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OBJETIVOS

Farmacodinâmica 

- Estrutura molecular dos fármacos 

- Receptores 

- Ligantes endógenos 

- Sinal intracelular e segundo mensageiro 

- Agonismo, antagonismo, agonismo parcial 
- Faixa terapêutica 
- Efeito teto  x  Dose teto 

- Afinidade 

- Efeitos adversos 

Farmacocinética 

- Absorção, distribuição, metabolização, eliminação 

- Metabolismo de primeira passagem 

- Biodisponibilidade 

- Latência 
- Afinidade 

- Tempo e concentrações máximas (pico de ação) 

- Exposição ao fármaco 

- Tempo de meia vida 

- Análise de atividade de metabólitos 



Exemplos com opioides 

Prlmeira droga descrita para o tratamento da dor 

3400 AC. – Sumérios: “aquele que traz a felicidade”  

Com indicação em diversas síndromes dolorosas

MCCALLUM, MILITARY MEDICINE: FROM ANCIENT TIMES TO THE 21TH CENTURY. 2008. ED ABC CLIO

INTRODUÇÃO



FARMACODINÂMICA

“O que o fármaco faz com o corpo”  

- Fármacos e seu sítio de ação 

- Efeitos clínicos 

- Efeitos adversos



TRESCOT ET AL. PAIN PHYSICIAN. 2008

FARMACODINÂMICA

Estrutura molecular dos fármacos 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Estrutura molecular dos fármacos 

Morfina 

- Anéis benzenicos 

- Hidroxila nas posições 3 e 6 

- Átomo de N com radical metila 

TRESCOT ET AL. PAIN PHYSICIAN. 2008
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Estrutura influencia na ação do fármaco 
 

Anéis benzenicos 
       - Lipossolubilidade possível (maioria dos 
fármacos) 

Hidroxila nas posições 3 e 6 
       - A conversão para ester e eter muda o opioide 
       - p.ex. 6OH gera mais náusea (morf > oxicodona) 
  

Átomo de N com radical metila  
       - N terciário: passa barreira HE (quaternário não)  
       - Muda radical metila = antagonistas 

TRESCOT ET AL. PAIN PHYSICIAN. 2008

FARMACODINÂMICA



BONICA, 2010

Receptores 
• Sítio de ligação para cada fármaco (específico ou não) 

Receptores opioides 

• Presentes no Sistema Nervoso Central 
• Presentes em menor proporção na periferia (p.ex. Vísceras) 

• Induzidos localmente poucas horas após lesão tecidual 
• Estimulados por ligantes endógenos (encefalia, dinorfina, endorfinas) 

 

FARMACODINÂMICA



MILLER`S ANESTHESIA. 2014

MOR 
(MU, MOP, OP3)

KOR 
(KAPPA, KOP, OP2)

DOR 
(DELTA, DOP, OP1)

Local. Princip.: Tronco e tálamo 

MOR1: analgesia supra-espinhal, 
euforia e serenidade 

MOR2: efeitos adversos 
(sedação, vômito, depressão resp, 

prurido, euforia, anorexia, 
constipação, retenção urinária, 

dependência)

Local. Princip.: Cx límbico, 
diencéfalo, tronco, medula 

Analgesia espinhal 

Sedação, dispneia, disforia, 
depressão respiratória, 

dependência 

Local. Princip.: Áreas cerebrais 
diversas 

Menos evidências: analgesia 
supra-espinhal e espinhal 

Efeitos difóricos e 
psicomiméticos 

FARMACODINÂMICA
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Efeitos difóricos e 
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Receptor Sigma 

Rec. fenciclidina 

Não considerado rec. opioide 

Efeitos psicomiméticos, disforia, 
depressão respiratória 

Um opioid-like receptor

FARMACODINÂMICA



Receptores opioides 

Terminação N extra-celular e C intracelular 
 
7 hélices trans-membrana 
 
3 loops intracelulares e 3 extracelulares 

DAVIS ET AL. SUPPORT CARE CANCER. 2005

FARMACODINÂMICA



Sinal intracelular e 2 mensageiro

RECEPTORES OPIOIDES

CHAL LA. AUST PRESCR 1996



Libera uma porção da proteína G 

CHAL LA. AUST PRESCR 1996

Sinal intracelular e 2 mensageiro

RECEPTORES OPIOIDES



Libera uma porção da proteína G 

Difunde até o alvo: inibe adeniciclase ou ativa canal iônico 
(K, Ca) 
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Libera uma porção da proteína G 

Difunde até o alvo: inibe adeniciclase ou ativa canal iônico 
(K, Ca) 

Efeitos dos alvos: inibição de cAMP (2 mensageiro na 
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CHAL LA. AUST PRESCR 1996

Libera uma porção da proteína G 

Difunde até o alvo: inibe adeniciclase ou ativa canal iônico 
(K, Ca) 

Efeitos dos alvos: inibição de cAMP (2 mensageiro na 
célula) e efluxo de K 

Ativação de proteínas-quinases:  

Curto prazo: alteração de excitabilidade celular 

Longo prazo: altera transcrição gênica

Sinal intracelular e 2 mensageiro

RECEPTORES OPIOIDES



CHAL LA. AUST PRESCR 1996

PÓS-SINÁPTICO:  
  - Estimula efluxo de K+  
  - Ativação de cascatas de proteínas-cinases: êcAMP 
* Resultado: Hiperpolarização de neurônios pós sinápticos 
e diminuição da excitabilidade neuronal 

   

Sinal intracelular e 2 mensageiro
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CHAL LA. AUST PRESCR 1996

