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TÉCNICAS ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
VIAS DE EXCREÇÃO DE MEDICAMENTOS

Conhecimentos a adquirir:
• Conhecer as vias de eliminação de fármacos, sabendo adaptar a dose.

•Dominar algumas técnicas de administração de medicamentos: s.c., i.m. e i.v.

Farmacologia I, Aulas Práticas 



Vias de Excreção

A excreção de fármacos pode ocorrer em vários locais (secreções 
salivares, lacrimais, sudoríparas, leite…)

Do ponto de vista quantitativo, as principais vias de excreção são:
1. Via renal
2. Via hepatobiliar
3. Via pulmonar

Do ponto de vista qualitativo, uma via de excreção pode ser importante 
apesar de quantitativamente ser uma via pouco relevante (efeitos 
terapêuticos locais, efeitos colaterais)

Nicotina/lactente!!



EXCREÇÃO RENAL 
• Via de excreção mais importante
• Depende de um somatório de diferentes processos:

1) Filtração glomerular
2) Secreção tubular activa
3) Reabsorção tubular passiva

Penicilina versus diazepam



EXCREÇÃO RENAL 
• FILTRAÇÃO GLOMERULAR

- Processo passivo (gradiente dependente de pressão)

- 20% do volume plasmático é filtrado (130 ml/min)

- Pequenas moléculas? SIM
- Grandes moléculas? Não         

• só se PM < 20 000

- A maioria das proteínas não são filtradas

- Fármacos com intensa ligação às proteínas plasmáticas também não 
(exemplo, varfarina tem reduzida depuração por filtração)

- Não ocorre competição

- Se houver deficiente irrigação renal → diminuição da excreção por 
filtração (ex: insuficiência cardíaca)

albumina



EXCREÇÃO RENAL 
• REABSORÇÃO TUBULAR

- 99% da água é reabsorvida ao longo do nefrónio, sequencialmente pelos 
túbulos proximais, distais e colectores

- Difusão passiva

- Os fármacos lipossolúveis são facilmente reabsorvidos ao longo do nefrónio e 
portanto, lentamente excretados

- Nos fármacos altamente polares, com baixa permeabilidade tubular, a 
concentração na urina pode ser cerca de 100 X superior à do plasma

- Reabsorção dos fármacos está relacionada com o pH do filtrado glomerular

Intoxicação com AAS (pKa: 3.5)  



Alcalinização da urina

INTOXICAÇÃO POR AAS
• Bicarbonato de Na – aumenta a eliminação renal 

10-20 vezes
– Bolus 1-2 mEq/kg seguido de perfusão
– pH Urina 7,5-8,0
– pH sérico não > 7,55



Alcalinização da urina

• Alcalinização da urina de pH 5 → 8 
aumenta a eliminação renal de AAS de 
1,3 mL/min para 100 mL/min

• A semi-vida plasmática diminui de 48 
horas para 6 horas

Morgan AG, Polak A. The excretion of salicylate in salicylate poisoning. Clin Sci 1971;41:475-484



Alcalinização da urina

pH Tecidos 6,8 pH Plasma 7,1 pH Urina 6,5
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Prior to Alkalinization

Temple AR. Acute and chronic effects of aspirin toxicity and their treatment. Arch Intern Med 1981;141:367



Efeitos da alcalinização da urina

pH Tecidos 6,8 pH Plasma 7,4 pH Urina 8
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After Alkalinization

Temple AR. Acute and chronic effects of aspirin toxicity and their treatment. Arch Intern Med 1981;141:367



EXCREÇÃO RENAL 
• SECREÇÃO TUBULAR

- Nos túbulos proximais (ex: penicilina)

- Transportadores de membrana (requer energia) 

- Dois mecanismos separados: para ácidos e para bases

- Saturável

- Podem ocorrer interacções (competição para o mesmo transportador)

- Como todos os sistemas de transporte activo, podem ser inibidos por fármacos

- Mecanismo mais eficaz para eliminação de um fármaco pelo rim – mesmo 
que a > parte do fármaco esteja ligado às proteínas plasmáticas

Penicilina: 80% ligação a proteínas plasmáticas



CÁPSULA DE BOWMAN
Filtração de todas as
substâncias de baixo
peso molecular

ANÇA DE HENLE
Reabsorção de água

TUBOS COLETORES
Reabsorção de água

TÚBULO PROXIMAL
Secreção activa de alguns 
fármacos eletrolíticos fracos, 
especialmente ácidos.
Reabsorção de água

TÚBULO DISTAL
Excreção passiva e 
reabsorção de fármacos 
lipossolúveis.
Reabsorção de água

URINA

Esquema de um nefrónio localizando filtração glomerular, reabsorção e secreção tubulares





Depuração (“Clearance”)
Volume plasmático que contém a quantidade de fármaco removida pelo rim por 
unidade de tempo (ml/min)

Cl = Cu X Vu
Cp

Tempo de semi-vida (t ½)
É o tempo necessário para que a concentração plasmática de determinado
fármaco seja reduzida a metade

tiopental





Injecção I.M. - Técnica

• Lavar as mãos
• Tranquilizar o paciente e explicar o procedimento
• Expor a zona a injectar
• Desinfectar a pele
• Pedir ao paciente para relaxar o músculo
• Inserir a agulha de um só golpe num ângulo de 90º
• Aspirar ligeiramente; se sair sangue, retirar a agulha; se possível, 

substituir por outra e recomeçar
• Aspirar uma segunda vez depois de injectar um pouco para 

garantirmos que de facto não atingimos um vaso
• Injectar lentamente
• Retirar a agulha rapidamente
• Pressionar com algodão
• Verificar a reacção do paciente e retranquilizar se necessário
• Arrumar / deitar fora o material nos locais seguros; lavar as mãos



Injecção s.c. - Técnica
• Lavar as mãos
• Tranquilizar o paciente e explicar o procedimento
• Expor a zona a injectar
• Desinfectar a pele
• Fazer uma prega cutânea
• Inserir a agulha na base da prega, num ângulo de 

20-30º
• Soltar a prega
• Aspirar ligeiramente; se sair sangue, retirar a 

agulha; se possível, substituir por outra e recomeçar
• Injectar lentamente
• Retirar a agulha rapidamente
• Pressionar com algodão
• Verificar a reacção do paciente e retranquilizar se 

necessário
• Arrumar / deitar fora o material nos locais seguros; 

lavar as mãos



Lavar as mãos 
Tranquilizar o paciente e explicar o procedimento 
Expor o braço
Pedir ao paciente para relaxar o braço e apoiá-lo abaixo da veia a puncionar 
Aplicar o garrote e procurar uma veia adequada 
Esperar que a veia ingurgite 
Desinfectar a pele 

Técnica - Via intravenosa



• Estabilizar a veia traccionando a pele longitudinalmente com 
a mão que não vai inserir a agulha

• Inserir a agulha num ângulo de ± 35º

• Puncionar a pele e deslocar a agulha ligeiramente para 
dentro da veia (3-5 mm)

• Segurar a seringa e agulha com firmeza 

• Aspirar. Se sair sangue segurar a seringa firmemente, está 
na veia. Se não sair tentar novamente

Técnica - Via intravenosa 



• Desapertar o garrote.

• Injectar (muito) lentamente. Verificar se há  dor, inchaço, 
hematoma; Na dúvida se ainda está na veia aspirar 
novamente.

• Retirar a agulha rapidamente. Comprimir com 
algodão e colocar um penso. 

• Verificar a reacção do paciente e tranquilizar novamente se 
necessário. 

• Limpar e descartar/arrumar o material.

Técnica - Via intravenosa 
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