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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 Nestes textos de apoio iremos abordar as principais formas 

farmacêuticas, as diversas vias de administração e as técnicas de 

administração de medicamentos. 

 Teremos oportunidade de abordar as portas de entrada dos 

medicamentos no organismo (Vias de administração) desde as mais comuns, 

de uso diário, como a via oral, até àquelas que são restritas a um número 

reduzido de especialidades, com treino no seu uso, como por exemplo, as vias 

intra-articular ou intracoronária. Em estreita relação com a via de entrada estão 

as formas como o medicamento se apresenta para iniciar o seu ciclo no 

organismo (formas farmacêuticas, formas galénicas ou preparados 

farmacêuticos). E, como é do conhecimento comum, algumas dessas vias 

necessitam o concurso de instrumentos e de recursos humanos para serem 

viabilizadas. É o caso da via intramuscular, por exemplo (técnicas de 

administração). 

 São numerosos os factores a considerar para que um dado medicamento 

origine a resposta terapêutica pretendida, sendo a adequada formulação e a 

escolha da via de administração os factores dominantes. Procurar-se-á que o 

Aluno se familiarize sobretudo com as formas farmacêuticas, as vias e as 

técnicas de administração a que irá recorrer na sua prática clínica diária, 

deixando-lhe antever as possibilidades das técnicas menos comuns que 

constituirão para muitos um objectivo a atingir num futuro mais ou menos 

longínquo. 
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AALLGGUUNNSS  CCOONNCCEEIITTOOSS  

 Fármaco: todo o agente químico capaz de modificar funções dos seres 

vivos. 

 Veneno: fármaco que exerce acções altamente nocivas, eventualmente 

mortais, no organismo humano. 

 Medicamento: fármaco que exerce efeitos benéficos no tratamento de 

doenças. Pode destinar-se a uso profiláctico ou curativo. 

 Biodisponibilidade: velocidade e extensão com que uma substância 

activa é absorvida de um medicamento e se torna disponível no local de acção. 

 Bioequivalência: dois medicamentos são bioequivalentes se são 

equivalentes farmacêuticos ou alternativas farmacêuticas e se as suas 

biodisponibilidades, após administração na mesma dose molar, são tão 

semelhantes que os seus efeitos, tanto no que diz respeito à sua eficácia como 

à sua segurança, serão essencialmente os mesmos. 

 Alternativas farmacêuticas: dois medicamentos são alternativas 

farmacêuticas se contêm a mesma parte activa da substância, mas diferem na 

sua forma química (sal, éster, etc) ou na forma farmacêutica e/ou dosagem. 

Não são necessariamente bioequivalentes. 

 Medicamento essencialmente similar: um medicamento é 

essencialmente similar a um produto original (inovador) quando satisfaz os 

seguintes critérios: 

 Apresenta a mesma composição qualitativa e quantitativa que o 

medicamento original, em termos de substâncias activas; 

 Apresenta-se na mesma farmacêutica; 

 É bioequivalente. 

A comercialização de um essencialmente similar pode ser autorizada 

sem que para tal seja necessário repetir a avaliação de eficácia e segurança. 

Só é necessário demonstrar aquilo que lhe é intrínseco, ou seja, a qualidade. 
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 Um medicamento essencialmente similar só poderá ser autorizado sem 

permissão do titular do medicamento original se tiver terminado a protecção 

conferida pela patente e aquela que decorre do período de protecção de dados 

(8 anos após a concessão de autorização de introdução do medicamento no 

mercado). 

Medicamento genérico: medicamento essencialmente similar de um 

medicamento já aprovado (medicamento de referência), que cumpre 

determinados requisitos: 

 O nome do medicamento tem obrigatoriamente de referir a 

substância activa, pela sua Designação Comum Internacional – 

DCI, seguida da dosagem e forma farmacêutica; 

 É obrigatória a aposição das letras MG, num formato 

padronizado, a fim de permitir a identificação inequívoca como 

medicamento genérico; 

 Impossibilidade de invocar a seu favor indicações terapêuticas 

diferentes relativamente ao medicamento de referência já 

autorizado; 

 Terem caducado os direitos de propriedade industrial relativos 

às respectivas substâncias activas ou processo de fabrico. 

 

             

Fig. 1 Medicamento de referência 
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 Medicamento essencialmente similar de marca: medicamentos com 

nome de fantasia (“marcas”) que à semelhança dos genéricos são aprovados 

com base num processo abreviado essencialmente similar (dispensando a 

avaliação de eficácia e segurança), mas que por razões várias não cumprem os 

requisitos definidos para os genéricos (por exemplo, devido a opções 

comerciais do titular da autorização). 

 

Um genérico tem de ser essencialmente similar, mas um essencialmente 

similar não tem de ser genérico. 

 

Via de administração: é a porta de entrada do fármaco no organismo. 

 

Forma farmacêutica, preparado farmacêutico ou forma 
medicamentosa: corresponde ao modo como o medicamento se apresenta ao 

doente para ser administrado. 

 

Preparações extemporâneas: são preparadas no momento em que se 

pretendem utilizar e destinam-se a uso imediato. 

 

Os produtos que se alteram em solução (ex. hormonas, penicilinas) 

podem submeter-se a um processo de liofilização que consiste na evaporação 

da solução aquosa a baixa temperatura e grande vazio. Estes produtos 

liofilizados, secos, conservam-se perfeitamente e dissolvem-se tipicamente em 

água destilada ou em água potável fervida e arrefecida para uso imediato.  

 Em alguns casos a embalagem contém indicação acerca do volume 
exacto do solvente a adicionar; noutros, porém, sabe-se apenas que o volume 
final da preparação não deverá ultrapassar uma determinada referência (risco 
ou seta no rótulo ou ainda vinco no frasco). Nestes casos, a adição do solvente 
deve fazer-se fraccionadamente, de modo a conseguir uma concentração 
correcta. 
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 Após a sua reconstituição, a forma farmacêutica tem um tempo de 
utilização limitado (quase sempre indicado pela firma produtora) após o qual 
perde a sua validade, não podendo ser utilizada sem risco para o doente. 
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VVIIAASS  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS  

São muitas as vias de administração dos medicamentos e por isso na 

sua preparação deve ser considerada a via a que se destinam e a finalidade 

que deles se pretende. 

 

 
INDIRECTAS OU MEDIATAS 

1. Percutâneas 

   Cutânea      Transdérmica 

2. Mucosas 

  Digestiva            Respiratória                      Outras  
   

             Sublingual   Nasal    Auricular 

  Oral    Endotraqueobrônquica  Oftálmica 

  Gengival   Inalatória   Intravesical 

  Bucal    Endossinusal   Uretral 

  Dentária       Vaginal 

  Gastroentérica       Endocervical 

  Rectal        Intra-uterina 
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DIRECTAS OU IMEDIATAS 

 Mais usadas        Outras 
  

Intradérmica    Intra-arterial  Intrassinovial 

 Subcutânea    Intracoronária  Intradisca 

 Intramuscular    Intracardíaca  Perineural 

 Intravenosa    Intra-óssea ou  Intralesional 

          intra-medular  Extra-amniótica 

      Intralinfática  Endocervical 

      Intratecal  Intracavernosa 
      Epidural  Intra-ocular 

      Intraperitoneal  Subconjuntival 

      Intrapleural     

                                                      Intra-articular    

                                                             Periarticular 

  

Para que um fármaco actue é necessário que atinja o local de acção, e, 

para isso, terá de ser, na maior parte dos casos, introduzido no organismo. 

 A escolha da via de administração é função do doente (em particular no 

que respeita à idade, estado de consciência, situação patológica existente), da 

necessidade de um início de acção mais ou menos rápido (ex. a utilização da 

via intravenosa numa situação de emergência) e ainda das características 

físico-químicas do fármaco usado. 

 A escolha da via de administração é ainda dependente do tipo de acção 

que se pretende obter:  

- para uma acção tópica ou local o fármaco é aplicado no próprio local de 

acção (pele ou mucosa) atingindo assim concentrações suficientes para se 

obterem efeitos terapêuticos 

- se o efeito pretendido é uma acção sistémica ou geral, o fármaco deverá ser 

introduzido directamente na corrente sanguínea (via intravenosa) ou nos tecidos 

com a ajuda de uma agulha e seringa (ex. via intramuscular, via subcutânea), 

ou posto em contacto com uma mucosa (ex. via oral) ou com a pele (via 
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transdérmica), para ser absorvido, distribuído nos vários compartimentos 

orgânicos e assim atingir o seu local de acção. 

 Numa acção regional, o fármaco é aplicado de modo a exercer os seus 

efeitos numa determinada região do organismo. As vias então utilizadas não 

são de uso corrente (p.ex. via intra-articular) e só têm interesse em 

determinadas patologias. 

 

Absorção e vias de administração sistémicas 

 

Relativamente ao uso sistémico de medicamentos, as superfícies de 

absorção mais relevantes são o tubo digestivo, os alvéolos pulmonares e as 

paredes capilares, já que são estas as estruturas envolvidas nas vias de 

administração sistémica mais frequentemente utilizadas; a pele tem também 

grande importância uma vez que a administração sistémica de fármacos 

através da pele (via transdérmica) tem vindo cada vez mais a ser usada e a ser 

alvo de atenção, quer relativamente à diversidade de fármacos que podem ser 

administrados por esta via quer relativamente à evolução das formas 

farmacêuticas a ela destinadas (sistemas terapêuticos transdérmicos). 

As características da absorção são afectadas por factores gerais, que 

são abordados a seguir, e por factores associados à via de administração 

utilizada, que serão referidos na descrição de cada via em particular. 

 

Factores gerais que influenciam a absorção 
a. Área de absorção 

A absorção será mais intensa quanto maior for a área de contacto do 

fármaco com a barreira absorvente. Assim são áreas privilegiadas para a 

absorção o intestino delgado, com uma superfície extraordinariamente 

aumentada pelas vilosidades intestinais, e as membranas alveolares 

pulmonares, com uma área extensíssima; 
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b. Tempo de contacto com a superfície absorvente 

A absorção será também mais extensa quanto mais tempo durar o 

contacto do fármaco com a superfície absorvente. Por exemplo no tubo 

digestivo, a presença de alterações do trânsito intestinal (acelerado, com 

diarreia, ou retardado, com obstipação) pode alterar a absorção, sendo esta 

maior se o trânsito for lento e menor se for rápido; 

 

      c. Intimidade do contacto 

A absorção será melhor quanto mais íntimo for o contacto do fármaco 

com a superfície absorvente. No caso da absorção pelo tubo digestivo, a 

escolha da forma farmacêutica a administrar por via oral influencia a absorção. 

Assim, as formas farmacêuticas líquidas (como as soluções ou os xaropes) 

condicionam melhor absorção do que as suas equivalentes sólidas (por ex. 

comprimidos). A presença de alimentos pode prejudicar a absorção por impedir 

o contacto do fármaco com a mucosa (de notar que nem sempre a presença de 

alimentos influencia negativamente a absorção havendo situações em que a 

pode favorecer). Do mesmo modo, a presença de fezes na ampola rectal 

prejudica a absorção de fármaco administrados por via rectal; 

 

d. Intensidade da irrigação sanguínea da superfície absorvente 

A absorção será tanto maior quanto mais irrigada for a superfície 

absorvente. Por exemplo, nas vias subcutânea e intramuscular, o uso de 

manobras como a massagem ou a aplicação de calor locais ou de 

vasodilatadores vai favorecer a aborção; de modo inverso, o uso de 

vasoconstritores ou a aplicação de frio vão retardar a absorção 

 

     e. Espessura da superfície absorvente 

A absorção será mais rápida e completa através de uma mucosa fina do 

que através de uma mucosa mais espessa. Isto tem particular relevo na via 

sublingual em que é possível a absorção muito rápida de determinados 

fármacos, em determinadas formas farmacêuticas, através da fina e bem 
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irrigada mucosa sublingual.  

 

Curvas de concentração sanguínea e vias de administração 
sistémicas 

 

As curvas de concentração sanguínea para determinada dose de um 

fármaco dependem das suas características farmacocinéticas, sendo, no 

entanto, influenciadas, de modo genérico, pelas vias de administração. Assim, 

um fármaco administrado por via intravenosa atinge a concentração máxima 

quase imediatamente (cerca de um minuto após a conclusão da injecção); a 

concentração decresce a um ritmo dependente da sua metabolização e 

excreção. Se a mesma dose do mesmo fármaco for administrado por via 

intramuscular, a concentração máxima será atingida mais tarde e será mais 

baixa. Por via oral, essa tendência será mais acentuada. 

Estes conceitos são gerais, havendo, no entanto, excepções, 

nomeadamente fármacos que atingem concentrações máximas mais cedo 

quando administrados por via oral do que por via intramuscular (ex: a 

fenilbutazona, que se liga às proteínas do músculo esquelético, dificultando a 

absorção por via intramuscular, ou o diazepam, cuja absorção por esta via é 

errática e lenta). 

 

Consideremos agora em detalhe cada uma das vias de administração. 

 

VIAS INDIRECTAS OU MEDIATAS 

a.VIA CUTÂNEA 

 Consiste na aplicação de um medicamento sobre a pele, feridas 

cutâneas, unhas ou zonas pilosas de modo a obter um efeito local. 

 A epiderme, constituída pela camada córnea e pelos estratos lúcido, 

granuloso, espinhoso e germinativo, tem funções de protecção no organismo. A 
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camada córnea impede a passagem de materiais nos dois sentidos e quando 

ocorre absorção através da pele é sempre lenta. A derme, pelo contrário, é bem 

fornecida com linfa e capilares sanguíneos, havendo substâncias que a 

atravessam com relativa facilidade, apesar de aplicadas com fins tópicos, 

podendo então levar ao aparecimento de efeitos adversos gerais. Alguns metais 

pesados (como o mercúrio e ainda os insecticidas de tipo organofosforado) 

podem acidentalmente ser absorvidos através da pele e ser causa de 

intoxicação ou mesmo morte. Outras substâncias clínicas, como o dimetil-

sulfóxido (DMSO) e certos processos mecânicos, como as fricções, aumentam 

a permeabilidade cutânea e facilitam a penetração de substâncias através das 

glândulas e folículos pilosos. 

Vantagens da aplicação tópica cutânea: 

1. Acção directa e circunscrita ao local de acção; 
2. Altas concentrações do fármaco no local de acção; 
3. Grande simplicidade técnica e comodidade de administração 
 

Desvantagens: 

1. Acção geralmente escassa sobre as camadas profundas da pele; 
2. Possibilidade de efeitos tóxicos por absorção. 
 

b.VIA TRANSDÉRMICA 

 Consiste na aplicação de um medicamento sobre a pele de modo a obter 

um efeito sistémico, após passagem da barreira da pele. 