PÓS-SINÁPTICO:  
  - Estimula efluxo de K+  
  - Ativação de cascatas de proteínas-cinases: êcAMP 
* Resultado: Hiperpolarização de neurônios pós sinápticos 
e diminuição da excitabilidade neuronal 

PRÉ-SINÁPTICO:  
  - Inibe canais de Ca voltagem dependente  
 * Resultado: reduz liberação de NT excitatórios: 
  Glu, Subst P, Calcitonina, PRGC 

   

Sinal intracelular e 2 mensageiro

RECEPTORES OPIOIDES



NESTER EJ. NAT REV NEUROSCI. 2001

Sinal intracelular e 2 mensageiro 

Estímulo de via analgésica descendente 

• Removem inibiçòes tônicas de neurônios na via analgésica descendente (principalmente PGA) 

• Antagonizam NMDA 

Efeito periférico 

• Reduzem sensibilização central de nociceptores 

 

RECEPTORES OPIOIDES



NESTER EJ. NAT REV NEUROSCI. 2001

Sinal intracelular e 2 mensageiro

RECEPTORES OPIOIDES

• Conceito também aplicado a efeitos adversos 

Ativação de receptores opioides em áreas de recompensa 
• Menor liberação de GABA em área ventral tegmental 
 (neurônios disparam com maior vigor) 
• Excesso de dopamina em núcleo acumbens 

(muito prazeroso) 

* Alteram reações emocionais à dor (componente afetivo) 
* Mecanismo molecular do vício



RELAÇÃO FÁRMACO-RECEPTOR

Faixa terapêutica 

 

ADAPTADO DE: SAVAGE ET AL. ADDICTION SCIENCE & CLINICAL PRACTICE 2008



RELAÇÃO FÁRMACO-RECEPTOR

TRESCOT ET AL. PAIN PHYSICIAN. 2008

Efeito intracelular (agonismo, antagonismo, agonismo parcial) 

 



TRESCOT ET AL. PAIN PHYSICIAN. 2008

RELAÇÃO FÁRMACO-RECEPTOR
     Efeito teto e dose teto  

• Dose teto é a dose a partir da qual ocorre o “efeito teto”: 

     - Novo aumento de dose não levará a um aumento de efeito 

 



TRESCOT ET AL. PAIN PHYSICIAN. 2008

RELAÇÃO FÁRMACO-RECEPTOR
     Efeito teto e dose teto  

• Dose teto é a dose a partir da qual ocorre o “efeito teto”: 

     - Novo aumento de dose não levará a um aumento de efeito 

     - Maioria dos opioides: efeito teto fora da faixa terapêutica 

     - Pra chegar nessa dose o paciente já teria EAs limitantes) 

 

Faixa terapêutica

EAs

Analgesia inadequada



TRESCOT ET AL. PAIN PHYSICIAN. 2008

RELAÇÃO FÁRMACO-RECEPTOR
     Efeito teto e dose teto  

• Dose teto é a dose a partir da qual ocorre o “efeito teto”: 

     - Novo aumento de dose não levará a um aumento de efeito 

     - Maioria dos opioides: efeito teto fora da faixa terapêutica 

     - Pra chegar nessa dose o paciente já teria EAs limitantes) 

• Alguns opioides tem efeito teto em dose terapêutica:  
- Vale para efeito analgésico (tramadol, codeína) 

 

Doses máximas diárias

Tramadol 400 mg/dia

Codeína 360 mg/dia



DAHAN A ET AL. BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIA. 2005

RELAÇÃO FÁRMACO-RECEPTOR
     Efeito teto e dose teto  

• Dose teto é a dose a partir da qual ocorre o “efeito teto”: 

     - Novo aumento de dose não levará a um aumento de efeito 

     - Maioria dos opioides: efeito teto fora da faixa terapêutica 
     - Pra chegar nessa dose o paciente já teria EAs limitantes) 

• Alguns opioides tem efeito teto em dose terapêutica:  
- Vale para efeito analgésico (tramadol, codeína) 
- Valeo para efeitos adversos (buprenorfina) 

 



     Efeito intracelular + Dose teto 

• Agonistas puros MOR: 
- Em geral são mais potentes 
- Conforme dose aumenta a analgesia aumenta 
- Dose teto fora da faixa terapêutica: limite da analgesia é o 
  limite tolerável de efeitos colaterais 

• Agonistas-antagonistas ou Agonistas parciais: 
- Dose teto mais próxima da faixa terapêutica 
 

RELAÇÃO FÁRMACO-RECEPTOR



     Efeito intracelular + Dose teto 

• Agonistas puros MOR: 
- Em geral são mais potentes 
- Conforme dose aumenta a analgesia aumenta 
- Dose teto fora da faixa terapêutica: limite da analgesia é o 
  limite tolerável de efeitos colaterais 

• Agonistas-antagonistas ou Agonistas parciais: 
- Dose teto mais próxima da faixa terapêutica 
- Nem sempre são pouco potentes (afinidade) 

 

RELAÇÃO FÁRMACO-RECEPTOR



TRESCOT ET AL. PAIN PHYSICIAN. 2008

     Afinidade 

• Capacidade do fármaco de ligar-se ao receptor 

• Alta afinidade = concentrações baixas podem levar a  
grandes taxas de ligação com o receptor 

• Opioides: 
- Naloxone e nalbufina tem alta afinidade pelo receptor  
  MOR: podem ser usados como antagonistas 
 - Buprenorfina também tem alta afinidade:  
   Dificuldade de reversão do efeito se intoxicação 

 

