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 Ao Leitor 

 

A quinta edição de Farmacologia Integrada é motivo de júbilo para todos os Autores & 

Colaboradores que se dedicaram com muito empenho na elaboração do livro nas últimas três décadas.  

A obra é apresentada em dois volumes com design ultramoderno que possibilita a edição em 

novos formatos: digital (e-book) e a tradicional impressão em papel.  

A atual edição amplamente atualizada prioriza os mecanismos de ação de fármacos em bases 

moleculares relacionados com a Farmacodinâmica e a Farmacocinética. É dado destaque especial a 

Farmacoterapêutica, no tocante as propriedades farmacológicas, doses recomendadas, as indicações e 

contraindicações, bem como as interações medicamentosas relevantes, priorizando o uso racional de 

medicamentos. Ademais, a discussão de aspectos relevantes biológicos, moleculares e fisiopatológicos se 

faz em necessária para compreensão dos conhecimentos farmacológicos. 

Em cursos de graduação e pós-graduação, sempre reiteramos os quatro principais objetivos que 

norteiam a nossa atividade docente: 1) expor as bases farmacológicas para o uso racional de fármacos; 2) 

despertar a consciência de que todo profissional de saúde pode atuar na assistência e atenção farmacêutica 

da população, ou seja, facilitar a adesão (concordância) ao tratamento medicamentoso e estar atento para 

surpreender o mau uso ou o abuso de medicamentos; 3) estar alerta para o importante aspecto das 

interações medicamentosas; 4) despertar vocações para a docência e a pesquisa.  

Os Autores e Colaboradores sentir-se-ão recompensados se estes princípios puderem ser 

percebidos ao longo do texto e a luta permanente contra as cópias mal traduzidas de livros estrangeiros no 

universo editorial nacional. 

Os Autores agradecem ao elevado espírito de colaboração de mais de 50 Amigos & Colegas em 

66 capítulos e pelo texto de elevado conteúdo científico, mas simples e objetivo para o leitor.  

Mais uma vez, nos declaramos, antecipadamente, honrados e agradecidos a todo leitores pela 

preferência e as críticas e sugestões oferecidas. 

 

 

 

Autores & Colaboradores 
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FARMACOLOGIA INTEGRADA 
 

Vol. I- Uso Racional de Medicamentos  

 

 

  O livro de texto eminetemente atual que aborda a um só tempo, aborda 

os princípios gerais da Farmacologia e suas as interrelações disciplinares, visando o uso 

racional de medicamentos. Para tanto, são selecionados temas que se compatibilizam 

com as necessidades curriculares de disciplinas dos cursos da área de Saúde & afins. 

Inicialmente, são estudados os fundamentos da Farmacodinânica, Farmacocínética e 

Terapêutica e fatores modificadores. A seguir, são integrados os conhecimentos 

modernos da Farmacologia e Terapêutica, tais como, a) Sistema Nervoso Autonômo e 

da Junção Neromuscular e Mediadores; b) Fármacos que atuam no Sistema Nervoso 

Central. 

 

Vol. II- Uso Racional de Medicamentos 

 

  Na mesma sintonia fina apresentada no Volume I, são estudados o uso 

racional de medicamentos, tais como, c) Autacoides e o Tratamento da Inflamação, d) 

Farmacologia de Aparelhos e Sistemas Orgânicos, e) Qumioterapia das Doenças 

Microbianas, Parasitárias e Neoplásicas, f) Farmacologia Endócrina e g) Terapêuticas 

Tópica e Sistêmica.  

Desta forma, procurou se construir um compêndio que abarcasse, na medida do 

possível, a mais ampla gama de medicamentos, visando desde os Estudantes, até aos 

Professores e os Profissionais de Saúde. 
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Capítulo 35 

 

Histamina e Anti-histamínicos 
 

 

Roberto DeLucia 
 

 

 

HISTAMINA 
 

A histamina (2-[4-(ou 5)-imidazolil ] etilamina) é um dos principais mediadores das reações de 

hipersensibilidade, a exemplo da febre do feno, urticárias, dermatites de contato, dermatites atópicas, 

choque anafilático, assim como dos processos inflamatórios de qualquer etiologia.  

A primeira parte do capítulo serão comentado a biossíntese, distribuição, metabolismo e 

excreção da histamina endógena. A seguir, a participação em processos fisiológicos e patológicos e os 

mecanismos de ação da histamina.  

 

Histamina endógena 
 

Distribuição. A histamina encontra-se amplamente distribuída no reino animal, sendo constituinte normal 

da maioria dos tecidos de praticamente todos os mamíferos. No homem, os tecidos que apresentam mais alto teor de 

histamina são: pele, mucosa gastrintestinal, pulmão e medula óssea. 

Os mastócitos constituem o sítio primário de armazenamento de histamina nos tecidos. Mastócitos são 

células do tecido conjuntivo que se caracterizam por seu grande conteúdo de grânulos basofílicos.  

A histamina é também armazenada em basófilos polimorfonucleados, no sangue circulante, constituindo os 

mastócitos, os basófilos e as plaquetas células-alvo para as reações de hipersensibilidade imediata. 

Há outros tipos de células que contêm grandes concentrações de histamina e constituem os chamados sítios 

de depósito não mastocitários. Esses depósitos apresentam algumas características diversas daquelas dos mastócitos 

e basófilos, principalmente no que se refere à velocidade de síntese da histamina, e estariam provavelmente 

relacionados a processos de importância fisiológica. Outros sítios de depósito não mastocitário são: células da 

epiderme humana, células tipo cromafim, células da mucosa gástrica, células de tecido em regeneração e neurônios 

do SNC. 
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Biossíntese, Metabolismo e Excreção Todos os tecidos de mamíferos que contêm histamina são aptos a 

sintetizá-la a partir da L-histidina, um aminoácido essencial.  

A conversão de histidina em histamina é catalisada pela L-histidina descarboxilase, a qual requer o fosfato 

de piridoxal como cofator. Há indícios de que esta seja a principal via de síntese em espécie humana. 

Além da histamina sintetizada ao nível intracelular, pode haver absorção intestinal de histamina contida 

em alimentos ou de histamina originada no trato gastrintestinal proveniente de metabolismo bacteriano. 

A histamina é convertida, por meio de desaminação oxidativa, ao ácido imidazolacético e, através de 

metilação, a metil-histamina. A oxidação posterior determina produção de ácido metil-imidazolacético, que é 

excretado pelos rins. Pequena quantidade de histamina é convertida a acetil-histamina (Fig. 35-1). 

 

 
 

 

Fig.35-1. Biossintese e degradação da histamina. 
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PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS FISIOLÓGICOS E FISIOPATOLÓGICOS 

 

Liberação. A liberação de histamina está envolvida na modulação de funções, como a secreção 

ácida gástrica e nas reações da hipersensibilidade imediata e nas respostas alérgicas. 

A histamina armazenada nos grânulos de mastócitos e basófilos, podendo ser liberada por meio 

de estímulos de naturezas mecânica, física, química ou imunológica. A liberação de histamina pode 

ocorrer mediante a extrusão de grânulos para o líquido extracelular, sem que ocorra lise do mastócito, ou, 

dependendo da natureza do estímulo, pode haver ruptura da estrutura celular com exposição dos grânulos 

ao meio circunjacente. O primeiro mecanismo é designado liberação não citotóxica e o segundo, liberação 

citotóxica. 

 

Mecanismo não citotòxico. A maioria dos agentes que atuam liberando histamina por esse 

processo interage com receptores situados na membrana dos mastócitos ou basófilos (Quadro 35-1).  

 

A ligação do agente liberador com esses receptores inicia uma série de eventos que envolvem a 

ativação de sistemas enzimáticos intracelulares e resultam na extrusão dos grânulos através de 

mecanismos imunológicos ou por meio de mecanismos de natureza não imune. 
 

