
Aula 3 

VIAS DE ADMINISRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Conhecimentos a adquirir:

• Conhecer as vias de administração de medicamentos

• Dominar a respectiva técnica de administração

Farmacologia I, Aulas Práticas 



Vias de Administração Indirectas

• Transdérmica 
– Sistémica 

• Dose contínua e 
controlada de fármaco 
durante longos períodos 

• Comodidade 
• Adesão à terapêutica

• Cutânea 
– Tópica 



Entéricas – mucosa digestiva  

• Mucosa digestiva
– Tópicas

• Bucal
• Gengival 
• Dentária

– Sistémicas 
• Sublingual 

– Irrigação sanguínea rica
– Acesso directo à circulação sistémica
– Drogas susceptíveis de hidrólise ácida no estômago ou a 

metabolização extensa no fígado (1ª passagem)
– Acessível, conveniente
– Poucas substâncias (NTG, DNI)

• Possibilidades futuras
– “patches” bucais (sistemas transmucosos)

Comp.sublinguais
Cáps. moles com líquidos
“gotas”  
Sprays bucais 



Entéricas – mucosa digestiva

• Via oral 
– Cómoda, barata, personalizada
– Deglutição (voluntariedade)

• Efeitos locais
• Efeitos sistémicos

– Efeito 1ª passagem
– Latência entre a administração e início de efeitos



Entéricas – mucosa digestiva

• Via gastroentérica



Entéricas – mucosa digestiva

• Via rectal
– Local 
– Sistémica 



Mucosa respiratória

• Nasal 
– Local 
– Sistémica 

• Boa irrigação sanguínea
• Comodidade 

– Hormonas 
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Técnicas de administração de dispositivos nasais

ADMINISTRAÇÃO DE GOTAS NASAIS
1. Assoar levemente o nariz.
2. Sentar-se e inclinar a cabeça para trás.
3. Colocar o conta-gotas 1 cm para dentro da narina.
4. Aplicar a quantidade de gotas prescrita.
5. Imediatamente depois, inclinar a cabeça com força para a frente 

(colocando a cabeça entre os joelhos).
6. Sentar-se por alguns segundos, as gotas pingarão na faringe.
7. Repetir o procedimento para a outra narina se necessário.
8. Lavar o conta-gotas com água fervida.



Técnicas de administração de dispositivos nasais

ADMINISTRAÇÃO DE SPRAY NASAL
1. Assoar o nariz.
2. Sentar-se com a cabeça levemente inclinada para a frente.
3. Agitar o spray.
4. Colocar a ponta do tubo numa narina.
5. Fechar a outra narina e a boca.
6. Apertar o tubo e inspirar lentamente.
7. Remover a ponta do tubo do nariz e inclinar-se para a frente 

com força (cabeça entre os joelhos).
8. Sentar-se por alguns segundos, o produto pingará na faringe.
9. Respirar pela boca:
10. Repetir o procedimento para a outra narina, se necessário.
11. Lavar a ponta do tubo com água fervida.



Mucosa respiratória

• Inalatória  
– Local 

• Broncodilatadores, anti-
inflamatórios

• Dispositivos apropriados
– Sistémica 

• Gases, líquidos voláteis (O2, 
anestésicos gerais)

• Macromoléculas (ex: insulina)



Técnicas de administração de dispositivos inalatórios

ADMINISTRAÇÃO DE AEROSSOL PRESSURIZADO
1. Agitar o inalador doseável antes de o usar.
2. Segurar o aerossol como indicado nas instruções do fabricante 

(geralmente com a base da cápsula de metal voltada para cima).
3. Ajustar a boca firmemente em torno do bucal.
4. Inclinar a cabeça levemente para trás.
5. Respirar devagar até à expiração máxima.
6. Inspirar progressivamente e activar o aerossol, mantendo a língua 

baixa.
7. Suster a respiração por 10 a 15 segundos.
8. Expirar pelo nariz
9. Lavar a boca com água quente (principalmente se a preparação 

contiver corticosteróides)
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Técnicas de administração de dispositivos inalatórios

ADMINISTRAÇÃO DE INALADOR COM CÁPSULAS
1. Colocar a cápsula no inalador conforme as instruções do 

fabricante.
2. Expirar devagar e esvaziar os pulmões tanto quanto 

possível.
3. Ajustar a boca firmemente em torno do bucal.
4. Inclinar a cabeça levemente para trás.
5. Respirar profundamente pelo inalador.
6. Suster a respiração por 10 a 15 segundos.
7. Expirar pelo nariz.
8. Lavar a boca com água quente.