 Aplicam-se por esta via substâncias com elevado coeficiente de partilha 

óleo/água e que, portanto atravessam a barreira cutânea facilmente, como por 

ex., hormonas, nitritos, nicotina, etc. 

 Utilizam-se então sistemas especiais - os sistemas terapêuticos 

transdérmicos - que condicionam uma libertação regular do fármaco ao longo 

do tempo. 

 Estes sistemas são aderentes à pele e cobertos por uma película 

impermeável (plástica ou metálica) que produz o chamado efeito oclusivo. Este 
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advém do impedimento da evaporação da transpiração cutânea normal com 

consequente hidratação da camada córnea, o que só por si aumenta de forma 

considerável a absorção cutânea. 

 Esta via de administração tem as seguintes vantagens: 

 fornece ao organismo uma dose contínua e controlada de 

fármaco durante longos períodos de tempo (evitando 

sobredosagens ou concentrações inferiores à dose terapêutica); 

 evita os problemas associados com a administração parentérica 

ou oral; 

 possui grande comodidade de administração; 

 permite menor número de tomas o que condiciona uma elevada 

adesão à terapêutica 

Esta via é utilizada, por exemplo, para a administração de nitroglicerina 

por um período superior a 24 h, no tratamento e profilaxia da angina de peito ou 

para administração de estrogénios. 

c. VIA ORAL 

 Consiste na administração do fármaco pela boca e implica a sua 

deglutição. É a via mais utilizada. Trata-se de uma administração cómoda, 

barata, personalizada, requerendo voluntariedade e capacidade de deglutição. 

 Com esta via podemos obter efeitos locais, caso da administração de 

antiácidos ou de sais de bismuto, que vão somente actuar a nível gástrico, sem 

absorção; ou da administração de antibióticos não absorvidos, como a 

neomicina e a polimixina B, no tratamento de diarreias específicas. 

 No entanto, o objectivo mais frequentemente desejado é uma acção 

sistémica, sendo a mucosa digestiva, pelas suas características, a mucosa de 

eleição para a absorção. 

São as características de cada fármaco que determinam o local onde a 

sua absorção é mais intensa ou exclusiva; as substâncias lipossolúveis, cuja 

absorção se processa essencialmente por difusão passiva, só são absorvidas 
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na forma não ionizada, o que vai depender do pH do meio e do pKa do fármaco. 

No estômago, com pH fortemente ácido, são bem absorvidos os ácidos fracos, 

que estarão muito pouco ionizados; as bases fracas, pelo contrário, estarão 

quase totalmente ionizadas, sendo a absorção no estômago praticamente nula. 

No intestino delgado, onde o pH é alcalino, passa-se o inverso, sendo 

preferencialmente absorvidas as bases fracas. 

Os factores que favorecem uma absorção rápida são: um grau de 

ionização muito baixo e um elevado coeficiente de partilha lípidos/água e, para 

as substâncias hidrossolúveis, um baixo peso molecular. A glicose e os 

aminoácidos são absorvidos através de sistemas específicos de transporte 

("carriers" ou transportadores) existentes no enterócito. 

 A absorção gástrica é favorecida pelo estômago vazio: a presença de 

alimentos impede o contacto do fármaco com a mucosa e atrasa o 

esvaziamento gástrico, retardando assim a sua absorção a nível intestinal. No 

entanto, se os fármacos têm uma acção irritante local, ou seja uma absorção e 

acção geral lenta e prolongada, o medicamento será administrado durante ou 

depois das refeições. A absorção de um fármaco ingerido com o estômago 

vazio pode ser bastante irregular, uma vez que um fármaco irritante pode, 

nestas condições, fechar o piloro. 

 Estes dados bastam para demonstrar que a velocidade de absorção dos 

fármacos tomados pela boca é bastante irregular, excepto se forem observadas 

as regras que regulam a actividade gástrica, pois então será fácil assegurar 

uma absorção rápida ou lenta. 

 No intestino, a intensa vascularização, a extensa superfície das 

vilosidades e a presença de bílis facilitam a absorção. A mucosa intestinal é a 

mucosa de eleição para a absorção da maior parte dos medicamentos 

administrados "per os" como o é, aliás, para os alimentos. Não possibilita, no 

entanto, uma acção rápida dos medicamentos, dado que é longo o trajecto que 

estes vão seguir após a absorção. Excluindo aqueles que, pelas suas 

características seguiram os vasos linfáticos, os restantes vão ser transportados 

até ao fígado pelo sistema porta; ora, sendo o fígado o órgão de metabolização 

por excelência, uma fracção de medicamento administrado vai ser 
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metabolizada, por vezes até à inactivação logo na primeira passagem. Só a 

parte restante vai pelas veias supra-hepáticas até à veia cava inferior e 

circulação geral até ao local de acção - chama-se a este fenómeno efeito de 1ª 

passagem. 

Vantagens da via oral: 

- possibilidade de administração pelo próprio doente; 
- absorção mais ou menos segura; 
- comodidade. 

Desvantagens: 

- a via oral é inútil quando o fármaco se ioniza quase por completo e 

não pode ser absorvido; 

- não serve para substâncias de natureza proteica (ex. insulina e 

adrenalina) porque são destruídas pelas enzimas gastro-intestinais; 

- possui o efeito de 1ª passagem;  

           -  não pode utilizar-se quando os fármacos produzem irritação gástrica 

ou    intestinal; 

- não pode ser usada se existem: vómitos, síndroma de malabsorção, 

inconsciência do doente ou ainda dificuldades na deglutição por 

doença neurológica 

- não serve para casos de urgência, uma vez que há um tempo de 

latência entre a administração e o aparecimento dos efeitos 

terapêuticos. 

 

d. VIA SUBLINGUAL 

 Consiste na administração de um medicamento debaixo da língua, na 
mucosa sublingual, com o objectivo de obter uma acção sistémica muito rápida. 
Um exemplo é a nitroglicerina, um vasodilatador coronário, usado por esta via 
para tratar rapidamente a crise aguda de angina de peito. 
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Vantagens: 

- grande comodidade de administração; 

- grande rapidez de acção já que a absorção tem lugar imediatamente na 
boca (o pavimento desta e a face inferior da língua são bastante finas e 
vascularizadas permitindo uma rápida e completa absorção). 

- drenagem venosa faz-se para a veia cava superior, pelo que não há 
efeito de 1ª passagem 

 

Desvantagens: 

-só se podem administrar alguns medicamentos, em formas 
farmacêuticas convenientes, geralmente moléculas pequenas ou com 
coeficiente de partilha óleo/água elevado 

 - grande parte dos fármacos com essas características não se podem 
administrar por essa via devido ao sabor desagradável ou características 
irritantes; 

-exige colaboração por parte do doente. 

 

e. VIA GENGIVAL 

 Consiste na aplicação de um medicamento nas gengivas, com o fim de 
obter uma acção local. 

 

          f. VIA BUCAL 

 Consiste na administração de um medicamento na cavidade oral, 
geralmente com o objectivo de obter uma acção local. Este termo só deve ser 
utilizado quando não for possível aplicar uma designação mais específica 
(como via sublingual ou via gengival) e não inclui a via oral. 

 

g. VIA DENTÁRIA 

 Consiste na aplicação de um medicamento para os dentes e nos dentes. 
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h. VIA GASTROENTÉRICA 

 Consiste na administração de um fármaco directamente no estômago ou 
no duodeno, com um dispositivo apropriado. 

 

i. VIA RECTAL 

  Os fármacos são administrados no recto, através do ânus, com o fim de 

actuar localmente sobre a mucosa ou para produzir efeitos sistémicos depois 

da sua absorção. 

Características desta via: 

- absorção mais rápida que por via oral, mas mais irregular, menos fiável e 

às vezes nula; 

- parte do medicamento escapa à acção metabolizadora do fígado e entra 

mais rapidamente na circulação geral, drenado pelas veias hemorroidárias 

inferiores e médias (com ligação directa à veia cava inferior); 

- facilidade de administração (principalmente nas crianças); 

- evita as propriedades irritantes gástricas de alguns fármacos; 

- evita o sabor e o cheiro de certos medicamentos; 

- possibilita a administração de fármacos a doentes com vómitos ou 

inconscientes; 

- evita as transformações químicas devidas à acção dos sucos digestivos. 

 

Principais desvantagens: 

- absorção irregular; 

- incómodo para algumas pessoas; 

- possibilidade de irritação da mucosa (rectite); 

- não é utilizável nos casos de diarreia e quando existem lesões do ânus. 
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j. VIA INALATÓRIA 

Consiste na administração de medicamentos no sistema respiratório por 

inalação, de modo a obter um efeito sistémico ou local no tracto respiratório 

inferior. Não inclui a via nasal nem a via endotraqueobrônquica. 

Esta via tem por finalidade introduzir partículas de gases (oxigénio, 

anestésicos) líquidos voláteis (altamente lipossolúveis) ou solutos micronizados 

no organismo, através do epitélio alveolar, e ainda depositar partículas de 

fármacos na parede brônquica, para que actuem localmente na mucosa e na 

musculatura brônquica. 

Os pulmões constituem, de facto, a área de absorção mais eficaz do 

organismo pela difusão fácil através da parede alveolar e do epitélio capilar (0,5 

a 1 mícrone de espessura) e ainda pela grande superfície alveolar de cerca de 

200 m2. Por outro lado, todo o sangue que vem do coração direito passa 

através dos pulmões e, uma vez que o mesmo volume de sangue é ejectado 

por ambas as metades do coração, os pulmões recebem em 1 minuto uma 

quantidade de sangue igual à que passa através do restante organismo no 

mesmo intervalo de tempo. 

O funcionamento desta via depende das características ventilatórias do 

indivíduo, das características das vias respiratórias e das dimensões das 

partículas: quanto mais pequena é a partícula mais profundamente penetra no 

sistema pulmonar. Partículas superiores a 30 ug ficam depositadas na mucosa 

nasal e as maiores que 3 ug raramente alcançam o saco alveolar. Existem hoje 

dispositivos diversos para a aplicação de fármacos por esta via. 

 

k. VIA ENDOTRAQUEOBRÔNQUICA 

Consiste na administração de um fármaco na traqueia e/ou brônquios, por 

instilação. Não inclui as preparações para inalação (via inalatória). 

É utilizada, por exemplo, na broncografia. 
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l. VIA NASAL 

Consiste na administração de um medicamento na mucosa nasal com o 

fim de obter efeitos locais ou sistémicos.  

O efeito tópico é obtido, por exemplo, com vasoconstritores nasais com 

acção descongestionante da mucosa nasal. 

 O efeito sistémico processa-se pela grande capacidade de absorção da 

mucosa nasal. 

Trata-se de uma via de fácil utilização. O uso desta via exige, contudo a 

colaboração do doente que deverá fazer uma inspiração aquando da 

aplicação do medicamento. São exemplos de fármacos que podem ser 

administrados por via nasal a ocitocina, para facilitar a saída do leite aquando 

da lactação e a desmopressina, um derivado sintético que substitui a 

hormona antidiurética em caso de diabetes insípida de origem central. 

 

m. VIA ENDOSSINUSAL 

 Consiste na administração de um medicamento nos seios perinasais de 

modo a obter um efeito local. 

 

n. VIA AURICULAR 

 Destina-se à aplicação no canal auditivo externo de medicamentos com 

efeito local (ex. analgésicos, antissépticos). 

 

o. VIA OFTÁLMICA 

 Consiste na administração de um medicamento sobre o globo ocular e/ou 

a conjuntiva. De notar que esta via é, na maior parte dos casos, utilizada 

apenas para uma acção local, por exemplo, nos casos das conjuntivites 

purulentas. No entanto, a mucosa conjuntival pode absorver fármacos os 

quais podem provocar intoxicações sistémicas. As formas farmacêuticas a 
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serem aplicadas por esta via têm que ser estéreis, límpidas, não irritativas, 

neutras e isotónicas com as lágrimas. 

 

p. VIA INTRAVESICAL 

 Consiste na administração de um fármaco na bexiga, quer com fins 

diagnósticos (cistouretrografia miccional) quer com fins terapêuticos 

(antissépticos urinários, citostáticos, etc). 

 

q. VIA URETRAL 

 Consiste na administração de um fármaco na uretra. 

 

r. VIA VAGINAL 

 Consiste na aplicação de um medicamento na vagina. 

 

s. VIA INTRACERVICAL 

 Consiste na administração de um medicamento no colo uterino. 

 

t. VIA INTRA-UTERINA 

 Consiste na administração de um medicamento na cavidade uterina. 
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 VIAS DIRECTAS OU IMEDIATAS  

(VIAS PARENTÉRICAS – do grego: para = ao lado + enteron = intestino) 

 Neste tipo de administração, o fármaco é injectado directamente na 

corrente sanguínea, no interior de um tecido, de um espaço seroso ou outro, 

por meio de uma agulha oca que penetra através da pele ou das mucosas. 

 A administração parenteral efectua-se com o fim de obter efeitos mais 

rápidos. 

Vantagens sobre a via oral: 

- não tem absorção no caso da via IV; 

- a travessia de barreiras celulares é em geral mais rápida e mais completa 

(excepção, por exemplo, o Diazepam via IM); 

- evita-se a destruição possível do fármaco no tubo digestivo e o efeito de 

primeira passagem; 

- pode usar-se quando a via oral é impossível (vómitos, má absorção, 

inconsciência, falta de cooperação do doente). 

Desvantagens: 

- ser dolorosa; 

- necessitar geralmente de pessoal especializado; 

- requerer assepsia rigorosa para evitar a formação de abcessos e a 

transmissão de doenças infecto-contagiosas; 

- possuir um risco elevado de sobredosagem, por ser muito difícil retirar o 

fármaco administrado. 

 

VIA INTRADÉRMICA 

 Os fármacos são introduzidos em pequenos volumes (0,1-0,2 ml) por 

injecção com agulha curta e fina na espessura da derme ou nas camadas 

profundas da epiderme. Absorvem-se com velocidade menor que por via 

subcutânea. Esta via de administração utiliza-se apenas para fins profiláticos 
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ou de diagnóstico (testes de alergia cutânea, intradermorreacção à 

tuberculina, etc). 

 É a pele do antebraço a zona geralmente escolhida para a administração 

intradérmica. 