 

Quadro 35-1. Agentes liberadores de histamina por 

processo não citotóxico e não imunológico 

 Alcalóide 

 Amidas 

 Aminas arilalquílicas 

 Antibióticos 

 Anti-histamínicos 

 Cininas 

 Composto 48/80 

 

 

Mecanismos citotóxicos. Os agentes químicos e físicos por processos citotóxicos são capazes de 

romper a membrana dos mastócitos, permitindo a exposição dos grânulos armazenadores de histamina ao 

líquido extracelular.Existe uma variada gama de agentes capazes de ocasionar a lise dos mastócitos e 

basófilos. 

 

 No Quadro 35-2 tem-se a classificação geral desses agentes. Por outro lado, há substâncias que 

inibem a liberação de histamina, como cromoglicato dissódico, que será comentada no capítulo 39. 
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Mecanismo de ação. Receptores histamínicos 

 

Os receptores H1, H2, H3 e H4 pertencem à família dos receptores ligados à proteína G (ver 

Capítulo 2). 

 

Os receptores H1 são acoplados à GQ/11 e ativam a via fospolipase C, cuja ativação leva a 

formação de inositol-1,4,5 trifosfato de (IP3) e diacilglicerois de fosfolipídeos da membrana.  

O IPS causa liberação de Ca
2+

 do retículo endoplasmático. Diacilglicerol ativa a proteína-quinase 

C, enquanto Ca
2+

/calmodulina dependente de proteínas quinases e fosfolipases A2 nas células-alvos, 

geram as respostas características. São agonistas do receptor H1 a 2-metil-histamina, 2-piridiletilamina 

e2-tiazoliletilamina. 

Os receptores H2 acoplam-se à Gs e ativam a via adenilil ciclase e assim  a proteína-quinase 

dependente de AMPc na célula-alvo. Os receptores H2 têm localização pós-sináptica no SNC, células 

parietais gástricas, músculo cardíaco e mastócitos. A dimaprita, antamina e impromidina são agonistas do 

receptor H2. 

Os receptores H3 ligam-se à Gi/o e inibem a adenilciclase e também ativam a MAP quinase. Esses 

receptores foram identificados em sítios pré-sinápticos no SNC. Mais recentemente foi sugerida a 

existência de um novo receptor para histamina em células da medula óssea e em eosinófilos.  

De fato, através de clonagem e caracterização de receptores da histamina em medula óssea, 

demonstraram a exstência do receptor H4 da histamina.  

Quadro 35-2. Agentes liberadores de histamina por 

processos citotóxicos 

Agentes químicos Agentes físicos Agentes mecânicos 

Detergentes Calor Traumatismos 

Soluções 

hipertônicas 

Frio  

Soluções 

hipotônicas 

Raios X  

Ácidos Raios gama  

Álcalis 

Proteases 

Raios ultravioleta  

Venenos animais   
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Estudos recentes indicam a presença dos receptores H4 em várias células como mastócitos, 

basófilos, células dendríticas e células T. A presença do receptor H4 nessas células sugere seu 

envolvimento na modulação de reações imunológicas e inflamatórias. 

Além disso, foi demonstrada a expressão do receptor H4 em baço e medula óssea. Os receptores 

H4 acoplam-se a proteína Gi/o e inibem a adenilciclase e estimulam a mobilização de Ca
2+

. 

Os agonistas para os receptores H3 e H4 são α-metil-histamina, 4-metil-histamina e imetita. 

 

Ações farmacológicas da histamina 
 

A histamina apresenta efeitos característicos como: contração da musculatura lisa não vascular, 

dilatação do músculo liso vascular nos vasos sanguíneos de pequeno calibre e contração dos vasos 

sanguíneos de maior calibre, além de estimular as secreções das glândulas exócrinas, em especial do 

estômago. 

 

Aparelho cardiovascular. Vasos. Em seres humanos e na cobaia, a histamina produz 

diminuição acentuada da resistência periférica em razão da dilatação de vasos de pequeno calibre. 

As arteríolas e as vênulas são especialmente sensíveis à ação da histamina. Na ação 

vasodilatadora, estão envolvidos predominantemente receptores H1, embora o relaxamento da 

musculatura lisa dos vasos da microcirculação produzido pela histamina somente seja impedido após 

tratamento com associação de bloqueadores H1 e H2.Os vasos de maior calibre são contraídos pela 

histamina, ação que é mediada por receptores H1 e H2. 
 

Tríplice reação de Lewis. Lewis (1927) observou que a pele humana, quando recebia aplicação de injeção 

subcutânea de histamina, apresentava resposta trifásica, caracterizada por: 

 

A) Ponto vermelho no local de aplicação designado eritema primário, que decorre essencialmente da ação 

dilatadora da histamina sobre os vasos de pequeno calibre; 

B) Rubor ao redor do ponto de aplicação, apresentando contornos irregulares, designado eritema 

secundário que é devido à vasodilatação reflexa dos pequenos vasos da pele; 

C) Edema, que ocorre em consequência do aumento da permeabilidade venular e da transudação de água 

e de eletrólitos dos capilares. 

 

O eritema primário, o eritema secundário e o edema caracterizam a tríplice reação de Lewis. 

 
Coração. Os efeitos da histamina no coração in situ são complexos, pois decorrem da somatória das ações 

devidas ao estímulo dos receptores H1 e H2 e de outros fatores intercorrentes, quais sejam: 

a) respostas reflexas à hipotensão produzida pela amina, b) liberação de catecolaminas das glândulas 

adrenais e c)alterações respiratórias. 
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Essas ações variam de acordo com a espécie, o sexo e a idade considerados. 

 

Pressão arterial. A somatória das ações cardíacas e vasculares da histamina produz alteração bifásica na 

pressão arterial.  

Após administração de histamina, pode-se observar aparecimento de hipotensão seguida de aumento, não 

muito acentuado, da pressão arterial sistêmica.  

 

Aparelho respiratório. A histamina produz intensa constrição de brônquios e bronquíolos, ação 

que é potencializada pelas prostaglandinas. 

A broncoconstrição induzida pela histamina é especialmente intensa na cobaia e em indivíduos 

asmáticos, ocasionando dispneia expiratória que pode conduzir à asfixia. Esse efeito pode ser bloqueado 

de forma eficaz mediante o uso de antagonistas de receptores H1. 

 

Aparelho digestório. Secreção ácida gástrica. A histamina é também um potente estimulante da 

secreção ácida gástrica.  

O estímulo de receptores H2 produz acentuado aumento na quantidade de HCl secretado pelas 

células parietais. O fato de, no homem, os antagonistas de receptores H2, além de inibirem o aumento da 

produção de ácido induzido pela histamina, inibirem também a secreção ácida evocada pela pentagastrina 

(análogo sintético da gastrina), sugere que, pelo menos em humanos, a gastrina atua parcialmente, via 

histamina. 
 

SNC. O papel da histamina como um neurotransmissor e sua participação no controle do apetite, da 

temperatura e na percepção da dor, sendo já comentados no capítulo 23. 

 

Toxicidade 
 

Choque histamínico. Em cobaias, segundos após a administração de dose letal de histamina, o animal 

torna-se cianótico, apresentando intensa dificuldade respiratória. A parede abdominal torna-se tensa, ocorrem 

contração da musculatura lisa intestinal, espasmo do diafragma, abalos convulsivos e, a seguir, morte por asfixia.  

No homem, a administração intravenosa de histamina (0,5 mg) produz cefaleia intensa de caráter pulsátil 

que dura aproximadamente 10 minutos. 

 

Choque anafilático. A intoxicação acidental por histamina no homem é rara, uma vez que ela é degradada 

rapidamente no trato gastrintestinal, sendo pouco absorvida por via oral.  

No choque anafilático, observam-se intensa vasodilatação, diminuição acentuada da pressão arterial, 

cefaleia intensa, aumento da temperatura cutânea, distúrbios visuais, broncoespasmo, dispneia expiratória e morte. 