Outras mucosas 

• Via auricular
• Via oftálmica
• Via vaginal
• Via uretral
• Via intravesical
• Via endocervical
• Via intrauterina 



Técnica de administração de colírios

1. Lavar as mãos.
2. Não tocar na abertura do conta-gotas.
3. Olhar para cima.
4. Puxar a pálpebra inferior para baixo para 

formar uma “calha”.
1. Colocar o conta-gotas o mais próximo possível da “calha”, mas sem o 

encostar ao olho.
2. Aplicar a quantidade de gotas prescrita na “calha”.
3. Fechar o olho por mais ou menos 2 minutos (mas não com muita força).
4. O excesso de líquido pode ser removido com um lenço de papel.
5. Para aplicação de mais de um tipo de gotas, esperar pelo menos 5 minutos 

antes de aplicar as gotas seguintes.
6. Se surgir sensação de ardor devida ao colírio, só deve durar alguns 

minutos. Se for persistente consultar um médico ou um farmacêutico.      



Técnica de administração de gotas auriculares

1. Aquecer as gotas segurando a embalagem entre as 
mãos ou debaixo do braço por vários minutos.

2. Virar a cabeça para o lado ou deitar-se de lado com o 
ouvido para cima.

3. Delicadamente, puxar a hélix da orelha para cima e para 
trás para expor o canal auditivo.

4. Aplicar a quantidade de gotas prescrita (tentando não 
tocar com o conta-gotas na orelha).

5. Esperar cerca de 5 minutos antes de passar para a 
aplicação no outro ouvido (caso haja indicação para 
aplicar as gotas bilateralmente).

6. Não tampar o ouvido com um algodão seco, excepto se 
recomendação explícita em sentido contrário (porque 
poderia absorver as gotas administradas).

7. Se surgir ardor, este só deve durar alguns minutos.



Via intra-arterial

Via intra-coronária

Via intra-cardíaca 

Via intra-articular

Via intra-óssea ou intra-medular

Via intra-raquídea

Via intra-peritoneal

Via intramuscular

Via intradérmica

Via intravenosa

Via subcutânea

Vias de Administração Directas



1) Rapidez de acção 

2) Evita-se a possível destruição do fármaco no tubo digestivo 

3) Evita-se o efeito de primeira passagem 

4) Possibilidade de utilização quando a via oral é impossível 

Vantagens

1) Dolorosas 

2) Maioria exige pessoal especializado 

3) Exigem assepsia rigorosa 

4) Perigo da sobredosagem

Desvantagens



Injecção de fármaco numa artéria 

Exemplos:

arteriografia

terapêutica regional (quimioterapia, fibrinolíticos)

Via intra-arterial

Via intra-arterial - quimioterapia
Via intra-arterial – embolização 

de aneurisma

Oclusão do aneurisma 

preenchendo o seu interior com 

pequenas espirais de platina



Injecção de fármaco nas artérias coronárias 

Objectivo: diagnóstico (coronariografia) ou terapêutico (ACTP)

Via intra-coronária



Injecção de fármaco directamente numa 

cavidade cardíaca ou no miocárdio

Via intra-Cardíaca



Injecção de fármaco na cavidade articular

Fins diagnósticos ou terapêuticos

Via intra-articular



Injecção do fármaco na medula óssea do esterno ou da crista ilíaca

Alternativa da via intravenosa quando as veias superficiais estão colapsadas ou 
inacessíveis (+++ crianças)

Permite administração de elevados volumes líquidos

Rapidez de acção ( ≈ à via intravenosa)

Via intra-óssea ou intra-medular

Via intra-raquídea

Injecção do fármaco no canal raquidiano

Espaço  epidural

Espaço subdural

Espaço subaracnoideo



Pode ser:

1. Via Epidural (peridural) – injecção do fármaco no 
espaço epidural (por fora da duramater)

2. Via Subaracnoideia (intratecal) – injecção do 
fármaco no espaço subaracnoideo (no espaço q 
contém o LCR)

Via intra-raquídea

Via subaracnoideia
Via epidural



Via intraperitoneal

Injecção do fármaco na cavidade peritoneal

Grande superfície de absorção – rapidez de acção (semelhante à via iv)

Utilizada principalmente em Medicina Experimental

Quimioterapia intraperitoneal na neoplasia do ovário

Diálise peritoneal



1) Lavar as mãos 

2) Colocar a agulha na seringa

3) Remover o líquido do gargalo da 
ampola 

4) Proteger os dedos com gaze se a 
ampola for de vidro

5) Quebrar cuidadosamente a ponta da 
ampola

6) Aspirar o fluido da ampola

7) Remover todo o ar da seringa

8) Limpar tudo; deitar fora a agulha com 
segurança; lavar as mãos

Técnica de aspiração de âmpolas

 



1) Lavar as mãos

2) Desinfectar a tampa do frasco

3) Usar uma seringa com pelo menos o dobro do volume da 
quantidade necessária de medicamento ou solução e adicionar-
lhe uma agulha

4) Aspirar para a seringa a mesma quantidade de ar que a 
quantidade de líquido necessária

5) Colocar a agulha na tampa do frasco e invertê-lo

6) Injectar o ar para dentro do frasco (criando pressão)

7) Aspirar a quantidade de líquido pretendida e 0,1 ml a mais. 
Verificar que a ponta da agulha se encontra sempre abaixo do 
nível de líquido

8) Retirar a agulha do frasco

9) Remover da seringa todo o ar que possa ter ficado

10)  Limpar tudo, deitar fora o lixo com segurança e lavar as 
mãos.

Técnica de aspiração de frasco-ampola



Via intramuscular

• Alternativa à via oral
– Motivos farmacológicos

• Destruição digestiva do princípio activo
• Má absorção

– Motivos clínicos
• Alterações da consciência
• Perturbações da deglutição
• Vómitos
• Necessidade de uma acção mais rápida

• Geralmente mais rápida que por via oral
• Mais rápida que a subcutânea durante a actividade / ± igual em repouso
• Barreira – paredes capilares
• 10 – 30 min
• Factores que modificam a absorção intramuscular:

– a concentração da solução injectada;
– a osmolaridade da solução injectada;
– a superfície de contacto entre o músculo esquelético e o produto injectado e a vascularização 

muscular (absorção diminuída em caso de choque ou de insuficiência cardíaca);
– a existência de obesidade (diluição das substâncias nos adipócitos).

• Soluções 
– Aquosas
– Oleosas

• Suspensões 



Locais de injecção e volumes

• Região deltoideia - até 2 ml
• Face antero-lateral da coxa - até 10 ml
• Quadrante superior e externo da nádega - até 10 ml



Via I.M. – contra-indicações

• Absolutas:
– Perturbações da coagulação sanguínea:

• Síndromas hemorrágicos
• Protrombinémia < 50%
• Plaquetas < 100.000
• Doentes tratados com anticoagulantes

– Infecção local
• Relativas:

– Caquexia
– Ausência ou perda das massas musculares.



Via I.M. – complicações
• Locais:

– Abcesso colectado;
– Endurecimento e eritema;
– Dor persistente;
– Hematoma;
– Hemorragia;
– Fibrose muscular;
– Elevação até 2 a 3 vezes os valores normais dos níveis de CK
– Lesões do nervo ciático 
– Outros acidentes possíveis: pigmentação cutânea e gangrena 

• Gerais:
– Excepcionalmente ligadas à injecção intramuscular

• doenças de inoculação
• perigo de injectar o medicamento sob a forma de suspensão ou solução oleosa dentro 

de um vaso com risco de embolia pulmonar
– Mais frequentemente, as complicações gerais são decorrentes do produto 

injectado 



Via subcutânea

• Barreira de absorção - parede dos capilares. 
• Velocidade de absorção

– dimensões moleculares
– natureza da substância activa
– lipossolubilidade.