 

 

VIA SUBCUTÂNEA 

 O fármaco em solução ou suspensão é injectado directamente sob a 

pele, no tecido subcutâneo, e difunde-se através do tecido conectivo, ficando 

na vizinhança imediata dos capilares sanguíneos e linfáticos. A barreira de 

absorção é constituída pela parede dos capilares. A velocidade de absorção 

está dependente das dimensões moleculares, da natureza da substância 

activa e da sua lipossolubilidade. 

 As soluções e as suspensões a injectar devem ser 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. As doses 

dos fármacos aplicados por esta via são, habitualmente, metade das 

utilizadas por via oral.  

Aumentam a velocidade de absorção: 

- a irrigação sanguínea da zona injectada; 

- a massagem (aumenta a velocidade de absorção) por aumentar a difusão 

do fármaco; 

- o exercício físico; 

- a aplicação de calor no local da injecção; 

- a injecção de hialuronidase (trata-se de uma enzima que despolimeriza os 

mucopolissacáridos do tecido conjuntivo, aumentando a superfície de 

absorção. Permite uma mais ampla difusão do líquido injectado). 

Retardam a absorção: 

- a aplicação local de frio; 
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- a junção ao líquido injectado de fármacos que diminuem o calibre dos vasos 

sanguíneos (vasoconstritores como a adrenalina) - além de atrasarem a 

absorção permitem obter um efeito local persistente; 

- a aplicação de um garrote entre o local de injecção e o coração. Esta é 

também a técnica de recurso, no caso de mordedura de serpente, para 

reduzir a velocidade à qual o veneno alcança a circulação geral; 

- o uso de formas relativamente insolúveis na água; 

- o uso de comprimidos de implantação ("pellets") - dada a sua preparação 

específica, permitem uma absorção retardada e mais ou menos regular ao 

longo de um período de tempo, de maneira a reduzir o número de injecções 

(usado para administração de hormonas); 

- o uso de soluções oleosas (estas podem enquistar e provocar o 

aparecimento de um abcesso, o que constitui uma complicação). 

 

VIA INTRAMUSCULAR 

Consiste na injecção de um medicamento no tecido muscular. 

A via intramuscular usa-se quando a via oral não é utilizável por razões 

farmacológicas (hidrólise digestiva ou má absorção dos produtos) ou clínicas 

(alterações da consciência, perturbações da deglutição, vómitos, necessidade 

de uma acção mais rápida).  

O músculo estriado é dotado de elevada vascularização, sendo, em 

contrapartida, pouco inervado por fibras sensitivas. Estas duas características 

conferem-lhe facilidade de absorção medicamentosa e possibilidade de 

administração mais ou menos indolor. 

De um modo geral, a velocidade de absorção é muito mais rápida por esta 

via que pela via subcutânea durante a actividade, pois o músculo estriado é 

muito mais irrigado; em repouso, a velocidade de absorção é sensivelmente 

igual à da via subcutânea; a barreira de absorção a partir da via intramuscular é 

também a parede dos capilares. 
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A via intramuscular permite a administração de substâncias mais irritantes do 

que a via subcutânea. No entanto, não permite, como aquela, a auto-

administração ou a administração de volumes apreciáveis de líquido. 

A absorção ocorre nos primeiros 10 - 30 minutos e são tolerados também 

volumes razoáveis com pequena dor e irritação (pela menor riqueza em fibras 

sensitivas). 

Aconselha-se recorrer a agulhas compridas, que dêem a possibilidade de 

atravessar todo o tecido celular subcutâneo. 

As preparações para administração IM podem apresentar-se sob a forma de: 

Soluções aquosas – com tonicidade semelhante à do soro sanguíneo e pH 

entre 4,5 e 8,5. Quando o pH é demasiado baixo ou elevado, podem surgir 

reacções que vão da simples dor (com inflamação e congestão subsequentes) 

até à destruição por necrose dos elementos celulares. A dor concomitante ou 

subsequente à injecção não depende exclusivamente das características físico-

químicas da fórmula, pode estar relacionada com a acção do próprio fármaco. 

Por exemplo, a injecção IM de penicilina é dolorosa, embora o pH e a 

tonicidade da solução sejam muito próximos dos valores ideais. 

Soluções oleosas – em que a viscosidade é uma característica a ter em 

conta. A tolerância local e a velocidade de absorção do fármaco são 

favorecidas pela fluidez da preparação. 

Suspensões – a absorção do fármaco processa-se lentamente, 

conseguindo-se injectáveis de acção prolongada. 

Neste caso, a via intramuscular pode ser usada para a administração de 

preparados "depósito" caracterizados por uma lenta absorção (que requer 

muitas horas ou até dias). Quanto menor o coeficiente de solubilidade do 

fármaco, menor a velocidade de absorção. Estas preparações oferecem 

vantagens ao doente e ao médico, uma vez que eliminam a necessidade e o 

desconforto das injecções repetidas. 

Como exemplo destes preparados “depósito” referimos as suspensões 

microcristalinas de penicilinas lentas. A penicilina procaínica é solúvel na 

proporção de 800 U/ml de água, enquanto que a penicilina benzatínica se 
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dissolve na proporção de 200 U/ml. Os diferentes coeficientes de solubilidade 

são responsáveis pela diferença de comportamento destes dois injectáveis 

(ambos sob a forma de suspensões IM). A penicilina procaínica apenas é 

mensurável no sangue até cerca de 24 horas após a injecção, enquanto que a 

penicilina benzatínica ainda é evidenciável mesmo decorridos 10 a 15 dias. 

 LOCAIS DE INJECÇÃO 

 Região deltoideia      - até 2 ml 

 Face antero-lateral da coxa     - até 10 ml 

 Quadrante superior e externo da nádega               - até 10 ml 

 

CONTRA-INDICAÇÕES DA VIA INTRAMUSCULAR: 

 

a) Contra-indicações absolutas: 

- Perturbações da coagulação sanguínea: 

.. Síndromas hemorrágicos 

 .. Níveis sanguíneos de protrombina < 50% 

 .. Plaquetas < 100.000 

- Doentes tratados com anticoagulantes 

- Infecção local 

 

b) Contra-indicações relativas: 

Caquexia, ausência ou perda das massas musculares. 

 

COMPLICAÇÕES: 

Podem distinguir-se: 

a) Complicações locais: 

- Abcesso colectado, estéril ou não; 
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- Endurecimento e eritema; 

- Dor persistente; 

- Hematoma; 

- Hemorragia; 

- Fibrose muscular; 

- Elevação até 2 a 3 vezes os valores normais dos níveis de creatinina-

fosfoquinase (CK). 

 As lesões do nervo ciático só serão possíveis se não se injectar no 

quadrante supero-lateral da coxa. Outros acidentes possíveis: pigmentação 

cutânea e gangrena. 

b) Complicações gerais 

 Estão excepcionalmente ligadas à injecção intramuscular, excepto as 

doenças de inoculação e o 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 e podem traduzir-se por perda dos sentidos, hipotensão (se 

a absorção for muito rápida) ou erupção urticariforme com prurido quando 

desencadeia uma reacção alérgica.  

   

 ESTUDO DA BIODISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS 

 Duas condições são favoráveis a uma boa difusão sanguínea do produto 

injectado: a lipossolubilidade e a hidrossolubilidade a pH fisiológico. O 

componente hidrossolúvel permite uma difusão através dos poros do 

endotélio vascular, enquanto o componente lipossolúvel possibilita uma 

difusão directa transmembranar através do endotélio vascular. A 

lipossolubilidade e a hidrossolubilidade da substância injectada devem estar 

associadas em graus diversos para se conseguir uma difusão satisfatória. 

 São numerosos os factores que modificam a absorção intramuscular: 

- a concentração da solução injectada; 
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- 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). 

 Por outro lado, a biodisponibilidade do produto injectado por via 

intramuscular pode ser incompleta, em particular pela possível precipitação 

do produto no local de injecção ( as soluções de fármacos insolúveis no pH 

do músculo comportam-se como suspensões). Alguns medicamentos que 

pelas suas características levam a uma biodisponibilidade incompleta por via 

intramuscular são ampicilinas, quinidina, dicloxacilina, diazepam, 

fenilbutazona e clordiazepóxido. 

 

VIA INTRAVENOSA 

 Introduz o fármaco directamente numa veia. Uma vez que o 

medicamento é introduzido directamente na corrente sanguínea, não se pode 

falar em velocidade de absorção. Por este motivo, esta via é a mais rápida. 

 O volume a injectar por esta via varia entre limites muito latos, sendo 

correntes volumes de 1 a 1000 ml ou mesmo superiores.  

Por esta via apenas se administram: 

- Soluções aquosas (maioria dos casos); 

- Suspensões aquosas e 

- Emulsões óleo em água. 

Relativamente às suspensões aquosas e às emulsões óleo em água 

(ambas menos utilizadas que as soluções aquosas), é fundamental que as 

partículas suspensas ou emulsionadas apresentem diâmetros inferiores a 7 

mícrones (em regra 1 a 2 mícrones), valor médio do diâmetro dos eritrócitos, 

caso contrário poderiam surgir fenómenos de trombose e/ou embolia. 

Existem três formas clássicas de administração de medicamentos por via 

i.v: 
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--Directa – caracteriza-se pela administração directa dos medicamentos 

na veia, ou através de um ponto de injecção no catéter. Dependendo da 

duração da administração, designa-se por: 

Bólus – se dura menos de 1 minuto. 

Intravenosa lenta – se dura entre 3 a 10 minutos. 

--Perfusão intermitente – caracteriza-se pela administração de 

preparações medicamentosas injectáveis já diluídas através de sistemas de 

perfusão; usa-se para volumes compreendidos entre 50 e 100 ml, 

perfundidos à velocidade de 120 a 210 ml/h. 

--Perfusão contínua – caracteriza-se pela administração de 

medicamentos através de sistemas de perfusão regulados por bombas 

perfusoras; usa-se para grandes volumes (superiores a 500 ml), perfundidos 

à velocidade de 100 a 125 ml/h. 

 Vantagens da 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 da via intravenosa: 

- Uma vez o fármaco administrado não pode ser mais retirado; 

- 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 
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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; 

- 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; 

- É o processo menos seguro da administração de fármacos (a injecção dada 

lentamente reduz consideravelmente o perigo). 

 Num indivíduo normal a circulação completa do sangue demora cerca de 

1 minuto e são necessários cerca de 10 a 15 segundos para que o material 

injectado no braço atinja o coração. Assim, se as injecções intravenosas 

demorarem mais que 1 minuto é possível interromper a administração em 

doentes nos quais as reacções adversas (tais com o a perda de consciência), 

ocorram dentro de 15 a 30 segundos. 

 Enunciamos de seguida, sumariamente, as restantes vias parentéricas 

existentes, designando-as pelo termo mais específico. 

 

VIA INTRA-ARTERIAL 

 Injecção de um fármaco numa artéria. É usada muito raramente. Utiliza-

se para a injecção de substâncias opacas aos raios X para visualizar o 

trajecto da artéria (arteriografia) ou para a terapêutica regional (fibrinolíticos 

ou citostáticos). 
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VIA INTRACORONÁRIA 

 Injecção de um fármaco nas artérias coronárias. Para efeitos 

terapêuticos ou diagnósticos. 

 

VIA INTRACARDÍACA 

 Consiste na injecção do fármaco directamente numa cavidade cardíaca 

ou no miocárdio (por vezes utilizada em situações desesperadas como a 

paragem cardio-respiratória, na tentativa de fazer recomeçar as contracções 

cardíacas). 

 

VIA INTRA-ÓSSEA OU INTRA-MEDULAR 

 Trata-se da injecção de um medicamento na medula óssea do esterno ou 

da crista ilíaca. Em situações desesperadas constitui alternativa à via 

intravenosa, sobretudo nas crianças, quando as veias superficiais estão 

colapsadas ou estão inacessíveis, em consequência de queimaduras, por 

exemplo. A agulha pode ser introduzida na tíbia ou no fémur e, no adulto, ao 

nível do esterno. Permite a administração de volumes elevados de líquidos. A 

rapidez de acção é semelhante à via intravenosa. 

 

VIA INTRALINFÁTICA 

 Injecção de um medicamento num vaso linfático, geralmente com fins 

diagnósticos, para realização de linfagiografia. 

 

VIA INTRA-RAQUÍDEA 

 Consiste em injectar uma preparação medicamentosa no canal 

raquideano, podendo ser praticada por via epidural (ou peridural) e por via 

intratecal (ou subaracnoideia). O emprego desta via deve-se à difícil 

passagem dos medicamentos do sangue para o tecido nervoso, 

especialmente para a região do encéfalo. 
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VIA EPIDURAL 

Consiste na injecção de um medicamento no espaço epidural (ou seja, 

por fora da duramater). 

VIA INTRATECAL 

 Consiste na injecção de um medicamento no espaço subaracnoideio (ou 

seja, na cavidade que contém o líquido cefalo-raquídeo). Em anestesiologia 

utiliza-se o termo "raquianestesia" para designar a injecção de um anestésico 

no canal raquidiano por via intratecal. 

VIA INTRAPERITONEAL 

 Corresponde à injecção de um medicamento na cavidade peritoneal. A 

superfície de absorção é muito grande e a rapidez de penetração na corrente 

sanguínea é equivalente à da via intravenosa. 

 Dado os acidentes que pode originar (infecção, formação de 

aderências...), a via intraperitoneal é pouco utilizada em terapêutica e recorre-

se a ela mais vezes com fins diagnósticos. Todavia é usada correntemente em 

Medicina Experimental. 

VIA INTRAPLEURAL 

 Consiste na injecção de um fármaco na cavidade pleural. Podem ser 

injectados por esta via fermentos proteolíticos, antibióticos (nos processos 

infecciosos localizados a esta serosa), substâncias esclerosantes, citostáticos 

ou até isótopos radioactivos (ex: 32P). 
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VIA INTRA-ARTICULAR 

 Consiste na injecção de um fármaco na cavidade articular, com fins 

terapêuticos ou diagnósticos (artrografia, pneumoartrografia). Implica o 

conhecimento perfeito da anatomia articular e um exagero na assepsia. É 

utilizada com frequência pelos ortopedistas e menos vezes em reumatologia 

para a administração de corticóides; tende a abandonar-se porque as 

administrações repetidas ocasionam alterações das superfícies articulares. 

VIA PERIARTICULAR 
 Consiste na injecção de um fármaco na região próxima de uma 

articulação, com o objectivo de se obter um efeito local. 