Os anti-histamínicos H1 são de pequena eficácia para antagonizar o bronco-espasmo observado na 

vigência de choque anafilático, embora sejam capazes de antagonizar, de forma específica, a broncoconstrição 
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induzida pela administração de histamina exógena.  

Assim sendo, a administração rápida de agonistas de receptores 1-adrenérgicos (epinefrina, 

isoproterenol) ou agonistas de receptores 2-adrenérgicos, os quais são antagonistas fisiológicos da ação 

broncoconstritora da histamina, constitui terapêutica heroica para o tratamento do choque anafilático. 

No caso do uso de epinefrina, a constrição dos vasos da mucosa brônquica, em decorrência de estímulo de 

receptores -adrenérgicos, propicia fator adicional para acelerar a desobstrução brônquica. 

 

Usos terapêuticos 
 

A histamina tem uso clínico limitado em diagnóstico e na dessensibilização de reações alérgicas. 

 

ANTI-HISTAMÍNICOS 

 

Os anti-histamínicos são fármacos que possuem afinidade pelos receptores histamínicos, mas 

não são dotados de atividade intrínseca, sendo, portanto, antagonistas farmacológicos da histamina. A 

ligação da substância anti-histamínica com o receptor impede a histamina de exercer seus efeitos 

característicos. Entretanto, essas substâncias não previnem a liberação de histamina dos mastócitos e não 

interferem com a reação antígeno-anticorpo. 

Segundo a afinidade pelos receptores histamínicos H1, H2, H3, e os H4, os anti-histamínicos 

podem ser classificados em antagonistas de receptores H1, H2 e H3, embora os antagonistas de receptores 

H3 não estejam liberados para uso clínico. 

 

Antagonistas de receptores H1 

 

Embora potentes anti-histamínicos, essas substâncias apresentavam vários efeitos adversos que 

limitavam seu uso; em razão disso, pesquisas intensivas foram desenvolvidas, no sentido de se conseguir 

substâncias com potente ação anti-histamínica. Esses estudos conduziram à síntese de grande número de 

substâncias bloqueadoras de receptores H1, disponíveis até hoje, todas elas, entretanto, capazes de induzir 

efeitos colaterais apreciáveis. Essas substâncias são capazes de impedir as ações da histamina decorrentes 

do estímulo de receptores H1, sendo utilizadas, principalmente, no tratamento sintomático de algumas 

moléstias alérgicas, de cinetoses e de enjôos da gravidez. 

 

Classificação. De acordo com a estrutura química, os bloqueadores de receptores H1 podem ser 

classificados em: 

 

 Etilenodiaminas pirilamina, tripelenamina etc. 
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Pertencem a este grupo os primeiros anti-histamínicos sintetizados. Estão entre os mais 

específicos e potentes bloqueadores de receptores H1 conhecidos. Apresentam efeitos centrais e 

gastrintestinais moderados; causam sonolência. 

 

 Etanolaminas: carbinoxamina, clemastina, difenidramina, doxilamina etc. 

Os anti-histamínicos deste grupo são potentes bloqueadores de receptores H1, mas apresentam 

pronunciada capacidade para induzir sonolência. Possuem também efeito anticolinérgico apreciável. 

 

 Alquilaminas: clorfeniramina e bronfeniramina. Anti-histamínicos deste grupo são 

considerados os mais potentes. 

 

Ao contrário dos compostos pertencentes aos demais grupos, estes tendem a causar estimulação 

central. 

 

● Derivados dibenzoxepinas tricíclicos: doxepina 

 

 Derivados piperazínicos de 1ª geração: ciclizina, clorciclizina, meclizina etc. Os fármacos 

deste grupo apresentam pequena atividade central; induzem sedação de pequena intensidade. São anti-

histamínicos de ação prolongada. O fármaco-padrão do grupo é a ciclizina. 

 

 Derivados piperazínicos de 2
ª
 geração: o fármaco padrão é a cetirizina, que é desprovida 

praticamente dos efeitos central e anticolinérgico de anti-histamínicos tradicionais ou de “primeira 

geração”. 

 

 Derivados fenotiazínicos: tanto a prometazina (fármaco-padrão deste grupo) como os 

demais derivados fenotiazínicos (trimeprazina, isotipendil, etc.) apresentam pronunciado efeito sedativo 

central. O efeito sedativo é útil no tratamento de cinetoses. Possuem considerável ação anticolinérgica. 

 

 Derivados piperidínicos de 1ª geração: ciproeptadina (fármaco representativo deste grupo) 

possui atividades serotoninérgica, anti-histamínica e anticolínérgicas (ver Capítulo 21). 

 

 Derivados piperidínicos de 2ª geração: a terfenadina e o astemizol foram os primeiros 

compostos da segunda geração de anti-histamínicos H1. Tais fármacos são altamente seletivos para o 

receptor H1, desprovido de ação anticolinérgica, e atravessam muito pouco a barreira hematencefálica; 

tais propriedades são responsáveis pela baixa incidência de efeitos adversos no SNC. Contudo, o 

aparecimento de arritmias ventriculares determinou retirada do astemizol do mercado farmacêutico. Os 
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fármacos deste grupo, como loratadina, fexofenadina e ebastina, são desprovidos de efeitos adversos 

cardíacos. 

 

 Outros derivados de 2ª geração: são exemplos acrivastina (alquilamina) e azelastina 

(ftalazinonas). 

 

Ações farmacológicas 

 

Ação anti-histamínica. Os anti-histamínicos H1 antagonizam, em diferentes graus, as ações 

farmacológicas da histamina, mediadas por receptores H1. Assim, essas substâncias bloqueiam a 

contração da musculatura lisa do trato gastrintestinal e do trato respiratório induzida pela histamina. Os 

bloqueadores H1 impedem também o aumento de secreções brônquicas e salivares resultantes do estímulo 

de receptores H1. Essas substâncias bloqueiam ainda a liberação de catecolaminas da adrenal induzida 

pela histamina. 
 

Permeabilidade capilar. Os anti-histamínicos bloqueadores de receptores H1 antagonizam de forma 

eficiente o aumento de permeabilidade vascular induzido pela histamina, mas bloqueia apenas parcialmente a 

vasodilatação, devida a essa amina, uma vez que ambos os receptores histamínicos H1 e H2 estão implicados em sua 

ação vasodilatadora. 

 

Musculatura lisa. Embora os antagonistas dos receptores H1 possam antagonizar a contração da 

musculatura lisa respiratória humana, são ineficazes no broncoespasmo associado a asma, anafilaxia e 

outras reações alérgicas. Tal fato se deve pela atuação de outros autacoides, além da histamina, como os 

leucotrienos, e o fator de agregação plaquetária (ver Capítulo 39). 
 

SNC. A sedação constitui uma característica de todos os anti-histamínicos de 1ª geração e está ausente nos 

agentes de 2ª geração. Em geral, a sedação manifesta-se por sonolência, cansaço, fadiga, tontura e incoordenação 

motora. Parece ser mediada pela inibição dos receptores H1 ao nível de SNC. O grau de sedação varia entre os 

vários anti-histamínicos de receptores H1 de 1ª geração. Outro efeito dos anti-histamínicos de receptores H1 de 1ª 

geração sobre o SNC consiste na inibição da náusea e do vômito, principalmente aqueles associados à cinetose, e é 

devida ao bloqueio dos receptores colinérgicos centrais ( dimenidrinato ). 

 

Ação anticolinérgica. Os anti-histamínicos H1 de 1ª geração também possuem atividade antimuscarínica. 

A intensidade desse bloqueio varia de acordo com a substância. Assim, a difenidramina e seus análogos são dotados 

de apreciável atividade anticolinérgica, ao passo que a mepiramina e a pirilamina são praticamente destituídas 

dessa atividade. 

 

Outras ações. Além da atividade anticolinérgica, vários anti-histamínicos deprimem a contração da 
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musculatura esquelética, por meio de antagonismo não competitivo com a acetilcolina, ao nível da placa motora da 

fibra muscular. Os anti-histamínicos de receptores H1 de 1a geração também são capazes de bloquear os receptores 

- adrenérgicos e os receptores da serotonina.  