RELAÇÃO FÁRMACO-RECEPTOR



FARMACOCINÉTICA

Efeitos adversos 

• Opioides: efeitos adversos comuns 
      - Sedação, tontura, náusea, vômito, constipação, depressão respiratória, prurido, miose 
      - Dependência e tolerância 

• Efeitos adversos menos comuns: 
      - Redução de esfaziamento gástrico, hiperalgesia, disfunções hormonais e  
        imunológicas, rigidez muscular, mioclonia, hiperalgesia, contração do esfincter de Oddi 

• Constipação (principalmente) e náuseas são EAs que não desenvolvem tolerância 

BENYAMIN ET AL. PAIN PHYSICIAN. 2008



FARMACOCINÉTICA

“O que o corpo faz com o fármaco”  

4 processos básicos 

- Absorção 

- Distribuição 

- Metabolização 

- Eliminação



PRUSKOWSKI ET AL. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE, 2016, 19(6): 668-670 
PAICE. PAIN MANAGEMENT NURSING, 2007, 8(3):S3-S5

Curva farmacocinética

FARMACOCINÉTICA



• Tempo de latência: 
- Desde a administração até a detecção no plasma 
- Tende a ser maior por vias enterais e transdérmicas 

Curva farmacocinética

FARMACOCINÉTICA

PRUSKOWSKI ET AL. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE, 2016, 19(6): 668-670 
PAICE. PAIN MANAGEMENT NURSING, 2007, 8(3):S3-S5



 Mofina VO  Morfina SC  Morfina EV 
  15-60 min   15-30 min     3-5 min 

• Tempo de latência: 
- Desde a administração até a detecção no plasma 
- Tende a ser maior por vias enterais e transdérmicas 

Curva farmacocinética

FARMACOCINÉTICA

PRUSKOWSKI ET AL. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE, 2016, 19(6): 668-670 
PAICE. PAIN MANAGEMENT NURSING, 2007, 8(3):S3-S5



• Tempo de latência: 
- Desde a administração até a detecção no plasma 
- Tende a ser maior por vias enterais e transdérmicas 

• Cmax: concentração máxima do fármaco no plasma: 
- Pico de ação: depende do fármaco, condições de  
  absorção e comorbidades do paciente

Curva farmacocinética

FARMACOCINÉTICA

PRUSKOWSKI ET AL. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE, 2016, 19(6): 668-670 
PAICE. PAIN MANAGEMENT NURSING, 2007, 8(3):S3-S5
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PRUSKOWSKI ET AL. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE, 2016, 19(6): 668-670 
PAICE. PAIN MANAGEMENT NURSING, 2007, 8(3):S3-S5



• Tempo de latência: 
- Desde a administração até a detecção no plasma 
- Tende a ser maior por vias enterais e transdérmicas 

• Cmax: concentração máxima do fármaco no plasma: 
- Pico de ação: depende do fármaco, condições de  
  absorção e comorbidades do paciente 

• Tmax: tempo para o pico de ação: 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Curva farmacocinética

FARMACOCINÉTICA

PRUSKOWSKI ET AL. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE, 2016, 19(6): 668-670 
PAICE. PAIN MANAGEMENT NURSING, 2007, 8(3):S3-S5

 Mofina VO  Morfina SC  Morfina EV 
    60 min    30-50 min    5-20 min 



• Tempo de latência: 
- Desde a administração até a detecção no plasma 
- Tende a ser maior por vias enterais e transdérmicas 

• Cmax: concentração máxima do fármaco no plasma: 
- Pico de ação: depende do fármaco, condições de  
  absorção e comorbidades do paciente 

• Tmax: tempo para o pico de ação: 
- Maior influência da via de administração que Cmax 

• Área sobre a curva: 

  - Exposição ao fármaco (cálculo de biodisponibilidade)

Curva farmacocinética

FARMACOCINÉTICA

PRUSKOWSKI ET AL. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE, 2016, 19(6): 668-670 
PAICE. PAIN MANAGEMENT NURSING, 2007, 8(3):S3-S5



Biodisponibilidade

FDA freports, 2003 
European Agency for Evaluation of Medical Products, 2001 

ANVISA 2003

- Velocidade e extensão pelas quais a substância ativa é  
     absorvida e torna-se disponível no sítio de ação 

- Quantidade do fármaco usado por uma determinada  
     via que atinge a circulação sistêmica 

- Calculada pela ASC na curva de farmacocinética

FARMACOCINÉTICA



Biodisponibilidade

FDA freports, 2003 
European Agency for Evaluation of Medical Products, 2001 

ANVISA 2003

- Velocidade e extensão pelas quais a substância ativa é  
     absorvida e torna-se disponível no sítio de ação 

- Quantidade do fármaco usado por uma determinada  
     via que atinge a circulação sistêmica 

- Calculada pela ASC na curva de farmacocinética

Absoluta 
Fração que atinge o sítio de ação por injeção EV 

100% atinge a corrente sanguínea 

Relativa 
Fração que atinge o sítio de ação por administração 

extravascular 
< 100% atinge a corrente sanguínea

FARMACOCINÉTICA



Biodisponibilidade

- Velocidade e extensão pelas quais a substância ativa é  
     absorvida e torna-se disponível no sítio de ação 

- Quantidade do fármaco usado por uma determinada  
     via que atinge a circulação sistêmica 

- Calculada pela ASC na curva de farmacocinética 
 
                Morfina VO        Morfina EV  
                   20-30%       100%

Absoluta 
Fração que atinge o sítio de ação por injeção EV 

100% atinge a corrente sanguínea 

Relativa 
Fração que atinge o sítio de ação por administração 

extravascular 
< 100% atinge a corrente sanguínea

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016 
Sverrisdóttir et al. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016