VIA INTRASSINOVIAL 
Consiste na injecção de um fármaco nas bolsas sinoviais e nos tendões, 

em caso de bursites, tendinites ou tenosinovites. 

VIA INTRADISCAL 
 Consiste na injecção de um fármaco no núcleo pulposo de um disco 

intervertebral. 

VIA PERINEURAL  
 Consiste na injecção de um fármaco nas regiões próximas de um ou 

mais nervos. 

VIA INTRALESIONAL 
 Consiste na aplicação, por injecção ou por outro método, de um 

medicamento directamente numa lesão. 

VIA EXTRA-AMNIÓTICA 
 Consiste na injecção de um fármaco entre o córion e o âmnios. 
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VIA INTRA-AMNIÓTICA 
 Consiste na injecção de um fármaco na cavidade amniótica. 

VIA INTRA-OCULAR 
 Consiste na aplicação de um medicamento no globo ocular. Esta 

designação só é utilizada quando não se pode aplicar uma designação mais 

específica (por exemplo, via intravítrea). Não inclui a via oftálmica nem a via 

subconjuntival. 

VIA INTRAVÍTREA 
Consiste na aplicação de um medicamento na câmara posterior do globo 

ocular. 

VIA SUBCONJUNTIVAL 
  Consiste na administração de um fármaco imediatamente sob a 

conjuntiva. 

VIA INTRACAVERNOSA 
 Consiste na injecção de um fármaco no corpo cavernoso. 
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FFOORRMMAASS  FFAARRMMAACCÊÊUUTTIICCAASS  

DEFINIÇÃO 

 Designam-se por formas farmacêuticas, preparados farmacêuticos ou 

formas medicamentosas os produtos elaborados a partir dos fármacos, a que 

se junta por vezes uma base, veículo ou excipiente (uma substância inerte) e 

diversos aditivos (conservantes, estabilizantes, aromatizantes, corantes, 

desagregantes, etc), de modo a poderem ser administrados ao homem. 

Correspondem ao modo como o medicamento se apresenta ao doente para ser 

administrado. Diversos conhecimentos físicos, químicos e biológicos são 

utilizados pela Farmácia galénica, no sentido de obter o máximo efeito e 

rendimento de uma forma farmacêutica, adaptando-a à via de administração a 

que se destina. 

 Por exemplo, o ácido acetilsalicílico é um fármaco que se pode 

administrar sob diversas formas farmacêuticas: comprimidos, carteiras 

(contendo um pó solúvel) para administração oral; supositórios destinados à via 

rectal e ainda solução estéril em frasco-ampola para administração parentérica. 

 

SUBSTÂNCIAS COMPONENTES DE UMA FORMA 
FARMACÊUTICA 

Uma forma farmacêutica contém diversas substâncias que, consoante a 

sua função, têm nomenclatura diferente: 

1. SUBSTÂNCIA ACTIVA - A substância activa é a parte 

farmacologicamente activa de uma determinada forma farmacêutica. 

    2. VEÍCULO - O veículo é a parte da forma farmacêutica que lhe confere a 

forma e o volume, e que confere ao preparado uma maior estabilidade física. 

Não tem acção farmacológica.  
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2.1. Excipiente - é o veículo que tem uma acção unicamente passiva, pois 

destina-se a dar forma e a aumentar o volume da forma farmacêutica até lhe 

dar um valor manuseável. 

2.2. Intermediário(ou intermédio) - é o veículo, que vai conferir à forma 

farmacêutica uma maior estabilidade física (confere-lhe homogeneidade). 

Normalmente são usados nas formas farmacêuticas líquidas ou pastosas em 

que os diversos componentes têm, por vezes, tendência a separar-se por 

diferenças de osmolaridade - os intermediários mais correntemente empregues 

são substâncias tensioactivas. 

3. CORRECTIVO - O correctivo é uma substância que se junta à forma 
farmacêutica para lhe modificar as suas características organolépticas. 

3.1. Edulcorantes - São os correctivos que conferem um sabor agradável à 

preparação (açúcar, mel, sal, etc.). 

 
CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS FARMACÊUTICAS  

As formas farmacêuticas podem ser classificadas quanto ao tipo de 

prescrição, quanto à origem da matriz (natural ou de síntese) ou à sua forma 

física. 

1. QUANTO AO TIPO DE PRESCRIÇÃO  

a) Formas farmacêuticas magistrais - são aquelas cuja fórmula é da 

autoria do médico, e que o farmacêutico prepara na farmácia de oficina seguindo 

essas prescrições. Regra geral, de conservação precária. 

b) Formas farmacêuticas oficinais - são aquelas cuja fórmula e técnica se 

encontram inscritas e descritas na Farmacopeia Portuguesa, sendo preparadas na 

farmácia de oficina segundo a Farmacopeia. 

    c.) Formas farmacêuticas de Especialidades - são aquelas que se 

encontram já preparadas e embaladas (especialidade farmacêutica), e que se 

apresentam sob um nome de fantasia ou sob uma denominação (comum ou 
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científica) da substância activa que entra na sua composição. São normalmente 

preparadas por laboratórios farmacêuticos.  

2.   QUANTO À FORMA FÍSICA - Consoante o estado físico em que se 

encontram, as formas farmacêuticas podem-se classificar como sólidas, 

pastosas, líquidas, gasosas e especiais. 

 a) Formas sólidas - são aquelas que encontram no estado sólido e são: 

cápsulas; comprimidos; comprimidos vaginais; drageias; esponjas; granulados; 

lápis; óvulos; pérolas; pós; supositórios. 

 b) Formas pastosas - são aquelas que se encontram sob uma forma 

pastosa e são: cataplasmas; cremes; emplastros; geles; pastas; pomadas. 

         c)Formas líquidas - são aquelas que estão no estado líquido e são: 

emulsões; enemas; nebulizações; soluções; suspensões; xaropes. 

 d)Formas gasosas - são aquelas que se apresentam sob uma forma 

gasosa (gases; vaporizações). 

 e)Formas especiais - são aquelas formas farmacêuticas que, ou se 

apresentam em mais do que uma forma física, ou se encontram num estado da 

matéria diferente dos anteriores, e são: aerossóis; sistemas transdérmicos; 

ampolas. 
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3.QUANTO À VIA DE ADMINISTRAÇÃO A QUE SE DESTINAM 

a. Preparações cutâneas e transdérmicas 

b. Preparações orais 

c. Preparações para aplicação na boca e gengivas 

d. Preparações oftálmicas 

e. Preparações auriculares 

f. Preparações nasais 

g. Preparações vaginais 

h. Preparações intra-uterinas 

i. Preparações para uso intravesical e uretral 

j. Preparações rectais 

k. Preparações para inalação 

l. Preparações parentéricas 

CLASSIFICAÇÃO COMBINADA 

1. Formas farmacêuticas para aplicação cutânea e transdérmica 

a. Formas sólidas: 
 Pó cutâneo 

 Lápis cutâneo 

 Esponja cutânea 
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b.Formas semi-sólidas: 
 Pomada 

 Pasta cutânea 

 Creme 

 Gel 

 Emplastro medicamentoso 

 Cataplasma 

c.Formas líquidas: 
 Solução cutânea 

 Suspensão cutânea 

 Emulsão cutânea 

 Champô 

 Solução e suspensão para pulverização cutânea 

(“sprays”) 

 Verniz para unhas medicamentoso 

d.Formas especiais 

 Sistema transdérmico 

 Espuma cutânea 

2. Formas farmacêuticas para administração por via oral: 

a. Formas sólidas: 

 Pó oral 

 Granulado 

 Cápsula 

 Comprimido 

 Goma para mascar medicamentosa  

b. Formas semi-sólidas: 

 Pasta oral 

 Gel oral 
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c. Formas líquidas: 

 Solução oral 

 Suspensão oral 

 Emulsão oral 

 Xarope 

 
 As formas líquidas para dividir, destinadas à via oral, podem fraccionar-

se em volumes definidos, em gotas ou às colheres (colheres-medida = 5 ml com 

divisória indicando 1/2 = 2,5 ml). 

 Volumes das colheres para administração das formas líquidas por 

via oral: 

        P E S O 

     Volume    Xarope   Soluções 
aquosas 
Colher de sopa    15 ml    20 g     15 g 

Colher de sobremesa  10 ml    15 g     10 g 

Colher de chá   5 ml     7 g      5 g 

Colher de café   2,5 ml     3,5 g              2,5 g 

   

O volume das gotas depende das forças tensioactivas inerentes à própria 

solução, mas em geral: 

  1 grama de solução aquosa (= 1 ml)   20 gotas 

  1 grama de solução alcoólica               60 gotas 

  1 grama de solução de éter              90 gotas 
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3. Formas farmacêuticas para aplicação na boca e gengivas 

a. Formas sólidas: 

 Comprimido sublingual 

 Cápsula bucal 

 Comprimido bucal 

 Pastilha 

b. Formas semi-sólidas: 

 Pasta gengival 

 Gel gengival 

 Pasta bucal 

 Gel bucal 

c. Formas líquidas: 

 Solução gengival 

 Solução bucal 

 Solução para lavagem da boca 

 Solução para gargarejar  

 Solução para pulverização bucal (“spray”) 

 Preparação para pulverização sublingual (“spray”) 

 Suspensão bucal 

4. Preparações oftálmicas 

a. Formas semi-sólidas: 

 Creme oftálmico 

 Gel oftálmico 

 Pomada oftálmica 

b. Formas líquidas: 

 Solução (colírio) 

 Suspensão (colírio) 

 Solução para lavagem oftálmica 
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5. Preparações auriculares 

a. Formas sólidas 

 Pó auricular 

 Lápis auricular 

b. Formas semi-sólidas 

 Creme auricular 

 Gel auricular 

 Pomada auricular 

c. Formas líquidas 

 Solução - gotas auriculares 

 Suspensão - gotas auriculares 

 Emulsão - gotas auriculares 

 Solução para pulverização auricular (“spray”) 

 Suspensão para pulverização auricular (“spray”) 

 Emulsão para pulverização auricular (“spray”) 

 Solução para lavagem auricular 

 Emulsão para lavagem auricular 

6. Preparações nasais 

a. Formas sólidas: 

 Pó nasal 

 Lápis nasal 

b. Formas semi-sólidas: 

 Creme nasal 

 Gel nasal 

 Pomada nasal 
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c. Formas líquidas: 

 Solução - gotas nasais 

 Suspensão - gotas nasais 

 Emulsão - gotas nasais 

 Solução para pulverização nasal (“spray”) 

 Suspensão para pulverização nasal (“spray”) 

 Emulsão para pulverização nasal (“spray”) 

 Solução para lavagem nasal 

7. Preparações vaginais 

a. Formas sólidas: 

 Óvulo 

 Cápsula vaginal 

 Comprimido vaginal 

 Tampão vaginal medicamentoso 

 Sistema intra-uterino (ex. contraceptivos 

hormonais – acção sistémica de longa 

duração) 

               

Fig. 5 

b. Formas semi-sólidas: 

 Creme vaginal 

 Gel vaginal 

 Pomada vaginal 

c. Formas líquidas: 

 Solução vaginal 

 Suspensão vaginal 

 Emulsão vaginal 

d. Formas especiais: 

 Espuma vaginal 
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8. Preparações rectais 

a. Formas sólidas: 

 Supositório 

 Cápsula rectal 

b. Formas semi-sólidas: 

 Creme rectal 

 Gel rectal 

 Pomada rectal 

c. Formas líquidas: 

 Solução rectal – clister ou enema  

 Suspensão rectal – clister ou enema 

 Emulsão rectal – clister ou enema 

d. Formas especiais: 

 Espuma rectal 

9. Preparações para inalação 

 Solução para inalação por nebulização 

 Suspensão para inalação por nebulização 

 Emulsão para inalação por nebulização 

 Solução pressurizada para inalação 

 Suspensão pressurizada para inalação 

 Emulsão pressurizada para inalação 

 Pó para inalação 

 Pó para inalação, em cápsula 

 Pó para inalação em recipiente unidose 

 Pó para inalação por vaporização 

 Cápsula para inalação por vaporização 

 Solução para inalação por vaporização 

 Comprimido para inalação por vaporização 

 Gás para inalação 
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A profundidade de penetração de uma preparação depende das 

dimensões das partículas obtidas com o dispositivo libertador. 

 Diâmetro das partículas   Nível de acção 

              > 30 μ       vias nasais 

        20 a 30 μ       traqueia 

         10 a 20 μ      brônquios 

          3 a   5 μ       bronquíolos 

               < 3 μ       alvéolos 

 

 

10. Preparações parentéricas 

a. Formas sólidas: 

 Comprimidos de implantação 

b. Formas líquidas: 

 Solução injectável 

 Suspensão injectável 

 Emulsão injectável 

 Solução para perfusão  

 Emulsão para perfusão 
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DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS FORMAS 

FARMACÊUTICAS 

 No estudo das principais formas farmacêuticas referiremos apenas as de 

uso mais frequente na actualidade. 

1. FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS 

As formas farmacêuticas sólidas representam a maior parte da 

medicação actual. As razões de tal preferência assentam em diversos factos, 

dos quais salientamos os seguintes: 

- maior estabilidade medicamentosa, considerada a ausência de 

humidade; 

- menor sensação de gosto do que os medicamentos líquidos 

correspondentes, o que é particularmente atenuado em formas, como as 

cápsulas, em que o fármaco é preservado dentro de cúpulas ou 

invólucros próprios; 

- facilidade de administração, sendo dispensável, na maioria dos 

casos, o uso de utensílios de medida; 

- possibilidade de se executarem revestimentos externos em 

algumas destas formas farmacêuticas, tornando-as resistentes à acção 

do suco gástrico; 

- menor volume que o ocupado pelas formas líquidas 

correspondentes, o que torna mais económico o seu transporte e 

armazenamento; 

- menor dispêndio e cuidado na aquisição de embalagens 

adequadas, ao contrário do que acontece com o acondicionamento de 

líquidos. 

 

 48



 Pó - É uma forma farmacêutica sólida composta por uma ou várias 

substâncias misturadas e constituídas por partículas finas, livres, secas e mais 

ou menos finas. Apresenta aspecto homogéneo. 

São inúmeros os pós utilizados para aplicação externa, uns de origem 

mineral como o óxido de zinco, talco, caolino, etc., e outros de origem vegetal 

como o pó de arroz, amido, licopódio, etc. Para este tipo de utilização 

apresentam-se todos normalmente em frasco com rolha perfurada. 