 

Farmacocinética. Os anti-histamínicos de receptores H1 de 1ª geração são bem absorvidos após 

administração oral ou parenteral e distribuem-se amplamente pelos líquidos orgânicos. Após administração oral, as 

concentrações plasmáticas máximas são alcançadas entre 2 e 3 horas e seus efeitos persistem por 4 a 6 horas. 

Alguns compostos, no entanto, possuem tempo de ação mais prolongado. Estudos sobre as vias metabólicas desses 

compostos são limitados, e a atividade parece ser interrompida pela sua conversão em metabólitos inativos, através 

de hidroxilação, no fígado. 

Os anti-histamínicos de 2ª geração, em sua maioria, possuem duração de ação mais prolongada que os 

anti-histamínicos de 1ª geração. Após administração oral de terfenadina, os efeitos aparecem em 1 a 2 horas, 

atingindo um máximo em 3 a 4 horas e persistem por 12 a 24 horas ou até mais tempo. Os antihistamínicos de 2ª 

geração atravessam muito pouco a barreira hematencefálica e são detectados em pequenas quantidades no tecido 

cerebral. Esse fato explicaria a ausência quase completa de sedação com esses agentes. 

Os agentes de segunda geração, como cetirizina, fexofenadina e loratadina, são metabolizados no fígado 

pela isoenzima CYP3A do sistema microssômico hepático, dando origem a metabólitos carboxilados, que são 

responsáveis pela atividade terapêutica desses agentes. Assim, o metabólito ativo da cetirizina é a hidroxizina, e o da 

fexofenadina, a terfenadina. Cetirizina, loratadina e fexofenadina são excretadas em parte na forma não 

metabolizada na urina. Cetirizina e loratadina são excretadas pela urina, enquanto fexofenadina é excretada pelas 

fezes. 

 

Efeitos adversos. A sedação é o efeito adverso de incidência mais frequente entre os indivíduos 

que fazem uso de substâncias anti-histamínicas de 1ª geração. Esse efeito torna-se particularmente 

indesejável quando o paciente necessita exercer atividades que exigem atenção e rapidez de reflexos. A 

capacidade para induzir depressão central é mais acentuada entre as substâncias do grupo das 

etanolaminas. 

Substâncias do grupo das alquilaminas podem causar estimulação central, mesmo quando 

administradas em doses terapêuticas. Em razão desse efeito estimulante, observa-se a ocorrência de 

nervosismo, agitação, insônia e tremores. Em crianças, o aparecimento desses efeitos adversos é mais 

frequente. 

Perda de apetite, náuseas, vômitos, desconforto epigástrico, sialosquese, diarreia, fraqueza 

muscular, são outros efeitos adversos de ocorrência comum, induzidos pelos anti-histamínicos. Esses 

fármacos podem ainda causar reações de hipersensibilidade quando administrados por via oral, sendo, 

entretanto, maior a incidência dessas reações quando aplicados topicamente. 

Conquanto os anti-histamínicos como as etilenodiaminas acíclicas não interfiram com a nidação 

nem induzam malformações, os do tipo piperazina (meclizina clorciclizina) exibem forte potencial 

teratogênico, sendo capazes de induzir mal-formações em ratos. Existem evidências de que a 
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norclorciclizina, um metabólito dos derivados piperazínicos, seja responsável pelos efeitos teratogênicos 

desses anti-histamínicos. Em seres humanos, a clorciclizina também é metabolizada por N-desmetilação a 

norclorciclizina, sendo, contraindicado o uso de anti-histamínicos deste grupo durante a gravidez, embora 

não haja evidências clínicas indicando defeitos congênitos em seres humanos. 

Embora de pequena incidência, leucopenia e agranulocitose podem ocorrer durante terapia com 

anti-histamínicos bloqueadores de receptores H1. 

A intensidade dos efeitos adversos varia muito de um indivíduo para outro e muitas vezes esses 

efeitos podem ser contornados mediante a substituição por anti-histamínico de outro grupo. 
 

Outros efeitos adversos. São causados pelas ações anticolinérgicas desses compostos: vista turva, boca 

seca, nervosismo, irritabilidade, insônia, tremores, palpitação, taquicardia, retenção urinária e constipação. Esses 

efeitos não são observados com os antagonistas de 2ª geração. Se os agentes de 1ª geração forem administrados 

durante tratamento com outros agentes colinérgicos, poderão produzir um bloqueio colinérgico excessivo. No 

entanto, essas manifestações são mais incômodas que graves. 

A associação de álcool ou outros depressores do SNC aos anti-histamínicos H1 de 1ª geração promove 

efeito aditivo. 

 

Usos terapêuticos. As indicações clínicas das substâncias anti-histamínicas bloqueadoras de 

receptores H1 restringem-se às afecções alérgicas de mecanismo extrínseco, nas quais a histamina é o 

mediador principal. Não possuem nenhum efeito sobre a interação antígeno-anticorpo nem sobre a 

liberação de histamina que acontece nessa situação. São úteis no tratamento sintomático de urticária, 

estomatites, rinites ou conjuntivites de origem alérgica e eritema solar. 

Nas dermatites de contato, no eczema alérgico e na asma brônquica, além da histamina, outros 

autacoides são liberados, não havendo indicação para uso de anti-histamínicos nessas afecções. Para o 

tratamento sintomático de asma brônquica, deve-se optar pelo uso de antagonistas fisiológicos da 

histamina, os agonistas de receptores 2-adrenérgicos (ver Capítulo 39). 

Na vigência de choque anafilático, os anti-histamínicos têm pequena eficácia, podendo 

eventualmente ser utilizados como coadjuvantes do tratamento. Neste caso constitui terapia heroica a 

administração de adrenalina que, além de prover broncodilatação por meio do estímulo de receptores 2, 

ainda produz constrição da vasculatura brônquica, fator que auxilia na desobstrução brônquica. 

Os anti-histamínicos, em especial a difenidramina, a prometazina, o dimenidrinato e a ciclizina, 

são úteis no tratamento de cinetoses, náuseas da gravidez e vômitos decorrentes de distúrbios de labirinto. 

 

Antagonistas de receptores H2 

 

Os antagonistas de receptores H2 atualmente existentes para uso clínico no Brasil são cimetidina, 

ranitidina e famotidina. Esses compostos inibem a produção da secreção ácida gástrica por competirem de 
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maneira reversível com a histamina pelos receptores H2 localizados no estômago ( ver capítulo 48). 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

BARNETT, A.; KREUTNER, W. Pharmacology of new-sedating H1 antihistamines. Agents Actions, v.33, 

p.181-196, 1991. 

DUBUSKE, L.M. Second-generation antihistamines: the risk of ventricular arrhythmias. Clin. Therap., 

v.21, p.281-295, 1999. 

GANTNER, F.; SAKAI, K.; TUSCHE, M.W.; CRUIKSHANK, W.W.; BACON, K.B. Histamine H4 and 

H2 receptors control histamine- induced interleukin-16-release from human CD8 + T cells. J. Pharmacol. Exp. 

Ther., v.303, p.300-307, 2002. 

HILL, S.J. Distribution properties and functional characteristics of three classes of histamine receptors. 

Pharmacol. Rev., v.42, p.45-83, 1990. 

HOFSTRA, C.L.; DESAI, P.J.; THURMOND, R.L.; FUNG– LEUNG, W..P. Histamine H4 receptor 

mediates chemotaxis and calcium  mobilization  of mast cells. J. Pharmacol. Exp. Ther., v.305, p.1212 –1221, 

2003. 

HOWARTH, P.H. Assessment of antihistamine efficacy and potency. Clin. Exp. Allergy, v.3, p.87-97, 

1999. 