FARMACOCINÉTICA



Metabolismo de primeira passagem

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016 
Sverrisdóttir et al. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016

• Metabolismo e/ou eliminação de parte fármaco antes de atingir a circulação sistêmica 

• Parte da forma ativa é inativada ou eliminada 

• Muito presente em fármacos com:  
- Metabolização hepática ou intestinal 
- Eliminação biliar ou enteral 

• Principalmente fármacos por via enteral:  
Outras vias reduzem ou eliminam metabolismo de 1 passagem

FARMACOCINÉTICA



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

  - A fase da farmacocinética mais influenciada pela via de administração 

  - Quanto maior a superfície de absorção, mais rápida essa fase (Tmáx) 

- Fatores modificadores de absorção dependem da via

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016, 19(6): 668-670 
Paice. Pain Management Nursing, 2007, 8(3):S3-S5



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

VIA TRANSDÉRMICA 

   
  - Droga absorvida pela pele --- Microcirculação --- Corrente sanguínea 

  - Fase mais rápida seguida por uma mais lenta (gradiente de concentração na pele)

Grape et al. Drugs 2010. 70(1):57-72 
Kress. European Journal of Pain 2009: 219–230 

Walter et a. Clin Pharmacokinet 2009; 48 (10): 625-633  

  



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

VIA TRANSDÉRMICA 

   
  - Droga absorvida pela pele --- Microcirculação --- Corrente sanguínea 

  - Fase mais rápida seguida por uma mais lenta (gradiente de concentração na pele) 

      
      Biodisponibilidade próxima da EV

Grape et al. Drugs 2010. 70(1):57-72 
Kress. European Journal of Pain 2009: 219–230 

Walter et a. Clin Pharmacokinet 2009; 48 (10): 625-633  

  



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

VIA TRANSDÉRMICA 

   
  - Droga absorvida pela pele --- Microcirculação --- Corrente sanguínea 

  - Fase mais rápida seguida por uma mais lenta (gradiente de concentração na pele) 

 - Limitante: Permeabilidade da pele (fluxo sanguíneo não influi) 
                      Choque não altera absorção, mas hipertermia aumenta em até 3x 

Grape et al. Drugs 2010. 70(1):57-72 
Kress. European Journal of Pain 2009: 219–230 

Walter et a. Clin Pharmacokinet 2009; 48 (10): 625-633  

  



  Adesivo de Fentanil 
     100x mais potente que morfina 
     Dose inicial de 12 – 25 mcg/h

   Adesivo de Buprenorfina 
    60-100x mais potente que morfina 
    Dose inicial de 5 – 35 mcg/h 

KAPIL ET AL. JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT. 2013 
WALTER ET AL. CLIN PHARMACOKINET. 2009

Adesivos trandérmicos

REDUZIR CHANCE DE ABUSO



  Adesivo de Fentanil 
     Início de ação: 1 – 2h (detectável) 
     Equilíbrio: 12 – 24h  
     Troca a cada 3 dias

   Adesivo de Buprenorfina 
    Início de ação: 12 – 24h 
    Equilíbrio: 48 – 72h  
    Troca a cada 3,5 – 7 dias 

KAPIL ET AL. JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT. 2013 
WALTER ET AL. CLIN PHARMACOKINET. 2009

Adesivos trandérmicos

REDUZIR CHANCE DE ABUSO



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

VIA TRATO GASTRINTESTINAL 

  - As maiores alterações de biodisponibilidade são 
     para vias enterais 

  - Maioria das vezes por metabolismo de 1 passagem 

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016 



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

VIA TRATO GASTRINTESTINAL 

  - As maiores alterações de biodisponibilidade são 
     para vias enterais 

  - Maioria das vezes por metabolismo de 1 passagem 

  - Deve ser considerada quando se calcula equipotência 
    de opioides na prática clínica 

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016 



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

VIA TRATO GASTRINTESTINAL 

  - Formulações de liberação Imediata  x  Controlada 
          * Para drogas de posologia frequente (2/2h, 4/4h, 6/6h) 

          * Cápsulas de liberação gradual (8/8h, 12/12h/ 1x ao dia) 

          * Orientar: não partir, mastigar ou dissolver a cápsula: risco de intoxicação 

          * Formulações mais novas com antagonistas ou mecanismo de inativação (p.ex. oxicodona)

Savage et al. Addiction Science & Clinical Practice 2008  



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

VIA TRATO GASTRINTESTINAL 

  - Formulações de liberação Imediata  x  Controlada 

          * LC com menores picos plasmáticos que LI 

          * Menor euforia e efeitos adversos no SNC 

          * Menor potencial de mau uso e abuso

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016 



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

VIA TRATO GASTRINTESTINAL 

  - Formulações de liberação Imediata  x  Controlada 

          * Morfina: durações de 8-24h 

          * Tramadol: duração 12/12h e Tmáx 5h 

          * Oxicodona: liberação cronogramada: 38% em 37min e 62% em 6-7h

Linares et al. Pain Medicine 2014; 15:791-806 
Grond & Sablotzki.  Clin Pharmacokinet 2004;43(13): 879-923 

  



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

Teixeira et al. Rev. Med. SP., 2001, 80:179-244 
Savage et al. Addiction Science & Clinical Practice 2008; 6:4-25 

VIAS SUBCUTÂNEA E INTRAMUSCULAR 

  - Menores picos de concentração plasmática 
  - Efeito mais prolongado do fármaco 

* Vantagem: menos risco de mau uso (p.ex. resgate em  
                    pacientes com alto risco de abuso) 

* Desvantagens: desconforto para administração e 
                            absorção errática da droga