 Os pós para uso interno apresentam-se numa caixa ou frasco, para 

serem administrados às colheres ou em doses individuais, na forma de 

carteiras, saquetas ou papéis, permitindo neste caso uma dosagem mais 

rigorosa. 

PAPÉIS 

Designam-se por "papéis pequenas folhas de papel dobradas ou ainda 

coladas sob a forma de invólucros ou sacos que podem, inclusivé, ser de 

celofane ou papel de estanho e que contém, cada uma, uma dose de um pó ou 

uma dose de granulado. Quando a quantidade de substância activa for inferior a 

2 decigramas (0.2 g) junta-se um pó inerte (açúcar, lactose, caulino, talco).  

Os papéis são em regra dispensados pelo farmacêutico com base em 

prescrição médica. Tomam - se diluindo o pó com um pouco de água simples 

ou açucarada. 

Vantagens dos pós: 

- efeito farmacológico rápido e regular (graças às condições criadas 
pela pulverização); 

- dada a grande superfície apresentada, são facilmente dissolvidos ou 
extraídos pelos diversos veículos usados; 

- melhor absorção gastrointestinal do que os fármacos correspondentes 
de menor superfície; 

- rápida difusão permitindo obter níveis sanguíneos mais elevados e 
em menor período de tempo; 

- menor risco de provocar irritações locais no tracto gastrointestinal; 

- facilidade de deglutição e possibilidade de se misturarem com 
alimentos ou bebidas, tornando a sua ingestão mais fácil. 
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Desvantagens: 

- maior facilidade de alteração (oxidações, hidrólises, decomposições 

pela luz) devido à maior superfície apresentada; 

- os fármacos amargos, nauseosos ou corrosivos só excepcionalmente 

se administram sob a forma de pó, pois estas características são 

difíceis de disfarçar numa forma galénica deste tipo. 

 Granulados ou sacaretos granulados - são formas 

farmacêuticas sólidas resultantes da incorporação em açúcar de ou vários 

princípios medicamentosos e que se apresentam com o aspecto de pequenos 

grãos mais ou menos irregulares (o peso de cada grânulo deverá ser inferior ou 

igual a 50 mg). Resultam da aglomeração de partículas de pó. 

Apresentam-se a maioria das vezes em frascos de vidro ou embalagens 

de plástico. Também se podem apresentar em carteiras ou saquetas. 

Os granulados destinam-se a uso interno, podendo ser ingeridos 

directamente, dissolvidos ou em suspensão aquosa.  

Os granulados podem ser revestidos ou não revestidos. 

Há vários subtipos de granulados: 

 granulados 

 granulados efervescentes  

 granulados gastrorresistentes 

 granulados de libertação prolongada 

 granulados de libertação modificada 
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 Comprimidos - São formas sólidas, geralmente com a forma de um 

disco, obtidas por compressão da substância activa em pó e de um excipiente 

inerte que facilita a sua preparação em máquinas especiais. Os comprimidos 

podem ser obtidos por compressão directa da substância medicamentosa (pó) 

ou após granulação prévia e adição de adjuvantes inócuos que facilitam a sua 

preparação: diluentes (quando a quantidade de substância activa é pequena), 

adsorventes (para incorporar extractos, produtos oleosos e princípios voláteis), 

aglutinantes (para dar coesão ao pó), lubrificantes (facilitam a compressão), 

corantes (para melhorar o aspecto) e desagregantes (para facilitar a 

fragmentação). 

 O peso e forma dos comprimidos são variáveis. 

 Vantagens da forma comprimido: 

a) Rigor da dosagem; 

b) Administração fácil e cómoda; 

c) Fácil deglutição; 

d)  Fácil conservação; 

e) Produção industrial; 

f) Possibilidade de administração de substâncias pouco solúveis em 

água. 

Desvantagens da forma comprimido: 

a) Possível irritação da mucosa digestiva; 

b) Impossibilidade de administração de substâncias líquidas; 

c) Processo de fabrico pode ser delicado. 
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 Consoante a via de administração a que se destinam podemos 

considerar: 

1. Comprimidos para absorção gastrointestinal  

A grande maioria dos comprimidos destina-se a ser deglutida, 

desagregando-se apenas no estômago ou intestino. Exceptuam-se os 

comprimidos efervescentes que devem desagregar-se em água antes da 

ingestão. 

Os comprimidos efervescentes são habitualmente 

higroscópicos, pelo que devem ser conservados com cuidados especiais 

(geralmente em tubos ou frascos hermeticamente fechados e contendo 

substâncias exsicantes, como o gel de sílica). 

Este tipo de comprimidos tem na sua composição substâncias 

ácidas e carbonatos. A efervescência deve-se à libertação de gás 

carbónico resultante da reacção do ácido (cítrico, ascórbico, etc) com o 

carbonato em presença de água; torna a administração dos comprimidos 

mais agradável e melhora a absorção, já que o gás carbónico estabiliza a 

mucosa gástrica. 

Os comprimidos podem apresentar-se revestidos e de superfície 

convexa – comprimidos revestidos (drageias ou grageias).  

A drageificação é um processo de revestimento derivado da 

confeitaria, a que os comprimidos podem ser submetidos durante o seu 

processo de fabrico. É habitual designar-se por drageificação a operação 

farmacêutica de revestimento, independentemente das substâncias 

empregadas nesse revestimento. No entanto, alguns autores reservam 

este termo, exclusivamente para os envolvimentos açucarados.  
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Vantagens da drageificação: 

a. Possibilidade de ocultar características organolépticas 

indesejáveis; 

b. Possibilidade de formular revestimentos gastro-resistentes; 

c. Facilidade em administrar substâncias agressivas para a mucosa 

digestiva; 

d. Facilidade de deglutição (os comprimidos revestidos deslizam 

mais facilmente, graças a uma fase de polimento a que são 

submetidos durante a drageificação); 

e. Conservação mais eficaz. 

Os comprimidos gastrorresistentes contêm substâncias 

medicamentosas susceptíveis de serem inactivadas pelo suco gástrico 

ou de serem irritantes para a mucosa do estômago, sendo por isso 

recobertos por uma ou várias camadas de um revestimento destinado a 

evitar a acção do suco gástrico e a permitir que os comprimidos se 

desagreguem apenas no suco intestinal. 

Dentro dos comprimidos para absorção gastrointestinal temos, 

ainda, comprimidos de libertação prolongada e comprimidos de 

libertação modificada (não classificáveis como gastrorresistentes nem 

de libertação prolongada). 
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2. Comprimidos para dissolver ou desagregar na cavidade bucal  

Os comprimidos sublinguais, de absorção perlingual, destinam-

se a ser dissolvidos debaixo da língua. São de dimensões reduzidas 

(peso médio 100 mg), pequena espessura, de composição e consistência 

adequadas para evitar a secreção salivar e qualquer acção irritativa. 

Estes comprimidos não devem conter edulcorantes, para evitar a 

estimulação das glândulas salivares.  

Os comprimidos sublinguais devem ser administrados, 

preferencialmente, após as refeições (ocasião em que a mucosa bucal se 

encontra particularmente irrigada), pois a absorção é favorecida pela 

hiperémia local. 

Administram-se sob esta forma, por exemplo, antianginosos e 

hormonas sexuais. 

Os comprimidos bucais dissolvem-se lentamente na boca (30 a 

60 minutos). Devem apresentar elevada superfície, a fim de 

proporcionarem mais íntimo contacto entre os princípios activos e a 

mucosa. Destinam-se a exercer uma actividade local (por exemplo, de 

natureza anti-séptica, desinfectante ou analgésica). 

Os comprimidos para mastigar destinam-se normalmente à ingestão 

ulterior e são usados para uma acção local a nível da boca, esófago ou 

estômago. Mais recentemente, o recurso a comprimidos mastigáveis 

para administração de fármacos de acção sistémica como anti-

inflamatórios não esteróides, de compostos de ferro ou de outros agentes 

têm alcançado grande popularidade. 

Para utilização na cavidade bucal temos ainda os comprimidos 

mucoadesivos (exemplo - comprimidos mucoadesivos de nistatina para 

tratamento da Candidíase oral), os comprimidos orodispersíveis e os 

comprimidos para chupar. Estes últimos podem destinar-se a uma 
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acção local ou sistémica (exemplo – comprimidos para chupar de 

nicotina, para acção sistémica). 
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5. Comprimidos para preparação de soluções 
desinfectantes ou outras. 

São comprimidos para uso externo que podem destinar-se à 

preparação de soluções anti-sépticas, adstringentes, isotónicas, sendo 

aplicados em banhos, em gargarejos, etc. 

Dentro deste grupo encontramos: 

 Comprimido para solução para gargarejar 
 Comprimido para solução para lavagem da boca 
 Comprimido para solução vaginal 
 Comprimido para solução rectal 
 Comprimido para suspensão rectal 
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Formas farmacêuticas de libertação modificada: são formas que 

apresentam uma modificação da velocidade ou do local em que o princípio 

activo é libertado. São preparados com adjuvantes especiais e/ou por 

processos particulares, destinados a modificar, no tubo digestivo, a velocidade 

de libertação do(s) princípio(s) activo(s). A libertação pode ser contínua ou 

fraccionada. Podem apresentar-se revestidas ou não, simples ou com várias 

camadas.  

Os principais tipos de formas farmacêuticas de libertação modificada são: 

 Formas de libertação prolongada – apresentam uma velocidade de 

libertação do principio activo menor que as formas farmacêuticas 

de libertação convencional administradas pela mesma via. Podem 

ser conseguidas de várias formas: 

- revestimento de grânulos com uma película que os liberte 

progressivamente; os grânulos podem ter revestimentos diferentes 

e, uma vez preparados, podem ser sujeitos a compressão em 

conjunto ou separadamente em camadas duplas ou múltiplas. 

- inclusão de partículas medicamentosas num excipiente insolúvel 

nos líquidos do organismo, formando uma espécie de matriz 

hidrófila ou plástica a partir da qual o princípio activo se difunde 

depois lentamente; 

- revestimento de cada partícula com uma película mais ou menos 

permeável, à base de macromoléculas insolúveis, através da qual 

a cedência do princípio activo se faz por diálise. 

Vantagens das formas de libertação prolongada: 

a) diminuição do número de administrações diárias, com maior 

comodidade para o doente e melhor adesão terapêutica; 

b) redução das oscilações dos níveis sanguíneos do fármaco 

durante o tratamento; 

c) redução dos efeitos secundários. 
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Inconvenientes: 

b) risco de acumulação (se a velocidade de eliminação for lenta e 

o fármaco administrado dias consecutivos); 

c) numa situação de intolerância ou de intoxicação é difícil 

eliminar rapidamente do organismo o medicamento.  

 Formas de libertação retardada – em que a velocidade de 

libertação do princípio activo é atrasada, mas apenas por um 

determinado período de tempo, após o qual a velocidade de 

libertação passa a ser igual à das formulações de libertação 

convencional. As formas de libertação retardada incluem as 

formas sólidas orais gastrorresistentes em que o atraso temporário 

da libertação do princípio activo é conseguido graças a um 

revestimento especial (destruído por dissolução ou hidrólise 

apenas a nível intestinal). 

 Formas de libertação pulsátil – são formas farmacêuticas de 

libertação modificada que apresentam libertação sequencial do 

princípio activo. 

Temos várias formas farmacêuticas, para absorção 

gastrointestinal, de libertação modificada: 

- Comprimido gastrorresistente 

- Cápsula gastrorresistente 

- Cápsula mole gastrorresistente 

- Granulado gastrorresistente 

- Comprimido de libertação prolongada 

- Cápsula de libertação prolongada 

- Cápsula mole de libertação prolongada 

- Granulado de libertação prolongada 
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O termo libertação modificada deve ser reservado para as formas 

farmacêuticas não classificavéis como gastrorresistentes nem como de 

libertação prolongada. 

Pastilhas - São formas farmacêuticas sólidas, de forma circular ou 

alongada, resultantes da moldagem duma massa constituída geralmente por 

açúcar, mucilagens e substâncias medicamentosas, destinadas a dissolverem-

se lentamente na boca. Distinguem-se dos comprimidos pelo método de fabrico, 

que consiste no corte ou moldagem de uma massa e não na compressão do 

medicamento. Pesam cerca de 1 grama e alteram-se facilmente pelo calor e 

humidade. São utilizadas para administração por via bucal para exercer uma 

acção local. 

Cápsulas - São preparações farmacêuticas constituídas por um 

invólucro de natureza, forma e dimensões variáveis, contendo substâncias 

medicamentosas sólidas, líquidas ou pastosas. 

O invólucro das cápsulas não deve ser alterado pelo conteúdo, mas deve 

ser destruído pelos sucos digestivos, libertando o medicamento. Pode ser de 

natureza amilácea – hóstias ou cápsulas amiláceas ou constituído por 

gelatina – cápsulas gelatinosas. 
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Vantagens das cápsulas: 

a) Possibilidade de ocultar características organolépticas indesejáveis 

(substâncias de sabor desagradável e nauseosas); 

b) Deglutição mais fácil que os comprimidos (devido à elasticidade das 

paredes); 

c) As cápsulas gelatinosas permitem criar formulações 

gastrorresistentes ou de libertação prolongada; 

d) Precisão da dosagem. 

1. Hóstias ou cápsulas amiláceas 

São preparações magistrais sólidas em forma de disco, em que a 

substância activa está encerrada numa cápsula de pão ázimo. O 

conteúdo destas cápsulas é sempre sólido. Têm vindo a ser substituídas 

por outras formas farmacêuticas de melhor conservação e 

economicamente mais rentáveis. 

2. Cápsulas gelatinosas 

São preparações constituídas por invólucros gelatinosos, ocos, 

que contêm substâncias medicamentosas sólidas, pastosas ou líquidas. 

a. Cápsulas duras – têm forma cilíndrica, arredondada nos extremos 

e são constituídas por dois opérculos, com diâmetros ligeiramente 

diferentes, que encaixam perfeitamente um no outro, podendo ou 

não ser colados ulteriormente.  

Na maioria dos casos as cápsulas duras contêm compostos 

sólidos, mas também podem conter substâncias pastosas ou 

líquidas. Quando o conteúdo é líquido é necessário proceder à 

colagem dos bordos das cápsulas.  
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Estas cápsulas conquistaram grande aceitação e juntamente 

com os comprimidos constituem as formas mais correntes de 

administração oral de medicamentos. São consideradas uma das 

melhores formas para acondicionar substâncias medicamentosas, 

pois protegem-nas contra a acção da luz, do ar e da humidade.  

b. Cápsulas moles ou elásticas – têm um invólucro único, formado 

de gelatina e de substâncias emolientes e destinam-se a 

acondicionar líquidos (até 2 ml). Tomam o nome de pérolas, 

quando são esféricas, e contém um volume não superior a 1 ml. 