• Preparações:
– Soluções
– Suspensões

• Neutras e isotónicas para não causar irritação, dor ou necrose
• O volume injectado habitualmente, 0,5 a 2 ml, não origina 

desconforto, mas pode alcançar os 20 ml 



Factores que retardam a velocidade de 
absorção

• A aplicação local de frio;
• A junção ao líquido injectado de fármacos 

vasoconstritores (tamém permitem obter um 
efeito local persistente);

• A aplicação de um garrote entre o local de 
injecção e o coração;

• O uso de formas relativamente insolúveis na 
água;

• O uso de comprimidos de implantação ("pellets")
• O uso de soluções oleosas



Locais 



Via intradérmica

• Pequenos volumes (0,1-0,2 ml) por 
injecção com agulha curta e fina na 
espessura da derme ou nas camadas 
profundas da epiderme

• Local - pele do antebraço (face 
anterior)

• Absorção - velocidade menor que por 
via subcutânea

• Utiliza-se apenas para fins profiláticos 
ou de diagnóstico 
– testes de alergia cutânea
– intradermorreacção à tuberculina, etc.





Via intravenosa

• Introdução do fármaco directamente numa veia
• ∅ absorção; via mais rápida
• Volume a injectar varia entre limites muito latos 

(1 a 1000 ml ou superior)
• Formas farmacêuticas

– Soluções aquosas (maioria dos casos);
– Suspensões aquosas 
– Emulsões óleo em água



Formas clássicas de administração 
de medicamentos por via i.v 

• Directa
– administração directa dos medicamentos na veia ou através de 

um ponto de injecção no cateter
– Dependendo da duração da administração:

• Bólus – menos de 1 minuto.
• Intravenosa lenta – 3 a 10 minutos.

• Perfusão intermitente
– administração de preparações medicamentosas injectáveis 

diluídas através de sistemas de perfusão
– para volumes entre 50 e 100 ml, perfundidos à velocidade de 

120 a 210 ml/h.
• Perfusão contínua

– administração de medicamentos através de sistemas de 
perfusão regulados por bombas perfusoras

– para grandes volumes 



Materiais – Via Intravenosa

Cateter venoso periférico Cateter venoso central 

Cateteres implantáveis Seringas perfusoras



Vantagens - Via intravenosa 

Obter efeitos rápidos, quase imediatos na urgência, quando é
vital um início de acção rápido;

Controlar rigorosamente as doses;

Administrar substâncias irritantes para os tecidos sem
causar dor e agressão tecidular (ex: mostardas nitrogenadas
no tratamento do cancro);

Administrar fármacos que seriam destruídos por reacções
químicas ou enzimáticas antes de alcançar a corrente
sanguínea;

Administrar grandes volumes de líquidos por infusão
contínua (perfusão endovenosa).



Perigos - Via intravenosa 

Uma vez o fármaco administrado não pode ser mais retirado;

Possibilidade de embolia se o fármaco injectado precipita no
sangue, está em solução oleosa ou se injecta simplesmente ar;

Lesões locais da parede da veia com a formação de coágulos
dentro do vaso;

Possibilidade de extravasamento de um líquido irritante no
tecido perivascular com necrose;

Possibilidade de aparecimento de infecções se houver
contaminação do fármaco, da seringa ou da agulha;



Perigos - Via intravenosa 

Choque Osmótico
se a injecção é muito rápida podem surgir efeitos lesivos que

não estão relacionados com os efeitos dos fármacos injectados,
uma vez que ocorrem também com substâncias inertes sob o
ponto de vista farmacológico.

estes efeitos envolvem habitualmente os sistemas circulatório e
respiratório e traduzem-se por respiração superficial e irregular,
queda da pressão arterial e paragem cardíaca.

estão provavelmente associados à chegada ao coração do
produto injectado em concentração relativamente elevada, uma
vez que a injecção, sendo rápida, não permite obter a diluição na
corrente sanguínea em tempo útil.

É o processo menos seguro da administração de fármacos (a injecção 
dada lentamente reduz consideravelmente o perigo).



Complicações 

• Flebite • Hematoma   



Complicações 

• Infecção 



Complicações 

• Infiltração  • Extravasamento e 
necrose 
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