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

VIA RETAL 

  - Fatores que influenciam absorção 
          * Local de aplicação (reto superior ou inferior) 
          * Hidratação da apresentação 
          * pH local 
          * Disfunções da mucosa retal 

 - Algumas apresentações VO podem lesionar a mucosa retal se usadas VR 

Brokjær et al. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 68:78–86  
Kaiko et al. Pharmacotherapy 1992; 12(2):107-113 



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

VIA RETAL 

  - Em geral absorção errática e incompleta 

  - Metabolismo de primeira passagem variável 
          * Reto distal (veias retais inferiores --- circulação sistêmica): sem metabolismo de 1 passagem 
          * Reto proximal (veias retais superiores --- sistema porta ): com metabolismo de 1 passagem 

           CUIDADO COM INTOXICAÇÃO AO TROCAR DE VO PRA VR

Brokjær et al. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 68:78–86  
Kaiko et al. Pharmacotherapy 1992; 12(2):107-113 



ABSORÇÃO

Desde a administração até atingir a ciruculação sistêmica 

VIA RETAL 

  - Em geral absorção errática e incompleta 

  - Metabolismo de primeira passagem variável 
          * Reto distal (veias retais inferiores --- circulação sistêmica): sem metabolismo de 1 passagem 
          * Reto proximal (veias retais superiores --- sistema porta ): com metabolismo de 1 passagem

Brokjær et al. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 68:78–86  
Kaiko et al. Pharmacotherapy 1992; 12(2):107-113 

          Morfina VO: 30%  
Biodisponibilidade  Morfina reto superior (sondas): 25-35% 
          Morfina reto inferior: 48%



DISTRIBUIÇÃO

Desde a circulação sistêmica até chegar no sítio efetor

• Distribuição entre os compartimentos corporais 

• Cada fármaco tem seu alvo (sítio efetor), porém se distribui em maior ou menor parte pelo corpo todo 

• Sitio efetor dos opioides = SNC ----- Cruzar a barreira hemato-encefálica 

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016, 19(6): 668-670 
Paice. Pain Management Nursing, 2007, 8(3):S3-S5



DISTRIBUIÇÃO

Desde a circulação sistêmica até chegar no sítio efetor

  - Pouco dependente da via de administração 

  - Fatores que influenciam na distribuição ----- Paciente: 
          * Porcentagem corporal de gordura e água                            
          * Quantidade de proteína no plasma      
          * Idade (mistura dos 2 acima) 

  - Fatores que influenciam na distribuição ----- Fármaco: 
          * Volume de distribuição         
          * Ligação proteica / fração de droga livre   

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016, 19(6): 668-670 
Paice. Pain Management Nursing, 2007, 8(3):S3-S5



DISTRIBUIÇÃO

Desde a circulação sistêmica até chegar no sítio efetor

Volume de distribuição 

  - Opioides mais lipofílicos em geral tem alto Vd 
  - Se distribuem mais rapidamente entre os tecidos 

* Na prática: opioides de menor latência 

Pruskowski et al. Journal of Pall. Medicine, 2016, 19(6):668-670     Glare & Walsh. Ther Drug Monit 1991; 13(1):1-23 
Barbosa et al. Drug Metabolism Reviews 2016; 48(4):557-592               Linares et al. Pain Medicine 2014; 15:791-806 

                        McMillan & Tindale. Neuropsychopharmacology (2015) 40, 1804–1812  

Altamente 
lipossolúvel

Pouco 
lipossolúvel



DISTRIBUIÇÃO

Desde a circulação sistêmica até chegar no sítio efetor

Ligação a proteínas 

  - Quanto maior a ligação proteica, menos fármaco livre 
    (menos fármaco ativo) 

  - Albuminas, globulinas e alfa-1-glicoproteína 

* Na prática: opioides de alta ligação proteica tem seu  
  efeito muito aumentado em pacientes hipoproteinêmicos Menor afinidade 

teciudual

Maior afinidade 
tecidual

Pruskowski et al. Journal of Pall. Medicine, 2016, 19(6):668-670     Glare & Walsh. Ther Drug Monit 1991; 13(1):1-23 
Barbosa et al. Drug Metabolism Reviews 2016; 48(4):557-592               Linares et al. Pain Medicine 2014; 15:791-806 
Lavasani et al. Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 21(17)                     Judis. J Pharm Sci 1997; 66(6)802-806



METABOLISMO

Transformação do fármaco que precede a eliminação

  - A maioria dos opioides é metabolizada no fígado 
    Transforma o fármaco em metabólitos hidrofílicos facilitando eliminação renal 

  - Exceção: Remifentanil com metabolização plasmática 

  - Explica boa parte das interações medicamentosas e algumas variações de resultado analgésico 

Mercadante. European Journal of Pharmacology, 2015; 769:71–78 



METABOLISMO

Transformação do fármaco que precede a eliminação

Interações medicamentosas 

  - A maioria dos opioides é metabolizada (fase 1) por  
    enzimas do CYP (Citocromo P450) em fígado e SNC 

  - A maior parte das interações medicamentosas ocorre  
    por interações com essas enzimas 

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016, 19(6):668-670 
Mercadante. European Journal of Pharmacology, 2015; 769:71–78  



Inibidores de P450 (aumentam o efeito dos opioides)

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016, 19(6):668-670 
Mercadante. European Journal of Pharmacology, 2015; 769:71–78  

METABOLISMO



Indurotes de P450 (reduzem o efeito dos opioides)

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016, 19(6):668-670 
Mercadante. European Journal of Pharmacology, 2015; 769:71–78  