LING, P.; NGO, K.; NGUYEN, S.; THURMOND, R.L. ; EDWARDS, J.P. ; KARLSSON, L.; FUNG– 

LEUNG , W.P. Histamine H4 receptor mediates eosinophil chemotaxis with cell shape change and adhesion 

molecule. Brit. J. Pharmacol., v.142, p.161–171, 2004. 

MOMMERT, S.; GSCHWANDTNER, M.; GUTZMER, R.; WERFEL, T. The Role of the Histamine H4 

Receptor in Atopic Dermatitis. Curr. Allergy Asthma Rep., 2010 (in press). 

ROCHA e SILVA, M. Histamine: Its Chemistry, Metabolism and Physiological and Pharmacological 

Actions. In: ROCHA e SILVA, M. (Ed.). Handbuch der Experimentellen Pharmakologie. vol.18, Berlin: 

Springer-Verlag, 1978. 

RUSSEL, T.; STOLZ, M.; WEIR, S. Pharmacokinetics, pharmacodynamics epramies and tolerance of 

single and multiple dose fexofenadine  hydrochloride in healthy male volunteers. Clin. Pharmacol. Ther., v.64, 

p.612-621, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



464 

 

 

 

 

Capítulo 36 

 

Cininas 
 

 

José F. Fracasso 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

As cininas são autacoides de natureza peptídica que agem topicamente, provocando dor, 

vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, hipotensão e ativação do sistema fibrinolítico através 

do aumento da expressão de óxido nítrico sintase [NOS], contribuindo para o efeito protetor vascular. 

Assim, elas podem participar das respostas dos processos inflamatórios, em estados hipertensivos, 

hiperalgésicos, doenças cardiovasculares e choque séptico. 
 

SISTEMA CALICREÍNA-CININA 
 

Biossíntese. As cininas são formadas nos líquidos biológicos por ativação de substâncias que aí ocorrem 

normalmente, os cininogênios. A ativação destes se faz por enzimas, como as calicreínas, produzidas pelo fígado 

(calicreínas plasmáticas) e por glândulas exócrinas (calicreínas glandulares). As calicreínas estão sob a forma de 

precursores inativos (pré-calicreínas) no fígado, no pâncreas e no intestino. Foram encontradas calicreínas na 

forma ativa em homogenizado de rim e de glândulas salivares, mas é ainda prematuro afirmar que não há 

precursores nesses órgãos, pois a ativação pode ter ocorrido durante a extração. Mesmo que algum órgão produza 

calicreína ativa, sua atividade é modulada por proteínas de baixo peso molecular, presentes no sangue e nos tecidos 

e que são capazes de inibir diversas proteases, inclusive tripsina, plasmina e calicreínas. 

As pré-calicreínas plasmáticas formadas no fígado são proteínas de peso molecular médio de 130.000 

dáltons; são precursoras de calicreínas plasmáticas de baixo peso molecular (95.000 a 100.000). As calicreínas 

glandulares são glicoproteínas ácidas (peso molecular entre 27.000 a 43.000), cujas propriedades variam de espécie 

para espécie e das calicreínas plasmáticas da mesma espécie. A pré-calicreína no plasma é ativada pelo fator XII da 

coagulação (fator de Hageman), quando o sangue entra em contato com superfícies carregadas negativamente, 

substâncias sob a forma de pós-inertes, como caulim, ou outras partículas carregadas negativamente. A ativação do 

fator de Hageman provoca estímulo de diversas enzimas proteolíticas que circulam como precursores inativos e uma 
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série de alterações bioquímicas que interferem com mecanismos complexos, dos quais os mais importantes são: 

coagulação sanguínea, fibrinólise, formação de cininas plasmáticas e reação envolvendo o complemento. O sistema 

calicreína-cinina pode ser assim considerado um mecanismo entre os vários que estão envolvidos nas respostas 

celulares e vasculares necessárias para a defesa e o reparo celulares (Fig. 36-1). 

As calicreínas ativadas no sangue e nos tecidos ou aquelas liberadas na forma ativa no líquido 

extracelular dos órgãos produtores reagem com os cininogênios, precursores das cininas. 

 

Cininogênios. Os cininogênios existem em, pelo menos, duas formas: 1) cininogênios de baixo peso 

molecular (48.000 ou 70.000, dependendo da espécie) que, presumivelmente, atravessam os capilares e podem ser 

utilizados pelas calicreínas teciduais e urinárias; 2) cininogênios de alto peso molecular que são proteínas grandes 

(100.000/200.000), presumivelmente confinadas na corrente sanguínea, fornecendo substratos para calicreínas 

plasmáticas. 

 

 
 

Fig. 36-1. Biossíntese e metabolismo das cininas e o sistema de coagulação. 

 

Dados obtidos recentemente sugerem que as calicreínas plasmáticas devem se acoplar ao cininogênio para 

formar um complexo grande (peso molecular 300.000 ou mais), que está apto a liberar cininas no local onde ocorreu 

a ativação da pré-calicreína. As cininas formadas no plasma ou aquelas que se difundem dos tecidos através da 

parede capilar ou através da linfa são rapidamente inativadas por diversas enzimas (cininase I, cininase II etc) 
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existentes no plasma e nos tecidos. A fração de cininas que escapa dessa inativação e os seus metabólitos alcançam 

os tecidos periféricos, onde se combinam com receptores e com proteases localizadas presumivelmente na superfície 

das células. 

 

Metabolismo. Várias enzimas proteolíticas estão implicadas na biotransformação das cininas. 

Entre as enzimas ativas na terminação amínica, como a aminopeptidase e a tripsina, somente a 

aminopeptidase está presente no sangue foi isolada e purificada do soro humano como uma proteína de peso 

molecular 95.000. Essa enzima retira a lisina da lisil-bradicinina, metionina e lisina da Met-lisbradicinina, mas é 

inativa na ligação Arg1-Pro2 da bradicinina; resíduos ácidos também são cindidos. Portanto, essa enzima é quase 

inativa contra as angiotensinas e é diferente da leucina aminopeptidase. A tripsina está presente no sangue sob 

forma inativa, exceto em algumas condições patológicas (p. ex., na pancreatite aguda). Pressupõe-se que essas 

enzimas que atuam sobre o N-terminal não devem ter papel substancial na inativação das cininas, pois não são 

capazes de inativar a bradicinina. 

As enzimas mais importantes na degradação das cininas são aquelas que agem no carbono terminal. Girey 

e colaboradores (1972) forneceram evidências indiretas sobre a contribuição das cininases I e II, duas 

metaloproteínas, na biotransformação das cininas. As cininases I e II têm diferentes localizações no organismo (Fig. 

36-1).  

 
Fig.- 36.2. Representação esquemátiaca das sequência molecular de aminoácidos das cininas.  

 

A cininase I (também chamada carboxipeptidase N) é uma exopeptidase que retira arginina C-terminal da 

bradicinina e da lisil-bradicinina com a mesma velocidade, enquanto que a cininase II é carboxidipeptidase que 

quebra a ligação dipeptídica Fe8-Arg9 e assim inativa a bradicinina, pois a des-Arg9 e des-Fe8-bradicinina são 

praticamente inativas tanto in vivo quanto in vitro. O melhor substrato para a cininase II é a bradicinina; a cininase 

I está presente no sangue enquanto que a II se localiza na superfície de células endoteliais pulmonares e em vários 

leitos vasculares e alguns órgãos. 
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A cininase I é responsável por 90% da destruição da bradicinina no plasma, enquanto que os outros 10% 

são inativados por cininase II, que, como se sabe, é idêntica à enzima que converte angiotensina I em II. A cininase 

II é, sem dúvida, a principal responsável pela degradação das cininas no pulmão. A eficiência dessas duas enzimas e 

sua relativa contribuição na degradação das cininas podem ser avaliadas comparando a meia-vida da bradicinina 

no sangue circulante e a fração de bradicinina, que é inativada em uma única passagem pelo pulmão. Ambos os 

processos parecem ser muito rápidos. 

A enzima conversora que transforma angiotensina I em II é a mesma que inativa as cininas (cininase II). 

