
VIA ENTERAL (efeito sistêmico - trato digestivo) 

 
• VIA ORAL:    Estômago e Intestino delgado 
                
• VIA SUBLINGUAL:  

 
• VIA RETAL: 

 

  VIA TÓPICA (efeito LOCAL) 

 

- Mucosas:  vaginal, conjuntival, nasal… 

- Pele: anestésicos locais…. 

- Inalação: broncodilatadores 

 

VIA PARENTERAL (efeito sistêmico – fora do trato digestivo) 

• INALAÇÃO:    uso sistêmico  

• IV, IM, SC: 

• INTRATECAL: Medula  

• TRANSDERMAL: 

• (I.P): ! Tem efeito de primeira passagem 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO 



VIA SUBLINGUAL 

- Mucosa debaixo da língua, ricamente irrigada 

 

- Qual seria a vantagem desta via ? 

- Em quais casos ? 

 



VIA  SUBLINGUAL 

• VANTAGENS:    Evita efeito de primeira passagem 

               Absorção rápida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIA SUBLINGUAL 

- Forma farmacêutica:comprimido sublingual 

 

- Exemplos: - trinitrato de gliceril; dinitrato de isossorbida  

          -  Comprimido mixto 

Nitroglicerina 

Ac. ascórbico 

Mononitrato Isossorbida 





Dosagem e farmacocinética de diferentes 

formulações de nitroglicerina 

 

 

 

Formulação Dosagem 

(mg) 

Tlag 

(min) 

Tmax 

(min) 

Duração 

(min/h) 

 

Sublingual 0,3 – 0,8 2 - 5 4 – 8 
 

 

10 – 30 min 

Oral 6,5 – 19,5 20 - 45 45 - 120 2 – 6 h 

Transdérmico 5 - 10 30 - 60 60 - 180 até 24 h 

 

 



Fármacos disponíveis em comprimidos sublinguais 
 

Nitroglycerin (Nitrostat); Isosorbide dinitrate 

 

Fentanyl citrate (Abstral) 

 

Buprenorphine hydrochloride 

 

Ergotamine tartrate (Ergomar); Ergoloid mesylates 

 

Asenapine (Saphris) 

 

Buprenorphine hydrochloride and naloxone hydrochloride 

 

Zolpidem tartrate (Intermezzo) 



VIA  RETAL 

VIA RETAL:   Evita parcialmente o efeito de 1a passsagem 

             Adesão infantil 

 



VIA RETAL 

Forma farmacêutica: supositório 

 

 

 

Efeito: - local: laxativos (glicerina, bisacodil) 

   vasoconstritor (hemorroídes) 

 

 - sistêmico:  AAS; prometazina, paracetamol, opiáceos 

   Vantagens:  pediatria, irritação gástrica 



Mucosa nasal: 

 

via tópica ou parenteral ? 



VIA TÓPICA / PARENTERAL 

 

- I. MUCOSAS:  vaginal (tópico): antiinflamatórios,   
   antimicóticos…. 

                conjuntival (tópico): antiinflamatórios, glaucoma 

               

      nasal: uso tópico:  - vasoconstritores 

         -  anti-histamínicos, antiinflamatório 

 

             

 

 

          sistêmico:  

 



Mucosa nasal 

uso sistêmico:  

 

Vantagens: mucosa c/ grande área de contato + rapidez ação + evita TGI 

e até BHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicações: macromoléculas: aerossol 

Peptídeos (ocitocina, desmopressina: análogo sintético da vasopressina, 
gonadorrelina: hormônio de liberação de gonadotropinas, calcitonina) -  

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of a new intranasal 

midazolam formulation (25 mg/ml concentration) in healthy volunteers. 



VIA PARENTERAL 
 

 II. PELE:    uso tópico: antiinflamatórios, antimicóticos 

           uso sistêmico (transdérmico): ex. Adesivos (Patch) 

   
 - escopolamina (1979) 
 - nicotina 
 - estrogênios (menopause) 
 - nitroglicerina 
 - lidocaína 
 - hormônios contraceptivos 
 - Fentanil 
 - antidepressivos 
  

 

Mercado: crescente 

 



 III. INALAÇÃO: 
  

uso tópico:   broncodilatadores 

        

         antiinflamatórios 

 

 

uso sistêmico:  insulina (ex. Exubera): curta (? regular) duração p/ diabetes 
 tipo 1 e 2  

Vantagem: evita efeito de primeira passagem 

 

   



VIA PARENTERAL: I.V. ; I.M.  ; S.C.  

VIA ABSORÇÃO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Oral Variável Adesão 

Econômica 

Errática 

Cooperação 

Vômito/Irritação 

I.V. Evitada 

(F=1) 

Emergência 

Dose exata 

Volume  

Irritação/Infecção 

Aplicação 

Solubilidade 

Validade/Custo 

I.M. Imediata 

Lenta 

Evita efeito de 

primeira passagem 

Dor, Necrose 

S.C. Imediata 

Lenta* 

Evita efeito de 

primeira passagem 

Dor, Necrose 

Volume  

* + implante 