METABOLISMO



METABOLISMO

Transformação do fármaco que precede a eliminação

Variação do resultado analgésico 

  - A mesma dose de opioide pode levar a analgesia inadequada ou sedação a depender do paciente 

  - Maior parte explicada por diferentes sub-tipos de receptores MOR 

  - Alguma diferença se deve ao polimorfismo de citocromos 
          * CYP 2D6 (polimorfismo clinicamente relevante) ----------- codeína, oxicodona, tramadol, hidrocodona 
          * CYP 3A4 (polimorfinmo não relevante para analgesia) – fentanil, metadona, buprenorfina 
          * UDP-glucoroniltransferase  (sem polimorfinsmo) ---------- morfina, tapentadol, hidromorfona 

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016, 19(6):668-670 
Mercadante. European Journal of Pharmacology, 2015; 769:71–78  



METABOLISMO

Transformação do fármaco que precede a eliminação

Insuficiência Hepática 

  - Todos os opioides tem risco de acumular em casos de 
    disfunção do metabolismo, mas alguns tem maior risco 

Mercadante. European Journal of Pharmacology, 2015; 769:71–78  
 



METABOLISMO

Transformação do fármaco que precede a eliminação

Insuficiência Hepática 

  - Ruins para insuficiência hepática: 
          * Drogas que dependem do metabólito para ação 
             opioide (codeína e tramadol) 
          * Drogas com baixa reserva de metabolismo 
             (oxicodona)  

Mercadante. European Journal of Pharmacology, 2015; 769:71–78  
 



METABOLISMO

Transformação do fármaco que precede a eliminação

Insuficiência Hepática 

  - Melhor perfil para insuficiência hepática: 
          * Drogas com alta reserva de metabolismo 
          * Drogas com metabolismo hepático e extra-hepático 

* Na prática: opioides melhores para insuficiência hepática: 
  Morfina e Fentanil 

Mercadante. European Journal of Pharmacology, 2015; 769:71–78  
 



ELIMINAÇÃO

Excreção do fármaco (metabolizado ou não)

  - Opioides tem excreção renal 
   
  - Exceções: metadona, buprenorfina, hidrocodona  
    (> 50% biliar) 

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016, 19(6):668-670 
Mercadante. European Journal of Pharmacology, 2015; 769:71–78  



ELIMINAÇÃO

Excreção do fármaco (metabolizado ou não)

 Meia vida de eliminação 

  - Tempo para eliminar metade do fármaco 

  - Varia muito entre os opioides 

  - Equilíbrio plasmático após 4 tempos de meia vida 
   
  
* Na prática: titular a dose de um opioide em geral após  
  o equilíbrio = 4x T1/2 (exceto metadona)

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016, 19(6):668-670 
Mercadante. European Journal of Pharmacology, 2015; 769:71–78  



ELIMINAÇÃO

Excreção do fármaco (metabolizado ou não)

 Meia vida de eliminação 

  - Similar para as diversas vias 

  - Exceção é via transdérmica: 
      * Fentanil TD (17-27h)   x   Fentanil EV (1,5-6h) 
      * Após remover o adesivo ainda pode haver absorção 
      * Monitorar EAs até 24h após retirada

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016, 19(6):668-670 
Mercadante. European Journal of Pharmacology, 2015; 769:71–78  



ELIMINAÇÃO

Excreção do fármaco (metabolizado ou não)

 Opioides na insuficiência renal 

  - Para casos mais graves preferir opioides sem  
    metabólitos ativos e/ou pouca excreção renal 

  - Para casos menos graves apenas uso com cuidado 

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016, 19(6):668-670 



ELIMINAÇÃO

Excreção do fármaco (metabolizado ou não)

 Opioides na insuficiência renal 

  - Para casos mais graves preferir opioides sem  
    metabólitos ativos e/ou pouca excreção renal 

  - Para casos menos graves apenas uso com cuidado 

* Na prática: opioides melhores para insuficiência renal: 
  Fentanil, Metadona, Buprenorfina 

Pruskowski et al. Journal of Palliative Medicine, 2016, 19(6):668-670 



CASOS CLÍNICOS



CASO CLÍNICO

     - Paciente feminino, 71 anos, IMC 22, PA 110x72mmHg, FC 80bpm 
       Antecedente de carcinoma de mama com múltiplas lesões líticas axiais e pulmonares 
       Internada há 10 dias para estadiamento e controle da dor 
 
     - Queixa-se de dor intensa em região de lesões líticas, provável dor óssea 
       Usa tramadol 100mg 6/6h VO além de outros adjuvantes sem efeito 
       Oncologista: substitui tramadol por oxicodona 20mg VO 12/12h 

  



CASO CLÍNICO

     - 2 dias depois, paciente é levada às pressas à UTI e chamado grupo de dor 
 
     - Descrição no prontuário: 

       22:30h: Paciente encontrada desacordada em enfermaria, acorda com dificuldade,  
                    Glasgow 12. Checada SpO2 = 82%. Acompanhante refere piora intensa da  
        sonolência desde hoje à tarde. Levada à UTI pelo código amarelo. 
       Solicito interconsulta do grupo de dor por HD de intoxicação por opioide  

  



CASO CLÍNICO

     - HD de intoxicação por opioide? 
       Diferenciais? 

  



CASO CLÍNICO

     - HD de intoxicação por opioide? 
       Diferenciais? 

     - Controles: FR 19ipm, FC 110bpm, PA 98x64mmHg, temp 38,0; Suores profusos  
              

      

  



CASO CLÍNICO

     - HD de intoxicação por opioide? 
       Diferenciais? 