As cápsulas podem ser divididas em função da via de administração: 

 Cápsulas para absorção gastrointestinal: 

1. Hóstia 

2. Cápsula gelatinosa dura 

3. Cápsula gelatinosa mole 

4. Cápsula gastrorresistente (o revestimento pode ser 
da cápsula ou dos grânulos de princípio activa) 

5. Cápsula mole gastrorresistente  

6. Cápsula de libertação prolongada 

7. Cápsula mole de libertação prolongada 

 Cápsulas para dissolver ou desagregar na cavidade 
bucal: 

1. Cápsula bucal 

 Cápsulas para aplicação vaginal: 

1. Cápsula vaginal 

2. Cápsula mole vaginal 
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 Cápsulas para aplicação rectal: 

1. Cápsula rectal 

 Cápsulas para inalação: 

1. Cápsula (com pó) para inalação 

2. Cápsula para inalação por vaporização 

 Supositórios - São preparações sólidas de forma, consistência e 

volume adaptados à administração por via rectal que sofrem desagregação à 

temperatura corporal. Os excipientes utilizados são hidrossolúveis (gelatina 

glicerinada, polietilenoglicóis de elevado peso molecular) ou apresentam baixo 

ponto de fusão fundindo à temperatura corporal (manteiga de cacau). 

Cada supositório deve ter o peso aproximado de 3 g para o adulto e 1 g 

para a criança. Devem apresentar uma superfície lisa, sem rugosidades e sem 

cristalização dos fármacos e uma consistência que permita fáceis manuseio e 

aplicação. Devem guardar-se em lugar fresco e abrigado da luz. 

Os supositórios podem ter em vista uma acção local (anti-inflamatórios, 

laxantes osmóticos) ou sistémica (antipiréticos). 

 Óvulos - Formas farmacêuticas de consciência mole, de forma oval, 

destinadas a serem introduzidas na vagina. O seu peso oscila entre 5-10 g. 

Os excipientes mais utilizados, que têm que ter baixo ponto de fusão, são 

a gelatina glicerinada para substâncias activas hidrossolúveis, e a manteiga de 

cacau para substâncias activas lipossolúveis. Ao contrário do que acontece com 

os supositórios, os excipientes hidrossolúveis são mais utilizados que os 

excipientes gordos. 
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2. FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI-SÓLIDAS 
 

 Pomadas - São preparações farmacêuticas destinadas a serem 

aplicadas externamente para acção tópica ou sistémica e também para acção 

emoliente ou protectora. São misturas de gorduras, dotadas de propriedades de 

moldagem ou adesividade à pele, e podem conter pós (óxido de zinco, óxido de 

titânio ou amido) incorporados até 10%. 

 Têm uma consistência mole e untuosa. São constituídas por uma ou 

várias substâncias activas dissolvidas ou suspensas num excipiente monofásico 

que lhes dá massa e consistência. A base pode ser gordurosa (mineral - 

vaselina, silicone; vegetal - óleos; animal - banha) ou hidrossolúvel 

(polietilenoglicóis, glicerado de amido, etc). 

Consoante o seu poder de penetração as pomadas podem denominar-se 

: 

 epidérmicas, praticamente desprovidas de poder de 

penetração; 

 endodérmicas, quando penetram na epiderme, mas sem 

atingir os vasos do corpo papilar dérmico e  

 diadérmicas, quando atingem a derme e, portanto, 

penetram na circulação sanguínea.  

De um modo geral, devido às gorduras que as constituem, as pomadas 

formam uma camada impermeável sobre a pele, com grande poder oclusivo 

proporcionando em alguma medida uma maior penetração na pele e absorção 

do princípio activo. Outro factor que influencia a absorção do fármaco é o 

coeficiente de partilha, que representa a afinidade do fármaco para o excipiente 

e para a epiderme. 

Além das pomadas cutâneas, temos também pomadas oftálmicas 

(estéreis e homogéneas, não irritantes, destinadas a aplicar sobre as 

conjuntivas), pomadas vaginais, pomadas rectais, pomadas nasais e pomadas 

auriculares. 
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Pastas - São basicamente pomadas em cuja constituição, além do 

excipiente gorduroso, existe uma alta percentagem (30 a 50%) de materiais 

sólidos insolúveis (amido, óxido de zinco, carbonato de cálcio, talco, etc). Os 

pós utilizados na preparação das pastas devem ser finamente tamizados, pois é 

difícil a homogeneização de partículas grosseiras. 

As pastas têm elevada consistência. 

A presença de elevadas concentrações de pós torna as pastas 

completamente diferentes das pomadas, pois apresentam um ligeiro efeito 

secante, absorvendo os exsudatos cutâneos. Ao contrário das pomadas, as 

pastas têm fraco poder de penetração cutânea e são utilizadas para acções 

estritamente epidérmicas. Constituem óptimas barreiras protectoras. Citamos 

como exemplo a Pasta de Lassar (de óxido de zinco - usada, por exemplo, para 

protecção na zona da fralda).  

Além das pastas cutâneas, temos pastas bucais, pastas gengivais e 

pastas dentífricas. 

Cremes - São emulsões semi-sólidas, constituídas por duas fases: 

uma aquosa e outra oleosa. Mais frequentemente são emulsões óleo em água, 

mas também se preparam numerosos cremes A/O.  

Os cremes possuem menor poder de penetração do que as pomadas, 

devido ao menor efeito oclusivo. 

Os cremes O/A (em que a fase externa é aquosa) são os mais 

penetrantes na pele devido à sua acção molhante sobre a barreira cutânea, 

com o respectivo amolecimento e ruptura da mesma. Esta propriedade favorece 

o contato com a superfície do tecido epitelial e permite, ainda, a mistura, por 

emulsificação, com o conteúdo dos sacos pilo-sebáceos. Sendo fortemente 

hidrófilos, os cremes de O/A favorecem a migração iônica, por fenômenos de 

osmose. Quanto mais fina for a divisão das partículas emulsionadas, mais fácil 

se torna a sua passagem entre as células do tecidos cutâneos.  
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Uma das principais vantagens dos cremes de O/A é o facto de serem 

esteticamente mais aceitáveis (sensação de frescura, não gordurosos e 

laváveis - facilmente removidos da pele ou das roupas por simples lavagens). 

Outro ponto a seu favor é a miscibilidade com os exsudatos cutâneos, o que 

pode ter interesse na veiculação de substâncias bacteriostáticas ou 

bactericidas. 

A principal desvantagem dos cremes O/A é o facto de conservam mal, 

quer por invasão de microrganismos, quer por evaporação da fase aquosa. 

Os cremes A/O são menos penetrantes do que os cremes O/A e têm 

ação endodérmica ou epidérmica, sendo, especialmente neste último caso, 

utilizados com protectores cutâneos (cremes protetores ou de barreira) e, 

graças ao seu elevado teor de água espalham-se facilmente na pele (mais 

facilmente que as pomadas). Em geral são bem tolerados pela epiderme, são 

emolientes, e não tem qualquer acção nefasta nas lesões eritematosas ou 

pruriginosas. Os cremes de água em óleo são muito utilizados como veículos 

de fármacos anti-sépticos e parasiticidas. 

A principal vantagem dos cremes de água em óleo é a facilidade de 

conservação. Não sofrem facilmente invasão de microrganismos e a água da 

sua fase interna não está demasiado acessível à evaporação. 

Além dos cremes cutâneos, temos também cremes oftálmicos, cremes 

vaginais, cremes rectais, cremes nasais e cremes auriculares. 

 As emulsões são igualmente sistemas bifásicos, mas encontram-se no 

estado líquido e têm aspecto leitoso. 

 Geles - são formados por líquidos gelificados ou estruturados com a 

ajuda de agentes gelificantes apropriados (com amido, derivados de celulose, 

argilas, pectina, alginatos, carbopols). São soluções viscosas de uma 

substância hidrofílica com elevado peso molecular, em regra a carboxi-metil-

celulose, dissolvida em água ou álcool e água e contendo uma substância 

conservante, o metilparabeno.  

 66



O gel é uma forma farmacêutica “oil-free”, esteticamente muito bem 

aceite. Exerce efeito refrescante sobre a pele e, devido à água que contém, tem 

um efeito emoliente. Em geral, a penetração em profundidade é difícil, já que os 

seus excipientes, formados por grandes moléculas coloidais, não podem 

atravessar a epiderme intacta. Entretanto, alguns geles como os que contêm 

carbopols, são dotados de boa penetrabilidade cutânea. 

Além do gel cutâneo, temos também gel oftálmico, gel auricular, gel 

nasal, gel vaginal e gel rectal. 

Cataplasmas – São massas moles e húmidas de materiais sólidos, 

para aplicação tópica na pele, que podem veicular substâncias 

medicamentosas. São, geralmente, preparações magistrais. Fazem-se com 

farinha (linhaça, amido, fécula, etc.) e água, com aquecimento em lume brando, 

até obter a consistência desejada. A sua aplicação é feita a quente, e o seu 

efeito (vasodilatação local) dura enquanto a temperatura da cataplasma se 

conserva elevada, devendo ser renovadas periodicamente. São utilizadas 

principalmente para reduzir a inflamação ou para desempenhar uma acção 

revulsiva. 

Actualmente, as cataplasmas têm pouco interesse como medicamentos 

preparados pelo farmacêutico, mas continuam a utilizar-se as cataplasmas de 

preparação caseira (como a de linhaça e a de mostarda). 

Emplastros – massa plástica e adesiva que contém princípios 

activos estendidos na forma de camada uniforme sobre um suporte apropriado. 

Os emplastros destinam-se a uma acção local a nível da pele. Graças à 

sua adesividade são empregados, principalmente, para imobilizarem uma dada 

região do corpo, mas podem utilizar-se também na veiculação de princípios 

activos. 
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3. FORMAS FARMACÊUTICAS LÍQUIDAS 

Soluções - São preparados líquidos obtidos por dissolução de 

substâncias químicas em água (solução aquosa), em álcool (solução alcoólica), 

em óleo (solução oleosa), numa mistura de álcool e glicerina ou noutro líquido. 

Têm um aspecto límpido e homogéneo. 

As soluções podem destinar-se a uso externo ou interno. Temos 

soluções orais (utilizadas por conta-gotas, seringas ou ampolas bebíveis – 

estas últimas são obrigatoriamente coloridas), soluções bucais, soluções para 

gargarejar, soluções para lavagem da boca, soluções gengivais, soluções 

cutâneas, soluções oftálmicas (colírios), soluções para lavagem oftálmica, 

soluções auriculares, soluções para lavagem auricular, soluções nasais, 

soluções para lavagem nasal, soluções vaginais, soluções rectais (clisteres ou 

enemas), soluções para inalação por nebulização, soluções para inalação por 

vaporização, soluções injectáveis e soluções para perfusão. 

 Emulsões - São formas farmacêuticas de aspecto leitoso ou cremoso 

constituídas por sistemas bifásicos em que há dispersão dum líquido sob a 

forma de gotículas no seio de outro líquido não míscivel com o primeiro (como 

acontece com a água e o óleo). Podem ser emulsões O/A (óleo disperso em 

água) ou emulsões A/O (a água é a fase dispersa e o óleo a dispersante). 

Estes sistemas heterogéneos são pouco estáveis e exigem sempre a 

presença de um agente emulsionante ou interfase (que exerce acção 

tensioactiva ou surfactante, interpõe-se entre a fase dispersa ou interna e a fase 

dispersante ou externa, mantendo as gotículas dispersas afastadas umas das 

outras e aumenta a estabilidade das emulsões). Uma característica 

fundamental é a estabilidade: o aspecto macroscópico deve permanecer 

inalterado durante a conservação (excepto por uma débil sedimentação que 

deve desaparecer após agitação). 
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As emulsões podem ter vários usos: 

 Emulsões orais 

 Emulsões cutâneas - as emulsões óleo/água não são oclusivas 

dos poros cutâneos e permitem a respiração cutânea. As 

emulsões água/óleo, com maior poder oclusivo, são, do ponto de 

vista cosmético, menos aceitáveis (porque são mais difíceis de 

lavar). São utilizadas como protectores epidérmicos (é o caso das 

emulsões para protecção cutânea pré-radioterapia). 

 Emulsões injectáveis e emulsões para perfusão – são emulsões 

O/A, em que técnicas cuidadosas permitem a emulsificação da 

fase oleosa com partículas de diâmetro inferior a 7 mícrones 

(exemplo – emulsões nutrientes de lípidos para alimentação 

parentérica) 

 Emulsões auriculares 

 Emulsões nasais 

 Emulsões vaginais 

 Emulsões rectais – clisteres ou enemas 

 Emulsões para inalação por nebulização 

 Suspensões - São preparações líquidas de aspecto turvo ou leitoso 

constituídas pela dispersão de um óu vários sólidos insolúveis num veículo 

aquoso. Em repouso, as partículas em suspensão tendem a depositar-se por 

acção da gravidade, pelo que se associam agentes suspensores ou 

estabilizadores como a goma arábica, a glicerina, alguns óleos, etc. que vão 

impedir essa deposição. Apesar disso, não deve nunca deixar de agitar-se bem 

a forma farmacêutica antes do respectivo uso. 

Há suspensões orais, suspensões bucais, suspensões cutâneas, 

suspensões oftálmicas (colírios), suspensões auriculares, suspensões nasais, 

suspensões vaginais, suspensões rectais (clisteres ou enemas), suspensões 

para inalação por nebulização e suspensões injectáveis. Em aplicação local ou 
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tópica, as suspensões têm acção semelhante aos pós, só que, devido ao 

líquido que contêm, são dotadas de acção mais profunda (humidificações da 

camada córnea). 

 As gotas não constituem uma forma farmacêutica, mas um modo de 
administração das soluções, suspensões ou emulsões, quando a posologia 

tem de ser bem individualizada ou quando há necessidade de um aumento ou 

diminuição gradual das doses. Conforme a via de administração, podemos 

considerar: gotas orais (administradas directamente na boca ou misturadas na 

água ou noutro líquido que vai ser ingerido); gotas nasais (de excipiente aquoso 

ou oleoso para uso tópido nas narinas); gotas auriculares (destinadas a ser 

aplicadas no ouvido externo); gotas oculares ou colírios (são destinadas a 

serem aplicadas sobre a mucosa ocular) - as soluções para uso oftálmico 

devem ser isotónicas em relação à secreção lacrimal, de pH ajustado, isentas 

de microrganismos; devem guardar-se em frascos estéreis munidos de conta-

gotas, em lugar fresco, de preferência ao abrigo da luz. 