Essa enzima encontra-se ligada as membranas celulares e está amplamente distribuída numa série de leitos 

vasculares na hipófise, no cérebro, plexo coroide, rim e nos testículos 

As cininas também são inativadas por quimiotripsina, que retira o resíduo C-terminal mais rapidamente do 

que a ligação Fe5 – Ser6, dessa forma liberando des-Arg9-bradicinina de des-Arg10-calidina, dois metabólitos 

potencialmente ativos. Entretanto a contribuição relativa da quimotripsina para a biotransformação das cininas 

ainda não está determinada. 

 

Receptores para as cininas 

 

As cininas têm seus efeitos mediados, principalmente, por dois tipos de receptores, B1 e B2. 

Fisiologicamente, muitos tecidos contêm o receptor B2 para as cininas, que é constitutivo, o qual é 

estimulado primariamente pela bradicinina endógena. O receptor B1 é encontrado na musculatura lisa 

vascular e pode ser induzido após estímulo traumático ou inflamatório, ou ainda após injeção 

intravascular de lipopolissacarídeo [LPS]. 

O receptor B2 é um tipo de receptor acoplado à proteína G que ativa fosfolipase A2 e fosfolipase 

C através de vias distintas de proteínas G. A ativação da fosfolipase C induzida pela cinina produz 

aumento em IP3 e diacilglicerol e aumento da síntese e liberação de NO. A bradicinina ativa o fator de 

transcrição pró-inflamatório NF-кB e a MAP quinase. A ativação de fosfolipase A2 libera o ácido 

araquidônico, que pode ser metabolizado em mediadores da inflamação (prostaciclina) (ver Capítulo 37). 

Os mecanismos de sinalização dos receptores B1 são bem menos caracterizados que aqueles dos 

receptores B2. Há sugestões para existência de outros tipos de receptores como B3, B4 e B5 ainda não 

comprovados. 
 

PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS FISIOPATOLÓGICOS 

 

A participação das cininas é aventada em diversos processos fisiopatológicos. As cininas 

parecem ainda estar envolvidas em broncoconstrição (asma), doenças inflamatórias (artrite reumatoide e 

outras formas de artrite), alterações vasculares que ocorrem na enxaqueca, infarto do miocárdio, falência 

cardiovascular que acompanha a síncope vago-vagal, síndrome carcinoide e dumping pós-gastrectomia, 

síndrome do hiperbradicininismo, choque hemorrágico e endotóxico e em outras condições patológicas. 
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Alguns dos quadros clínicos são os seguintes. 

 

Produção de dor. As cininas são potentes agentes algógenos, pois causam dor quando administradas na 

base de bolhas em voluntários humanos. Em animais, a administração intraperitoneal de bradicinina provoca 

nocicepção em ratos e camundongos. A bradicinina excita neurônios sensoriais e provoca a liberação de substância 

P e neurocinina. A. Na dor aguda, os receptores B2 medeiam algesia da bradicinina, enquanto que a dor nos 

processos inflamatórios parece envolver aumento do número de receptores B1. 

 

Artrite reumatoide. Nesta situação, onde se supõe haver formação de anticorpos, que reagem com 

antígenos formados pelo organismo do paciente, tem-se um quadro que favorece a liberação de cininas. 

 

Artrite gotosa aguda. A gota se caracteriza por uma predisposição genética que leva a formação 

excessiva e destruição e excreção diminuídas de ácido úrico. A deposição de uratos no líquido sinovial supostamente 

induz ataques de gota. Os cristais de urato ativam o fator de Hageman e este é provavelmente o mecanismo que leva 

à formação de bradicinina nos líquidos sinoviais. 

 

Asma brônquica. As cininas e vários outros mediadores de anafilaxia são produzidos no pulmão. As 

prostaglandinas são liberadas pela bradicinina a partir dos pulmões. A interação entre as cininas e outras 

substâncias endógenas é uma ocorrência provável na asma. 

 

Pancreatite. A pancreatite aguda se caracteriza por reações inflamatórias locais com repercussões 

sistêmicas diversas, que, pelo menos parcialmente, dependem da ação de enzimas proteolíticas, havendo assim 

formação de cininas. 

O benefício terapêutico devido aos inibidores de calicreína (aprotinina) nesta situação é ainda objeto de 

controvérsia. Alguns autores obtiveram resultados satisfatórios. Situação similar ocorreu no uso da aprotinina para 

redução da perda sanguínea em pacientes submetidos a cururgia de derivação da artéria coronária. 

 

Hipertensão arterial. Em pacientes com hipertensão essencial ou devida à estenose renovascular têm 

excreção subnormal de calicreína. Por outro lado, parece que a aldosterona regula a secreção de calicreína, pois 

pacientes com hiperaldosteronismo primário apresentam aumento de excreção de calicreína. Nenhuma relação entre 

níveis plasmáticos de aldosterona e renina foi encontrada após restrição de sal na dieta. Entretanto, conclusões mais 

definitivas sobre a participação do sistema calicreína e sua relação com o sistema angiotensina-aldosterona na 

hipertensão permanecem ainda em investigação. Nesse sentido, foi relatado recentemente um papel fundamental do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona na fisiopatologia do sistema cardiovascular. A inibição da enzima 

conversora da angiotensina [ECA] e o antagonismo dos receptores da angiotensina têm sido eficazes em produzir 

benefícios nas doenças cardiovasculares. Existe uma forte relação do aumento das cininas plasmáticas com a enzima 

óxido nítrico sintase [NOS]. Há pelo menos 3 isoformas de NOS em células de mamíferos: NOS endotelial [NOSe] 

encontrada em células endoteliais, epiteliais e miócitos cardíacos, NOS neuronal [NOSn] encontrada em células 

neuronais e da musculatura esquelética e NOS induzida [NOSi] encontrada em células endoteliais, macrófagos, 
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células da musculatura lisa e  várias outras células do organismo. A NOSe e NOSn são expressas costitutivamente e 

são ativadas por aumento de cálcio, e estão envolvidas na regulação do tônus vascular e neurotransmissão, 

respectivamente. Quando ativadas produzem pequenas quantidades de óxido nítrico [NO], ao passo que o aumento 

da expressão da NOSi, produz grandes quantidades de óxido nítrico, por um período prolongado, o qual é postulado 

mediar as alterações no sistema vascular, como a hiporreatividade aos vasoconstrictores e dano tecidual, no choque 

séptico. A inibição da ECA produz aumento da bradicinina que, por sua vez, aumenta a expressão da óxido nítrico 

sintase induzida [NOSi], a qual, através do óxido nítrico liberado, induz a liberação do ativador de plasminogênio 

tecidual [AP-t], desviando a hemostasia para o lado da fibrinólise; o aumento excessivo de NO, vasodilatador, 

aliado ao aumento da expressão de receptores B1, que produz hipotensão, são importantes no mecanismo de ação 

dos inibidores da ECA, na reversão dos quadros hipertensivos (ver Capítulo 42). Portanto, as cininas podem atuar 

como mediadores dos mecanismos cardioprotetores endógenos, incluindo proteção contra o infarto. Durante 

isquemia do miocárdio, as cininas são liberadas com subsequente formação de NO e prostaciclina, derivados 

provavelmente do endotélio celular. A cardioproteção pelas cininas lembra a proteção dos inibidores da ECA, e 

essas ações são abolidas por inibidores seletivos B2 das cininas, confirmando os efeitos positivos da bradicinina 

sobre o coração. 