     - Controles: FR 19ipm, FC 110bpm, PA 98x64mmHg, temp 38,0; Suores profusos  
              

     - Controles: FR 12ipm, FC 110bpm, PA 54x42, ECG com S1Q3T3 

  



CASO CLÍNICO

     - HD de intoxicação por opioide? 
       Diferenciais? 

     - Controles: FR 19ipm, FC 110bpm, PA 98x64mmHg, temp 38,0; Suores profusos  
              

     - Controles: FR 12ipm, FC 110bpm, PA 54x42, ECG com S1Q3T3 

     - Controles: FR 20ipm, FC 110, PCA 150x80, Rx com opacidade bibasal, temp 37,0 

  



CASO CLÍNICO

     - Prontuário 

 23:00h: após administrado naloxone 80mcg a paciente desperta prontamente 
e  
              responde a comandos. Mantida em observação 

  



CASO CLÍNICO

     - Prontuário 

 23:00h: após administrado naloxone 80mcg a paciente desperta prontamente 
e  
              responde a comandos. Mantida em observação 

* A resposta ao naloxone é patognomonica da intoxicação por opioide? 

  



CASO CLÍNICO

     - Prontuário 

 23:00h: após administrado naloxone 80mcg a paciente desperta prontamente 
e  
              responde a comandos. Mantida em observação 

* A resposta ao naloxone é patognomonica da intoxicação por opioide? 

* O que vai acontecer com a paciente? 

  



CASO CLÍNICO

# Intoxicação opioide: 

 * Miose (relativa e pouco específica) 

 * PA e FC tendendo para queda 

 * Frequência respiratória baixa 

 * Pacientes rebaixados por outras causas podem melhorar com naloxone 

# Se suspeita de intoxicação fazer naloxone 1-4mcg/kg/dose 
   Baixa meia vida: repetir a dose a cada 40-60min ou em infusão contínua 

  



CASO CLÍNICO

# Intoxicação opioide: 

 * Miose (relativa e pouco específica) 

 * PA e FC tendendo para queda 

 * Frequência respiratória baixa 

 * Pacientes rebaixados por outras causas podem melhorar com naloxone 

# Reversão de analgesia abrupta:  

 * Crise de hipertensão --- IAM, AVC,  EAP... 

 * Em geral não é possível dar outros opioides por 30 – 60 min 

 * Grande desconforto e sofrimento físico e psicológico para o paciente 

  



CASO CLÍNICO 2

# Paciente grande queimado internado em centro de cirurgia plástica. Masc, 80 Kg 

   Queimadura grau 3 (10% corpo) e grau 2 (30% corpo) em membros 

   Dor intensa em membros queimados e cirurgia de enxertia recente: 

   8/10 ao repouso e 10/10 à mobilização, banho e principalmente troca de curativos 

   Sem outras comorbidades. Em uso de dipirona SN e morfina 4mg EV 4/4h 

# Tipo de dor? 

# Prescrição inicial? 

  



CASO CLÍNICO 2

# Paciente grande queimado internado em centro de cirurgia plástica. Masc, 80 Kg 

   Queimadura grau 3 (10% corpo) e grau 2 (30% corpo) em membros 

   Dor intensa em membros queimados e cirurgia de enxertia recente: 

   8/10 ao repouso e 10/10 à mobilização, banho e principalmente troca de curativos 

   Sem outras comorbidades. Em uso de dipirona SN e morfina 4mg EV 4/4h 

# Prescrito: 

   Dipirona 2g 6/6h 

   Gabapentina 300mg 8/8h / Pregabalina 75mg 12/12h 

   Amitriptilina 25mg a noite 

   Metadona 5mg VO 8/8h 

   Bomba de PCA de morfina somente bolus (0/2/5/4) 



CASO CLÍNICO 2

# Após 1-2 dias da introdução das medicações paciente se queixa de prurido intenso 

Efeito adverso opioide? 

Diferenciais? 

  



CASO CLÍNICO 2

Prurido nem sempre é pelo opioide 

# Efeito adverso opioide: central x periférico 

# Outras farmacodermias 

# Outras causas de liberação de histamina 

# Cicatrização tecidual 

# Prurido neuropático 

  



CASO CLÍNICO 2

Prurido nem sempre é pelo opioide 

# Efeito adverso opioide: central x periférico -------------- Antagonistas ou agonistas parciais MOR 

# Outras farmacodermias --------------------------------------- Anti-pruriginosos e antidotos específicos 

# Outras causas de liberação de histamina ---------------- Anti-histamínicos 

# Cicatrização tecidual ------------------------------------------- Estratégias tópicas + anti-pruriginosos 

# Prurido neuropático --------------------------------------------- Anticonvulsivantes e Antidepressivos 

  



CASO CLÍNICO 3

Paciente de 56 anos, com neoplasia de próstata com múltiplas metástases axiais em tratamento paliativo 
tem queixa de dor lombar de padrão ósseo já acompanhada em seu consultório. 

Está em uso de adjuvantes analgésicos + morfina 20mg VO 4/4h. Apresenta-se nessa consulta com  
dor não paliada e você decide trocar o opioide para adesivo de fentanil 50 mcg/h 

1) Como o paciente deve fazer a troca? 
A) Colar o adesivo e suspender a morfina imediatamente 
B) Colar o adesivo, usar mais 1 dose de morfina e cessar o uso 
C) Colar o adesivo, usar mais  3 doses de morfina e cessar o uso 
D) Colar o adesivo, usar mais 24h de morfina e cessar o uso 
E) Colar o adesivo e desmamar a morfina aos poucos 



CASO CLÍNICO 3

Paciente de 56 anos, com neoplasia de próstata com múltiplas metástases axiais em tratamento paliativo 
tem queixa de dor lombar de padrão ósseo já acompanhada em seu consultório. 