 Xaropes - São preparações farmacêuticas líquidas, límpidas, 

constituídas por uma solução aquosa que contém açúcar, como a sacarose, em 

concentração próxima da saturação (1,800 Kg para 1000 ml) e que pode ou não 

conter outras substâncias. Se não contém outras substâncias denomina-se 

xarope simples; se contém substâncias activas chama-se xarope composto ou 

xarope medicamento. 

 A presença do açúcar desempenha várias funções: 

 Confere valor energético 

 Assegura boa conservação (por se tratar de uma solução hipertónica, 
os xaropes actuam como desidratantes para os microrganismos e 
inibem a sua multiplicação) 

 Funciona como edulcorante 

 Confere elevada viscosidade, que atenua ou impede o aparecimento 
de turvações ou precipitações (que poderiam ocorrer por reacção ou 
devido à fraca solubilidade dos fármacos) 
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Os xaropes destinam-se à administração por via oral. 

Na maioria das vezes as embalagens de xaropes, soluções, emulsões e 

suspensões para uso oral comportam um copo graduado ou uma colher-medida 

(5 ml) que possibilitam a administração correcta do volume prescrito. Estas 

medidas vieram substituir as colheres de uso caseiro (de sopa, sobremesa, chá 

ou café) de volume muito variável nos talheres actuais o que não dá segurança 

quanto às doses a utilizar. 

 Xaropes para diabéticos 

A administração de xaropes convencionais a doentes 

diabéticos está naturalmente contra-indicada. No entanto, têm-se 

desenvolvido preparações farmacêuticas que os substituam e nas 

quais seja eliminada, total ou parcialmente, a sacarose. 

A sacarose pode ser substituida por frutose, cujo 

metabolismo é completamente diferente. 

Outra solução consiste em substituir o poder edulcorante da 

sacarose por sacarina sódica ou aspartamo. Neste caso, a 

viscosidade da preparação é conseguida à custa de agentes 

espessantes, como a glicerina, a metilcelulose ou a goma arábica. 

Clisteres ou Enemas - São preparações líquidas (soluções, 

suspensões ou emulsões) destinadas a serem introduzidas no recto e/ou cólon 

por via rectal. 

Distinguem-se: 

a) Clisteres de limpeza ou evacuadores: aquosos (500 ml) ou 

oleosos (200 ml). Destinam-se a favorecer a evacuação das 

matérias fecais. 

b) Clisteres medicamentosos com volume inferior a 100 ml no adulto 

e inferior a 10 ml na criança. Pretende-se que sejam retidos no 

sentido de agirem directamente sobre a mucosa intestinal (acção 
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local) ou no sentido de serem absorvidos por via rectal (acção 

geral). 

Nebulizações – são preparações líquidas destinadas a 

administração na parte superior do tracto respiratório, para obter uma acção 

local ou sistémica. Implicam o recurso a nebulizadores. 

4. FORMAS FARMACÊUTICAS GASOSAS  

Gás para inalação - gases como o oxigénio e anestésicos gerais 

(como o protóxido de azoto e o ciclopropano) que se acondicionam em botijas 
de aço sob pressão e se destinam à via respiratória. 

Vaporizações - são preparações obtidas por versão de água quente 

sobre preparações líquidas ou sólidas, que contêm princípios activos, das quais 
se inalam vapores húmidos.   

5. FORMAS FARMACÊUTICAS ESPECIAIS 

Espumas- são produtos constituídos pela dispersão dum volume 

importante de gás numa preparação líquida que contém geralmente um ou 
vários princípios activos, um tensioactivo que assegura a sua formação e outros 
coadjuvantes diversos. Geralmente destinados a aplicação sobre a pele e 
mucosas. Temos espumas cutâneas, espumas rectais e espumas vaginais. 

Aerossóis - São dispersões ou suspensões de finas partículas de um 

líquido ou sólido num gás na forma de nevoeiro que se administram por 

inalações pela árvore respiratória. O diâmetro das partículas condiciona o nível 

de penetração na árvore respiratória. A substância activa está confinada dentro 

de um recipiente e ao sair por uma abertura valvulada forma uma dispersão 

finíssima e homogénea. Além da via inalatória os aerossóis também são 

utilizados para aplicação local na pele e mucosas. 

 Uma variedade de aerossóis é o "spray" - sistema a 3 fases: dois líquidos 

não miscíveis ou emulsionáveis e um vapor (normalmente de um dos líquidos). 
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 Sistemas terapêuticos tansdérmicos (STT) – são 

dispositivos para aplicação cutânea, mas destinados a exercer uma acção 

sistémica. Foram concebidos para prolongar a acção de fármacos cuja semi-

vida plasmática é curta e permitem a obtenção de concentrações plasmáticas 

mais ou menos constantes ao longo do tempo. 

  Os sistemas transdérmicos devem ser aplicados sobre pele seca, limpa, 

não lesada e razoavelmente livre de pêlo. O local de aplicação não deve ser 

uma zona de atrito. Estes sistemas devem aderir fortemente sob o efeito de 

pressão moderada dos dedos ou da mão e podem ser retirados sem provocar 

lesões notórias da pele. Mesmo após aplicações repetidas não devem 

apresentar acção irritante ou sensibilizante da pele. No entanto, com o aumento 

da utilização dos STT, o problema da sensibilidade cutânea começa a 

aumentar. 

O micro-reservatório ou a matriz do STT encontra-se aderente à pele por 

meio de um adesivo e, recobrindo todo o sistema, existe uma camada 

impermeável (plástica ou metálica) que proporciona o efeito oclusivo, 

necessário à boa absorção transcutânea do fármaco.  

Ex.:         Estraderm® -  estradiol (duração de acção 4 dias); 

  Nitradisc ® -  nitroglicerina (duração de acção 24 horas); 
  Durogesic® -  fentanil (duração de 3 dias). 

6. PREPARAÇÕES E DISPOSITIVOS PARA INALAÇÂO  

Preparações: 

- Preparações gasosas – gás para inalação; vaporizações 

- preparações líquidas para inalação - nebulizações 

- preparações sólidas para inalação - são administradas geralmente 

por meio de inaladores de pó seco  

- preparações especiais - aerossóis 
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Dispositivos: 
  

- Nebulizadores: 

- nebulizadores de ar comprimido - dividem em finas partículas, 

mediante ar comprimido, um líquido que se conduz por 

capilaridade até ao extremo superior dum tubo; 

- nebulizadores ultra-sónicos: utilizam ondas de alta frequência 

para fragmentar o líquido em gotículas (aquecem o líquido). 

- Inaladores pressurizados: soluções, emulsões ou suspensões em 

recipientes especiais, submetidas à pressão dum gás propulsor 

(liquefeito pelo efeito da pressão – clorofluorados, ou simples ar 

comprimido), com uma válvula unidireccional e dosificadora e um 

orifício (pulverizador ou atomisador), que determina o diâmetro das 

partículas aerossolizadas. 

- Inaladores de pó seco: permitem a aerossolização de doses 

concretas de pós micronizados.  

Os pós para inalação podem apresentar-se sob a forma de pó 

unidose ou de pó multidose ou ainda de pó obtido a partir de um 

componente sólido. No caso de pó unidose o carregador é cheio com 

unidades de toma, tais como cápsulas ou outras formas 

farmacêuticas apropriadas. No caso de pó multidose a libertação de 

doses unitárias efectua-se graças a um sistema doseador integrado 

no inalador. 

No caso dos inaladores com cápsulas, uma vez aberta a 

cápsula, consegue-se a desagregação mecânica do pó mediante a 

sua passagem através das pás duma hélice de um ventilador posto 

em funcionamento por uma rápida inspiração do doente. 

- Câmaras expansoras: permitem a administração dos aerossóis a 

crianças e pessoas que não conseguem coordenar a aplicação com a 

inspiração. 
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7. PREPARAÇÕES INJECTÁVEIS - São soluções, suspensões ou 

emulsões, estéreis, de substâncias medicamentosas em veículo aquoso, 

oleoso ou outro apropriado, para serem administradas por via parentérica. 

Consideram-se fundamentalmente dois tipos de preparados injectáveis: 

- Preparações aquosas, em que se utiliza "água para preparações 

injectáveis" isenta de pirogénios, geralmente bidestilada e esterilizada; 

- Preparações oleosas, em que se utiliza o azeite esterilizado, a não ser 

que esteja expressamente indicado um outro veículo. 

 A administração parenteral pressupõe a existência de um certo número 
de qualidades dos solutos injectáveis: 

- Esterilidade; 
- Limpidez (se a injecção se destina às vias IV ou IA); 
- pH vizinho da neutralidade; 
- Isotonicidade com o plasma (mesma pressão osmótica do sangue; 

adição de NaCl (0,9%) ou Glicose (5%)); 

- Ausência de pirogéneos (pirogéneos = substâncias de natureza 

proteica - restos microbianos ou produtos do seu metabolismo - que 

provocam febre). Estéril é diferente de apirogéneo. 

- Pequeno volume nas vias im e sc, devido à dor. 

 

   

As injecções ou as substâncias estéreis para a sua obtenção 

(preparações extemporâneas) são acondicionadas em recipientes estéreis 

(ampolas ou frascos) de vidro ou outro material adequado, os quais serão 

fechados por fusão do vidro ou outro processo que não desprenda quaisquer 

partículas, nem altere física ou quimicamente a preparação. 
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 Acondicionamento 

Os recipientes destinados a conter medicamentos injectáveis são 

considerados parte integrante das formas farmacêuticas, dado que 

constituem eles mesmos recintos herméticos e inertes nos quais as 

soluções devem conservar-se estéreis e estáveis. O material deve ser 

transparente, inerte e de natureza que não permita a difusão (vidro ou 

plástico). 

  Na prática, as preparações injectáveis podem apresentar-se em: 

- Ampolas de vidro ou plástico (de 1 a 50 ml) hermeticamente 

fechadas, com uma ou duas pontas (maioria com uma única 

ponta) – o conteúdo extrai-se de uma única vez; 

- Frascos-ampola de vidro: 

- que contêm várias doses e que se fecham com uma rolha 

de borracha perfurável; 

- que contêm em regra uma dose sob a forma de pó para 

preparação extemporânea, tapado com rolha de borracha 

perfurável por agulha estéril, acompanhados de ampolas de 

vidro com o solvente. Há especialidades farmacêuticas em 

que se apresentam duas ampolas de conteúdo líquido para 

preparação extemporânea; 

- Frascos de perfusão – frascos de grandes volumes (250 a 

2000 ml) de vidro ou plástico com rolha de borracha perfurável 

destinados geralmente a solutos electrolíticos; 

- Recipientes de plástico, com características adequadas, 

destinados a soluções electrolíticas, sangue total, glóbulos, 

plasma ou fracções do plasma, alimentação parenteral total, 

etc. 

- Seringas pré-cheias;  

- Canetas multidose. 
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TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS  

 TÉCNICAS DE INJECÇÕES         

 Descreveremos de seguida algumas das técnicas de aplicação das 
formas farmacêuticas. 

 De entre elas poderemos considerar as vias habituais, autorizadas a 
pessoal não médico (intradérmica, subcutânea e muscular) e vias reservadas a 
médicos ou mesmo a médicos especialistas (intravenosa, intra-arterial, 
intracardíaca; intra-articular; etc.). Contudo, a lei estabelece que a injecção 
intravenosa compete ao médico, mas pode ser dada por pessoa não médica 
sob a responsabilidade do médico. 

 Iremos referir-nos em primeiro lugar à técnica das injecções 
intradérmicas, subcutâneas, intramusculares e endovenosas. 

 O material utilizado são as seringas e as agulhas. 

 As seringas são, quer em vidro e metal, quer totalmente em vidro, quer 
ainda em plástico, apresentando-se estas já esterilizadas e servindo para usar 
uma única vez. A utilização de material descartável tem a vantagem de prevenir 
a hepatite transfusional tipo B, ou não A não B e a infecção por vírus HIV. Há 
seringas de diversas capacidades, desde 1 ml até 100 ml, sendo as mais 
utilizadas as de 2, 5, 10 e 20 ml. 

 O bico da seringa adapta-se ao canhão da agulha, directamente (as de 
pequena capacidade), ou por meio dum canhão intermédio, ou "raccord" de 
metal. 

 As agulhas empregadas para injecção podem ser de aço, níquel ou 
platina. As últimas não quebram, suportam a chama do álcool até ao rubro, mas 
são excessivamente caras. As de aço enferrujam e quebram facilmente; as de 
níquel são de preço acessível e prestam óptimos serviços. 

 Ao escolher-se uma agulha deve atender-se ao comprimento, calibre e 
forma do bisel. No que diz respeito ao comprimento, as agulhas de 25 - 30 mm 
satisfazem, geralmente, para injecções intravenosas e subcutâneas, mas as 
injecções intramusculares reclamam agulhas mais compridas, com o mínimo de 
5 cm (Fig. 2). Em relação ao calibre é evidente que quanto mais grossa for a 
agulha mais se sente a picada, mas aquando do uso de substâncias oleosas, 
de suspensões, de injecções intravenosas e de transfusões de sangue, devem-
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direita apenas manobra o êmbolo. Absorvido o líquido, expurga-se o ar contido 
na seringa (Fig. 9).                                                                                                                               

 

 

 

Fig. 3 

 

Há algumas substâncias oleosas que são difíceis de aspirar para a 
ampola, se não há o cuidado de antes as aquecer em banho-maria até 37o, 
para as tornar mais fluidas. Alguns medicamentos vêm acondicionados em 
frascos munidos de uma tampa perfurável; neste caso, é necessário desinfectar 
primeiro com tintura de iodo ou álcool a rolha de borracha e, depois de aspirada 
para a seringa uma quantidade de ar igual aos cm3 de líquido que se querem 
extrair, perfura-se a rolha, inverte-se o frasco, injecta-se o ar e a quantidade 
desejada de líquido refluirá espontaneamente para a seringa. Há medicamentos 
em pó que é necessário dissolver previamente com o solvente que vem incluído 
na embalagem, com uma solução fisiológica estéril ou com água bidestilada. 

