
Introdução a Farmacologia

Pharmakon + Logos = 
Estudo dos fármacos

“ Ciência ou disciplina que estuda as 
interações entre drogas e os sistemas 

biológicos”. 



Farmacocinética

É a área da farmacologia que se preocupa 
em estudar o movimento da droga pelo 
corpo humano;

Em outras palavras é “O QUE O CORPO FAZ 
COM A DROGA”. 



Farmacocinética

Utiliza modelos matemáticos que envolvem a 
concentração das drogas e de seus metabólitos 
em diferentes áreas;

forma farmacêutica, via de administração, 
dose, frequência de administração, eliminação 
e tempo de observação. 



Farmacocinética

Biodisponibilidade

Bioequivalência



Via de Administração

Absorção

Distribuição

Metabolização

Excreção



Farmacocinética

Local por onde a droga será administrada. 

▪Efeito local - no mesmo local de aplicação

Tópica

▪Efeito sistêmico – absorção pelo TGI; 

Enteral

▪Efeito sistêmico – absorção não é o TGI

Parenteral



Farmacocinética

A escolha da Via de Administração depende: 

▪ Característica da droga; 

▪ Tipo de efeito desejado; 

▪ Forma Farmacêutica empregada; 

▪ Característica do paciente; 

▪ Adequabilidade; 

▪ Necessidade específica do tratamento.



Farmacocinética

Absorção: 
É a entrada da droga no sangue, por meio da aplicação em 
um determinado local, bem como o grau em que isto ocorre. 

Influenciada por: 
▪ Via de administração; 
▪ Gradiente de 

concentração do meio; 
▪ Membranas biológicas*; 
▪ Transportadores de 

membranas*; 
▪ Gradiente eletroquímico 

do íon e pH do meio*.



Farmacocinética
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Farmacocinética

▪ Equação de Henderson-Hasselbalch
– pKa elevado = ácido fraco ou base forte
– pKa baixo = ácido forte ou base fraca



Farmacocinética
Pka = pH + log [AH]

[A-]
Pka = pH + log [BH+]

[B]

ACIDO BASE

Pka DifusãoPorção ionizada

Ácido fraco – aspirina (pKa =3,5)
Plama (pH = 7,4)
Suco gástrico (pH = 1,4)

Barreira lipídica

Plasma

Suco gástrico HA                       A- + H+

[1]                       [0,001]

HA                     A- + H+

[1]                     [1000]



Farmacocinética
Distribuição: 

É o deslocamento do fármaco 
para os líquidos intersticiais e 

intracelulares – partição entre 
fármaco e tecido específico;

Órgãos de fase 1 e 2 



Farmacocinética
Distribuição: 

Proteínas Plasmáticas

Complexo 
Droga-Proteína

ProteínaDroga Livre

Ação
Biotransformação
Eliminação



Farmacocinética
Metabolização:

Envolve vias metabólicas. Normalmente enzimáticas; 
Marca o início do processo de eliminação de drogas; 

Objetiva tornar o fármaco mais hidrossolúvel 

Metabolismo
(principalmente no fígado)



Farmacocinética
Enzimas envolvidas: 

a) oxigenases
b) Transferases  

c) Outras 



Farmacocinética
Localização das enizimas: 

a) TGI
b) Fígado

c) Mucosas nasais

d) Pulmão 

Importante no metabolismo 
de primeira passagem

Importante no metabolismo de
primeira passagem de poluentes 

atmosféricos e aerossóis



Farmacocinética
Excreção: 

Processo pelo o qual um fármaco ou 
metabólito é eliminado do organismo; 

Sistema Renal;
Trato Biliar;
Fezes;



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

CÁPSULA DE BOWMAN
Filtração de todas as
substâncias de baixo

peso molecular

ALÇA DE HENLE
Reabsorção de água

TUBOS COLETORES
Reabsorção de água

TÚBULO PROXIMAL
Secreção ativa de 
algumas drogas

eletrolíticas fracas, 
especialmente

ácidos. Reabsorção de 
água

URINA

TÚBULO DISTAL
Excreção passiva e 

reabsorção de drogas 
lipossolúveis.

Reabsorção de água



Farmacocinética
Depuração (“Clearance”):

– Taxa de eliminação, normalizada com a 
concentração  de um fármaco; 

– Volume de líquido biológico (sangue ou 
plasma) que contém a quantidade da 

droga removida  pelo rim (na depuração 
renal) ou ainda metabolizada pelo 

fígado (depuração hepática) na unidade 
de tempo - ml/min ou ml/min/kg 

[Cltot = Clrim + Clhep + Cloutros ]



Farmacocinética
Tempo de meia vida (t ½):

É o tempo necessário para que a 
concentração plasmática de 

determinado fármaco seja reduzida 
pela metade; 



Farmacocinética

Metabolização

Distribuição

Absorção

Eliminação