Está em uso de adjuvantes analgésicos + morfina 20mg VO 4/4h. Apresenta-se nessa consulta com  
dor não paliada e você decide trocar o opioide para adesivo de fentanil 50 mcg/h 

1) Como o paciente deve fazer a troca? 
C) Colar o adesivo, usar mais  3 doses de morfina e cessar o uso 

* Após rodar opioide para um adesivo, manter a dose de opioide anterior por aproximadamente 12 horas 
  (exceções para opioides de liberação lenta ou meia vida prolongada)



CASO CLÍNICO 3

Paciente de 56 anos, com neoplasia de próstata com múltiplas metástases axiais em tratamento paliativo 
tem queixa de dor lombar de padrão ósseo já acompanhada em seu consultório. 

Está em uso de adjuvantes analgésicos + adesivo de fentanil 50 mcg/h há 2 meses com boa resposta e  
sem efeitos adversos limitantes (apenas discreta sonolência). Sem outros antecedentes mórbidos 

Última consulta há 2 meses. Durante uma viagem com a família o paciente apresenta sinais de intoxicação 
opioide e é internado às pressas em um hospital local. A família entra em contato com você: 

2) O que pode ter acontecido para o paciente bem, com a mesma dose de opioide há 2 meses, 
    apresentar sinais de intoxicação? (em outras palavras, o que perguntar ao telefone para o familiar?) 



CASO CLÍNICO 3

2) O que pode ter acontecido para o paciente bem, com a mesma dose de opioides há 2 meses, 
    apresentar sinais de intoxicação? (em outras palavras, o que perguntar ao telefone para o familiar?) 

Hipóteses 

- Mau uso do adesivo (deixou adesivos colados, enganou-se na dosagem, cortou adesivo...) 

- Utilizou opioides de resgate para alguma crise 

- Exposição a hipertermia na viagem 

- Piora do estado nutricional 



CASO CLÍNICO 4

Paciente de 60 anos em pós operatório de cirurgia abdominal extensa de urgência, em uso de 
gastrostomia, sem dor após prescrição de morfina 4mg EV 4/4h. Já tentado reduzir a dose sem sucesso.  

Seu grupo é chamado para interconsulta para ajustar medicação para a alta. Você decide neste caso 
manter a mesma dose de opioide ou equivantes e reavaliar em ambulatório  

Antecedentes: HIV em uso de TARV, DM tipo 2, hipertensão arterial, tuberculose em uso de RIPE 

1) Dentre as opções abaixo, quais podem ser consideradas para este paciente? 
A) Morfina via gastrostomia 
B) Oxicodona via gastrostomia 
C) Adesivo de fentanil transdérmico 
D) Metadona via gastrostomia 
E) Tramadol via gastrostomia 



CASO CLÍNICO 4

1) Dentre as opções abaixo, quais podem ser consideradas para este paciente? 
A) Morfina via gastrostomia  
B) Oxicodona via gastrostomia ----------------- Não se parte comprimido de liberação controlada 
C) Adesivo de fentanil transdérmico 
D) Metadona via gastrostomia ------------------ Múltiplas interações medicamentosas (TARV, RIPE) 
E) Tramadol via gastrostomia ------------------- Necessário uso de 72mg morfina VO/dia para controle de dor 



CASO CLÍNICO 4

Paciente de 29 anos, 80 kg, com anemia falciforme é admitido em pronto-socorro em crise falciforme por dor 
intensa 10/10. Usa amitriptilina 25mg a noite em casa, mas nenhum opioide fora das crises.  
Antecedentes: insuficiência renal dialítica adquirida ao longo de crises prévias 

1) Quais dos opioides abaixo são adequados para serem administrados como resgate para este paciente? 
A) Morfina 4-8mg EV 
B) Fentanil transdérmico 
C) Tramadol 100mg EV 
D) Fentanil 40-80 mcg EV 
E) Metadona 2-3mg EV 
F) Metadona 4-8mg EV 



CASO CLÍNICO 4

1) Quais dos opioides abaixo são adequados para serem administrados como resgate para este paciente? 
A) Morfina 4-8mg EV -------------- Dose correta, porém risco de intoxicação se doses repetidas 
B) Fentanil transdérmico --------- Demora para analgesia 
C) Tramadol 100mg EV ---------- Analgesia provavelmente insuficiente 
D) Fentanil 40-80 mcg EV 
E) Metadona 2-3mg EV --------- Dose inadequada (correto é em torno de 0,05 – 0,1 mg/kg) 
F) Metadona 4-8mg EV 



CASO CLÍNICO 4

Paciente de 29 anos, 80 kg, com anemia falciforme é admitido em pronto-socorro em crise falciforme por dor 
intensa 10/10. Usa amitriptilina 25mg a noite em casa, mas nenhum opioide fora das crises.  
Antecedentes: insuficiência renal dialítica adquirida ao longo de crises prévias 

Você decide prescrever metadona 4mg EV até 6/6h como opioide de resgate. 
O médico do PS vem lhe questionar da demora na analgesia por metadona e que ele sugere morfina por ter 
menor latência 

2) Como responder? 



CASO CLÍNICO 4

2) Como responder? 
  
 # As latências são equiparáveis, inclusive com a da metadona sendo menor: 
     - Latência da morfina EV: 10-15 min 
     - Latência da metadona EV: 8-10min 

 # Latência de uso como resgate EV é diferente de tempo para atingir o equilíbrio plasmático 
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