A desinfecção cutânea no local da picada deve ser feita com tintura de 
iodo ou, pelo menos, com álcool (excepto na injecção intradérmica). 
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 INJECÇÃO INTRADÉRMICA - É necessária uma agulha muito fina 
que se espeta na pele, previamente esticada com a outra mão. A agulha é 
introduzida mantendo uma direcção quase paralela à pele até penetrar a derme. 
Injecta-se depois a pequena quantidade de líquido necessária, de modo a obter 
a formação de uma pequena pápula que será reabsorvida pouco tempo depois. 
Retira-se a agulha, sem friccionar o local e colocando algodão seco somente se 
houver hemorragia ou extravasamento de fármaco. O volume a injectar não 
pode ultrapassar 0,2 ml. 

Esta técnica é utilizada principalmente para fins diagnósticos (prova 
tuberculínica, testes cutâneos de alergias). 

A injeção intradérmica geralmente é feita sem anti-sepsia para não 
interferir na reação da droga. 

A região mais vezes utilizada é a face antero-lateral do antebraço, onde a 
pele é fina e com menor pilosidade facilitando a leitura da reacção aos 
alergenos. 

 
 INJECÇÃO SUBCUTÂNEA - As regiões preferidas são a face lateral da 
coxa e do braço, a parede abdominal anterior e a região glútea. 

Deve fazer-se primeiro uma prega cutânea, pinçando entre o polegar e o 
indicador da mão não dominante, a pele desinfectada; em seguida, segurando 
com a mão dominante a seringa previamente cheia e devidamente adaptada à 
respectiva agulha, fazer com que esta penetre na base da prega cutânea, 
formando um ângulo de 45º (mas para as curtas agulhas de insulina, 
recomenda-se picar com um ângulo de 90º a pele). Atravessada a pele, nota-se 
a sensação de resistência vencida e aspira-se para verificar se não foi atingido 
um vaso sanguíneo (excepto na administração de heparina) e depois injecta-se 
lentamente o líquido. Extrai-se depois a agulha com um movimento rápido, com 
algodão faz-se ligeira pressão no local e depois pratica-se uma massagem, 
especialmente quando o líquido injectado é em grande quantidade. Para certos 
tipos de fármacos, como a insulina e a heparina, não é conveniente a 
massagem após a aplicação, para evitar a absorção rápida. 

 Os volumes a injectar são variáveis e dependem da região utilizada, da 
quantidade de tecido celular subcutâneo e da administração concomitante de 
substâncias que aumentam a difusibilidade do produto (ex. hialuronidase). Em 
alguns locais, como por exemplo, na parede anterior do abdómen, poderão 

 80



injec
natu

ctar-se até
uralmente r

é 20 ml; n
reduzidos, 

noutros, p
no máxim

or ex., re
o de 2 a 3

gião delto
 ml. 

oideia, os volumes sserão 

 
sent

Na apli
tado ou de

cação de 
itado, com

injeções 
m a área be

subcutâne
em exposta

eas o doe
a.  

ente podee estar emm pé, 

repe
É impo

etidas. 
ortante ir aalternandoo os locais da injeccção em administraações 

ADDMINISTRRAÇÃO SUUBCUTÂNEA 

 
Fig. 10. As zo

sub
onas somb
bcutânea (p

breadas ind
por ex. par

dicam os lo
ra injecção

ocais de ad
o de insulin

dministraçã
na) 

ão 
 

                                                                               

 81



IM

        

INJE
parte
sua 
nem
na p
torna
later

 

 

canh

 
serin
sang
se e
Deve
evita
segu

M

            Fig

ECÇÃO IN
e supero-l
riqueza em

m o nervo c
posição se
am pouco
ral da coxa

 

Como d
hão e se in

Antes d
nga, com o
guíneo, fac
esta coinci
e repetir-s
ar que o en
urança. 

Fig. 12

. 11 

NTRAMUS
ateral da 
m tecido m
ciático (ver 
entada e s
 sensível 

a. 

dissemos a
ntroduzem 

de injectar 
o fim de no
cto que po
idência, re

se a aspira
ntupimento

2 

SCULAR -
região glú

muscular, p
Fig. 12), p
obretudo p
esta regiã

atrás usam
dum só go

o líquido, 
os certifica
ode causar
etira-se a a
ação após 
o de agulh

- A zona 
tea. Justif
pela certez
pelo facto 
pela escas
ão. Outras

m-se agulha
olpe. 

é de boa 
armos que 
r acidentes
agulha pa
ter injecta

ha, por um

de eleição
ica-se a e
za de não 
de não ca
ssez de te
s regiões 

as comprid

norma faz
não se pe

s graves e
ra voltar a

ado algum
 fragmento

o para est
escolha de

lesar vas
usar incóm

erminações
são a de

 

SSC 

ta injecção
esta região
os importa

modo ao do
s nervosas
ltóide e a

o é a 
o pela 
antes, 
oente 
s que 
 face 

das, que see seguramm pelo 

zer uma as
enetrou em
e mesmo m
a espetar-
as gotas d
o de tecido

spiração c
m qualquer
mortais. Da
se noutro 
do líquido,
o, dê uma 

com a 
r vaso 
ando-
sítio. 

 para 
falsa 

 82



 Os volumes a injectar são variáveis e dependem do local e do volume 
das massas musculares do doente. 

 Como volumes médios poderemos considerar: 
- Região deltoideia  - 2-3 ml 
- Quadrante supero-lateral da nádega  - 5-10 ml 
- Face antero-lateral da coxa  - 5-10 ml  

 

 INJECÇÃO ENDOVENOSA - As veias mais usadas para esta injecção 
são as veias da prega do cotovelo (Fig. 13) e dentre estas, a mediana-cefálica 
mais que a basílica por esta ter um trajecto precisamente por cima da artéria 
braquial. No caso de impossibilidade de referenciar estas veias podem-se 
procurar outras como as veias do dorso da mão ou do pé, do terço distal do 
braço e da perna, as femurais, as jugulares e, nos lactentes, as epicraneanas 
que se tornam evidentes com o choro, ou o seio longitudinal que se atinge da 
parte média da fontanela anterior. É de boa norma, antes de recorrer às outras 
veias, tentar evidenciar as do braço recorrendo a pequenos artifícios, além do 
garrote que se põe a montante do tronco que se quer puncionar e cuja pressão 
deve ser superior à venosa mas inferior à arterial; podem servir ainda os 
movimentos rítmicos de abrir e fechar a mão, braço em declive, saco de água 
quente sobre o antebraço, pequenos piparotes com a ponta dos dedos sobre a 
prega do cotovelo, etc. Escolhe-se a veia que estiver mais visível, que melhor 
se palpar e for mais fixa, pois as veias muito móveis fogem ao contacto da 
agulha, dificultam a punção ou facilmente se deixam atravessar dum lado ao 
outro. Uma vez identificada a veia prende-se a pele com um dedo (para evitar 
deslocamentos quer da pele, quer da veia) e penetra-se primeiro a camada 
subcutânea paralelamente à veia do seu lado interno ou do seu lado externo e 
não por cima dela. Depois de ter seguido alguns milímetros ao lado da veia 
inclina-se a agulha de forma que a ponta se dirija para o vaso até tocar a sua 
parede; então, com um movimento brusco mas bem calculado, perfura-se a 
veia em sentido oblíquo, mudando imediatamente a orientação da agulha na 
direcção do eixo venoso, procurando canalizar o vaso o mais possível: não é 
conveniente deixar apenas a ponta da agulha na veia, porque um movimento do 
braço ou da seringa levaria à saída da agulha do lúmen venoso. 
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                                                                                         Particularidades da figura anterior 

 

Fig. 13 

 Observado o refluxo de sangue na seringa liberta-se o garrote, fixa-se a 
seringa comprimindo-a contra o braço do doente e injecta-se lentamente o 
líquido, controlando a permanência da agulha na veia com frequentes 
aspirações de sangue ou reparando que não se forma uma tumefacção no 
ponto de injecção, o que indicaria que a agulha estava fora da veia. Terminada 
a injecção retira-se rapidamente a agulha da veia com um movimento brusco e 
comprime-se durante uns minutos a veia com uma bola de algodão embebida 
em álcool. 
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TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  PPAASSSSOO  AA  PPAASSSSOO  

ASPIRAÇÃO DE AMPOLAS 

1. Lavar as mãos. 

2. Colocar a agulha na seringa. 

3. Remover o líquido do gargalo da ampola. Para isso, sacudir a 

ampola ou girá-la rapidamente num movimento espiral descendente. 

4. Serrar o gargalo da ampola (se for o caso, pois a maioria já tem uma 

incisão) 

5. Colocar uma gase para proteger os dedos, se a ampola for de vidro. 

6. Quebrar cuidadosamente a ponta da ampola (se for de plástico, rodar 

a ponta). 

7. Aspirar o líquido da ampola. 

8. Remover todo o ar da seringa. 

9. Limpar tudo, deitar fora a agulha com segurança e lavar as mãos. 
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ASPIRAÇÃO DE FRASCO AMPOLA 

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. 
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DISSOLUÇÃO DE MEDICAÇÃO SECA 

1. Lavar as mãos. 

2. Desinfectar a tampa de borracha do frasco contendo a medicação 

seca. 

3. Inserir a agulha no frasco, mantendo o conjunto de pé. 

4. Aspirar a mesma quantidade de ar que a quantidade de solvente 

presente na seringa. 

5. Injectar no frasco apenas o líquido, não o ar. 

6. Agitar. 

7. Inverter o frasco-ampola. 

8. Injectar o ar para dentro do frasco (criando pressão). 

9. Aspirar a quantidade total de líquido (sem ar). 

10. Remover todo o ar da seringa. 

11. Limpar tudo, deitar fora o lixo com segurança e lavar as mãos. 
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INJECÇÃO SUBCUTÂNEA 

1. Lavar as mãos. 

2. Tranquilizar o doente e explicar-lhe o procedimento. 

3. Descobrir a área a ser injectada. 

4. Desinfectar a pele. 

5. Fazer uma prega cutânea. 

6. Inserir a agulha na base da prega cutânea num ângulo de 20º a 30º. 

7. Soltar a pele. 

8. Aspirar brevemente. Se surgir sangue, substituir a agulha por uma 

nova e recomeçar no ponto 4. 

9. Injectar lentamente (0,5 a 2 minutos !) 

10. Retirar a agulha rapidamente. 

11.  Comprimir com algodão esterilizado o local da injecção e depois fixar 

com penso adesivo. 

12. Verificar a reacção do doente e tranquilizá-lo um pouco mais se 

necessário. 

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

 

 

 88



 

INJECÇÃO INTRAMUSCULAR 

1. Lavar as mãos. 

2. Tranquilizar o doente e explicar-lhe o procedimento. 

3. Descobrir a área a ser injectada. 

4. Desinfectar a pele. 

5. Pedir ao doente para relaxar o músculo. 

6. Inserir a agulha rapidamente num ângulo de 90º. 

7. Aspirar brevemente. Se surgir sangue, substituir a agulha por uma 

nova e recomeçar no ponto 4. 

8. Injectar lentamente (menos doloroso) 

9. Retirar a agulha rapidamente. 

10.  Comprimir com algodão esterilizado o local da injecção e depois fixar 

com um penso adesivo. 

11. Verificar a reacção do doente e tranquilizá-lo um pouco mais se 

necessário. 

12. Limpar tudo, deitar fora o lixo com segurança e lavar as mãos. 
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INJECÇÃO INTRAVENOSA 

1. Lavar as mãos. 
2. Tranquilizar o doente e explicar-lhe o procedimento. 
3. Descobrir o membro superior por completo. 
4. Pedir ao doente para relaxar e apoiar o braço abaixo da veia a ser puncionada. 
5. Aplicar um garrote e procurar uma veia adequada. 
6. Esperar que a veia inche. 
7. Desinfectar a pele. 
8. Estabilizar a veia puxando a pele no sentido longitudinal da veia até ela ficar 

bem lisa. Usar a mão que não vai ser utilizada para inserir a agulha. 
9. Inserir a agulha com um ângulo de cerca de 35º. 
10. Perfurar a pele e movimentar a agulha um pouco para dentro da veia 

(canalizando-a em 3 a 5 mm) 
11. Segurar a agulha e a seringa com firmeza. 
12. Aspirar brevemente. Se surgir sangue, segurar a agulha com firmeza, porque 

estamos na veia. Se não surgir sangue, tentar novamente. 
13.  Soltar o garrote. 
14. Injectar muito lentamente. Verificar se surge dor, tumefacção ou hematoma. 
15. Retirar a agulha rapidamente. Comprimir com algodão esterilizado e depois 

fixar com um penso adesivo. 
16. Verificar a reacção do doente. Se necessário, tranquilizá-lo um pouco mais. 
17. Limpar tudo, deitar fora o lixo com segurança e lavar as mãos. 
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ADMINISTRAÇÃO DE COLÍRIOS 

10. Lavar as mãos. 

11. Não tocar na abertura do conta-gotas. 

12. Olhar para cima. 

13. Puxar a pálpebra inferior para baixo para formar uma “calha”. 

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

o encostar ao olho. 

15. Aplicar a quantidade de gotas prescrita na “calha”. 

16. Fechar o olho por mais ou menos 2 minutos (mas não com muita 

força). 

17. O excesso de líquido pode ser removido com um lenço de papel. 

18. Para aplicação de mais de um tipo de gotas, esperar pelo menos 5 

minutos antes de aplicar as gotas seguintes. 

19. Se surgir sensação de ardor devida ao colírio, só deve durar alguns 

minutos. Se for persistente consultar um médico ou um farmacêutico. 
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ADMINNISTRAÇÃÃO DE GOOTAS AURICULARES 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 93



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. 
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ADMINISTRAÇÃO DE AEROSSOL 

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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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. 
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ADMINISTRAÇÃO DE SUPOSITÓRIO 

1. Lavar as mãos. 

2. Remover o invólucro (excepto se o supositório estiver demasiado 
mole). 

3. Se o supositório estiver demasiado mole, endurecê-lo previamente 
por arrefecimento (no frigorífico ou com água fria, ainda dentro do 
invólucro). Depois remover o invólucro.  

4. Remover possíveis pontas ásperas aquecendo o supositório entre as 
mãos. 

5. Humedecer o supositório com água fria. 

6. Colocar-se em decúbito lateral, com o joelho fletido. 

7. Cuidadosamente, introduzir o supositório no ânus, com a ponta 
arredondada primeiro. 

8. Permanecer deitado por vários minutos. 

9. Evitar defecar na primeira hora. 
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