 

Septicemia e coagulação intravascular. Numa infecção por bactérias gram-negativas, p. ex., um 

furúnculo, a morte ou lise das bactérias libera a endotoxina da parede celular. A endotoxina é um lipopolissacarídeo 

[LPS] carregado negativamente que, no plasma, ativa por contato o fator XII da coagulação [Fator de Hageman]. O 

fator XII ativado ativa o sistema calicreína, liberando cininas e, em cascata, ativa o fator II [protrombina em 

trombina] que vai atuar no fibrinogênio, transformando-o em fibrina. A injeção de moléculas carregadas 

negativamente produz o choque anafilático, e na infecção generalizada, este quadro termina com coagulação 

intravascular disseminada [CID]. A liberação de cininas, atuando em receptores B2, aumenta a expressão da NOSi, 

produzindo maior oferta de NO que libera o AP-t das células endoteliais. O AP-t cliva o plasminogênio em plasmina, 

que é a enzima responsável pela lise do coágulo. Dessa maneira, as cininas atuando em receptores B2 e uma maior 

liberação de NO contribuem para evitar desequilíbrio da hemeostasia no sistema coagulação-fibrinólise. Por outro 

lado, durante um processo traumático ou inflamatório, ou na presença de LPS, há aumento da expressão de 

receptores B1 das cininas, que podem atuar sinergicamente com o NO liberado e contribuir para a hipotensão no 

choque séptico. A importância da produção aumentada de NO, no choque séptico, tem sido demonstrada pelo uso de 

inibidores da NOS e agentes que bloqueiam a expressão da NOS induzida. 

 

Hipoxia tecidual e infarto. Em situações de hipoxia tecidual, as células endoteliais liberam a 

tromboplastina que atua no fator X. Em cascata, o fator II é ativado e produz o coágulo de fibrina, aumentando o 

risco de trombo e infarto do miocárdio. Nessas condições, é sabido que a fibrina se liga ao AP-t e plasminogênio, 

facilitando sua ativação em plasmina, que degrada a fibrina. Admite-se a existência de liberação contínua do AP-t 

do endotélio, secreção esta que aumenta sob a influência de hipoxia e outras agressões exógenas. Nesses casos, 

parece que o fator XII é ativado não por contato com substâncias carregadas negativamente, mas pela calicreína 

ativada na superfície das células endoteliais. Assim, o sistema cinina é ativado produzindo por esta outra via, para 

ajudar a manter o equilíbrio no sistema coagulação-fibrinólise. Durante a isquemia do miocárdio, as cininas são 

liberadas e, como já foi dito, levam à produção aumentada de NO e prostaciclina, que produzem diminuição da 
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importância do infarto. Nestas situações de isquemia, radicais livres são formados, como o peróxido de hidrogênio 

[H2O2], que podem ser parcialmente mediados pelo NO, indicando ativação das células endoteliais. Dessa maneira, 

os inibidores da ECA, por este mecanismo, têm mostrado aumentar a longevidade dos pacientes cardiopatas, o que é 

improvável ocorrer com o uso de bloqueadores dos receptores da angiotensina. Do ponto de vista de efeitos 

colaterais, os inibidores da ECA estão associados a aumento de tosse, que parece estar relacionado com os 

aumentos dos níveis de cininas. 

 

AÇÕES FARMACOLÓGICAS DAS CININAS  

 

Sistema cardiovascular. Desde sua descoberta, as cininas têm sido consideradas como agentes 

envolvidos na regulação de funções do sistema cardiovascular.  

Os efeitos hemodinâmicos e vasculares das cininas e, particularmente, da bradicinina variam de 

espécie para espécie, dependem do órgão que está em observação, da dose e de interferência de outros 

agentes vasoativos endógenos. 

 

Pressão arterial. Quando injetada intravenosamente em mamíferos, a bradicinina provoca queda 

rápida e reversível da pressão arterial, em consequência de vasodilatação arteriolar e diminuição da 

resistência periférica. 

A bradicinina causa vasodilatação através de efeitos dependentes do receptor B2 sobre NO 

endotelial e prostaciclina. 

 

Vasos e permeabilidade vascular. A queda de pressão sanguínea sistêmica induzida por 

bradicinina é certamente o resultado da resistência vascular diminuída em vários órgãos, entre eles 

coração, rim, intestino, músculo esquelético e fígado. 

Os efeitos contráteis e relaxantes das cininas foram estudados em segmentos de artérias e veias 

isoladas de humanos ou animais. Em seres humanos, a bradicinina foi inibitória em todos os vasos 

testados, exceto artérias e veias umbilicais. Em animais os efeitos em veias e artérias são variáveis 

conforme as espécies. 

As ações mais proeminentes das cininas ocorrem nos vasos periféricos, onde esses peptídeos 

aumentam a permeabilidade vascular. Esse efeito é exercido sobre vênulas e envolve a separação das 

junções entre as células endoteliais. 

Em alguns estados patológicos (p. ex., síndromes pós-gastrectomia e carcinoide, síndrome 

hiperbradicinismo, pancreatite) há aumento da produção ou diminuição da degradação de cininas. A 

dilatação dos vasos arteriolares pode ser consequência de efeito inibitório direto das cininas no músculo 

liso vascular ou da liberação de prostaglandinas vasodilatadoras (prostaciclina); a constrição das veias é 

produzida por estimulação dos músculos lisos venosos ou por liberação de prostaglandinas 
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venoconstritoras (PG F2) ou da conversão de PGF2 a PGF2 pela PGE 9-cetorredutase. 

As cininas provocam aumento da pressão e fluxo no leito capilar; dessa forma, favorecem a saída 

de líquido do sangue para os tecidos. O efluxo pode ser facilitado por: 

 

a) aumento de permeabilidade vascular em consequência da formação de poros ou fendas no 

endotélio vascular, contraído pelas cininas e  

b) aumento de pressão venosa, devido à constrição das veias. 

 

Nessas condições, há passagem de água e solutos (inclusive proteínas) do sangue para o líquido 

extracelular, aumento do fluxo de linfa, e ocorre edema.  

 

Musculatura lisa extravascular. A bradicinina provoca potente contração da musculatura lisa 

do íleo e do útero de cobaia. Levando em consideração esses efeitos, propõe-se um papel modulatório das 

cininas no tono dos ductos de glândulas salivares e pancreáticos, bem como na motilidade brônquica e 

gastrintestinal.  

A inalação de cininas produz broncoconstrição, que provoca desconforto em asmáticos. 

 

Outras ações. As cininas renais formadas no néfron distal regulam a excreção de água e 

eletrólitos. As cininas como agentes vasodilatadores aumentam o fluxo sanguíneo renal. 

As calicreínas renais estão diminuídas em muitos tipos de hipertensão, com exceção daquela 

provocada por mineralocorticoides. 

Em diversas áreas do organismo, as cininas parecem estar relacionadas à vários processos, como 

p. ex., no controle da motilidade do espermatozoide e no SNC, onde altera a permeabilidade da barreira 

hematencefálica permitindo aumento da penetração de agentes. 

 

AGENTES DE USO TERAPÊUTICO POTENCIAL 
 

Antagonistas. Numerosos compostos têm sido testados em animais intactos e em órgãos isolados na 

procura de antagonistas específicos das cininas. A lista de compostos capazes de reduzir os efeitos biológicos desses 

peptídeos é grande em várias preparações farmacológicas e inclui substâncias de naturezas bem diversas. 

Muitos desses compostos foram testados na sua especificidade para os receptores B1 e B2. Destacam-se o 

des-Arg9- [Leu] bradicinina para o receptor B1 e HOE-140 para o receptor B2. 
Mais recentemente, antagonistas não peptídeos do receptor B2 foram desenvolvidos como FR 173657 que 

mostraram ser ativos oralmente na redução do edema e hipotensão induzida por bradicinina, sendo assim, 

promissores no tratamento de doenças inflamatórias. 

 

Agonistas. Os compostos [des-Arg9]- bradicina e [des-Arg10]-calidina são agonistas para o receptor B1, 
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enquanto a bradicinina e calidina para o receptor B2.  

O FR 19099 é um agonista sintético do receptor B2 que pode ser cardioprotetor, como já foi comentado 

anteriormente com a bradicinina e os inibidores de ECA. Outro uso terapêutico é pode ser observado com o RMP-7, 

análogo da bradicinina que contém na sua molécula, uma ligação peptídica no grupo carboxil terminal que impede a 

degradação enzimática. O aumento da permeabilidade da barreira hematencefálica induzido pelo RMP-7 está sendo 

testado clinicamente para facilitar a penetração de agentes quimioterápicos no SNC em pacientes com tumores 

cerebrais. 
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Capítulo 37 

 

Prostaglandinas (Eicosanoides)   

 

 

Lia S. Sudo-Hashai 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os prostanoides, leucotrienos e autacoides correlatos são denominados eicosanoides, do grego 

eicosi (“vinte”, referindo-se aos 20 átomos de carbono). Nete contexto, o ácido araquidônico, além de ser 

metabolizado pela cicloxigenase (COX), dando origem a prostanoides (prostaglandinas, TXA2 e PGI2), 

sofre também a ação da enzima lipoxigenase, dando origem aos leucotrienos (“leuco” por serem encontra 

dos nos leucócitos e “trienos” pelo fato de conterem um sistema trieno conjugado de duplas ligações) e 

HETEs (Hidroxiácido Eicosanotetraenoico). A catálise pelas monooxigenases citocromo P-450 produz 

epóxidos.  
 

Química e nomenclatura das prostaglandinas. As prostaglandinas das séries E  e F são as mais 

estudadas (especialmente PGE2 e PGF2). 

O índice numérico dentro dos grupos (exemplos PGE1, PGE2, PGE3 PGFl, PGF2, PGF3) indica o 

número de duplas ligações das cadeias laterais. Todas as prostaglandinas primárias possuem uma dupla ligação 

entre os carbonos 13:14. Os compostos E1 e F1 contêm somente essa dupla ligação, enquanto que os compostos E2 

e F2 possuem uma segunda dupla ligação entre os carbonos 5:6 e as prostaglandinas E3 e F3 apresentam uma 

terceira dupla ligação na posição 17:18. 

Assim, as prostaglandinas derivadas do ácido 8, 11, 14-eicosatrienoico (C20:3) possuem o índice 1; 

aquelas derivadas do ácido 5, 8, 11, 14-eicosatetraenoico [ácido araquidônico (C20:4)] possuem o índice 2; e as 

derivadas do ácido 5, 8, 11, 14, 17-eicosapetaenoico [(C20:5) derivado de peixes de água fria] possuem o índice. A 

principal fonte de eicosanoides em seres humanos é o acido araquidônico (um ácido graxo insaturado de 20 

carbonos contendo quatro duplas ligações. 
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Biossíntese e metabolização. Os eicosanoides não são encontrados pré-formados nos tecidos. São 

produzidos a partir dos fosfolipídeos da membrana celular, em resposta a diversos estímulos.  

O ácido araquidônico é encontrado esterificado nos fosfolipídeos da membrana celular e pode ser liberado 

pela ação das fosfolipases, principalmente a fosfolipase A2 (FLA2). Estímulos químicos e físicos ativam a 

translocação dependente de Ca2+ da fosfolipase A2 citosólica (CFLA2) para a membrana celular, onde hidroliza a 

ligação éster sn-2 dos fosfolipídeos da membrana (particularmente fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina) liberando 

o ácido araquidônico. A ação da fosfolipase A2 pode dar origem não apenas ao ácido araquidônico, mas também à 

lisogliceril-fosforilcolina (liso-PAF), que é o precursor de outro mediador da inflamação o fator de ativação das 

plaquetas (PAF). 

O ácido araquidônico, uma vez liberado dos fosfolipídeos, é metabolizado por enzimas: as cicloxigenases, 

as lipoxigenases e as monooxigenases citocromo P-450. 

 

Via da cicloxigenase A cicloxigenase (COX) é encontrada em duas isoformas, COX1 e COX2. A primeira 

ocorre constitutivamente na maioria das células. A COX2 é induzida por estímulos inflamatórios e promotores de 

tumor (citocinas e fatores de crescimento). 

 

 
 

Fig. 37- 1. Vias das cicloxigenase 

Fosfolipídeos da Membrana Celular 

Ácido Araquidônico 

Prostaglandina H2 

Prostaciclina (PGI2) 
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Tomboxana A2 (TXA2) 

Prostaglandina E2 

Fosfolipase A2 

Cox-1/Cox-2  
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sintetase 

TXA2 

sintetase 

Via da 

Cicloxigenase 

Prostaglandina G2 

Cox-1/Cox-2 

Plaquetas Cels. Endoteliais 

Mastócitos  Rim  
Mucosa Gástrica Útero 

t1/2 = 30s t1/2 = 3 min. 
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As cicloxigenases são enzimas ligadas ao retículo endoplasmático e possuem duas atividades distintas: 1) 

uma atividade endoperóxido sintase, que catalisa a reação de oxigenação e ciclização do ácido graxo, formando o 

endoperóxido cíclico PGG2; e 2) uma atividade hidroperoxidase, que converte PGG2 em outro endoperóxido cíclico 

PGH2. A PGH2 é então convertida nos produtos estáveis como PGE2, PGF2 e PGD2. A PGH2 é também 

transformada enzimaticamente em outros produtos instáveis: prostaciclina (PGI2) e tromboxano A2 (TXA2). O 

tromboxano A2 (TXA2) é sintetizado em grande quantidade pelas plaquetas ativadas e a prostaciclina (PGI2) pela 

parede vascular, especialmente o endotélio. 

Assim, dependendo do tecido no qual os endoperóxidos são formados, eles são enzimaticamente 

transformados em PGs, TXA2 ou PGI2. O TXA2 e a PGI2 são instáveis em líquidos biológicos e degradam 

rapidamente em seus metabólitos inativos TXB2 e 6-ceto-PGF1, respectivamente. 

As PGs e o TXA2, agem primariamente como hormônios locais (autacoides), ficando suas atividades 

biológicas geralmente restritas à célula, tecido ou estrutura onde foram sintetizados. Prostanoides são liberados das 

células predominantemente por transporte facilitado, através de transportador de prostaglandinas e possivelmente 

outros transportadores. Após a sua liberação das células, os prostanoides interagem com receptores de membrana.  

 

Via da lipoxigenase. A segunda importante via biossintética do ácido araquidônico é iniciada com uma 

oxigenação catalisada pela lipoxigenase  (via de formação de eicosanoides lineares) (Fig. 37-2). 

São conhecidas 3 lipoxigenases (LOXs) importantes (5-, 12- e 15-lipoxigenases), que catalisam a 

incorporação de uma molécula de oxigênio na posição 5, 12 ou 15 do ácido araquidônico, com formação dos ácidos 

correspondentes 5, 12 ou 15- hidroxiperoxieicosatetraenoicos [HPETE (Hidroperóxido 

Eicosatetraenoico)].Considerando a estereoconfiguração S existem cinco LOXs ativas, exceção da 12(S) LOX que 

apenas um. 

A via da 5-lipoxigenase (uma das mais importantes das lipoxigenases) leva à síntese de leucotrienos (LTs). 

A 5-lipoxigenase é ativada por uma proteína chamada proteína ativadora de 5-lipoxigenase. A 5-lipoxigenase, 

quando atua sobre o ácido araquidônico, leva à formação do 5-HPETE. Esta molécula pode ser convertida em 5-

HETE (Hidroxiácido Eicosanotetraenoico) ou em leucotrieno A4 (LTA4). O leucotrieno A4 pode ser convertido pela 

remoção de H2O em leucotrieno B4 (LTB4). Ou, alternativamente, o LTA4 pode reagir com glutationa (-
glutamilcisteinilglicina), sob a influência da glutationa S-transferase para formar leucotrieno C4 (LTC4). A remoção 

do glutamato do LTC4 pela -glutamil transpeptidase forma leucotrieno D4 (LTD4), que é posteriormente 

metabolizado para leucotrieno E4 (LTE4) com a perda da molécula de glicina. Os LTC4, LTD4 e LTE4 são conhecidos 

como cisteinil-leucotrienos (CysLTs). Esses metabólitos são formados particularmente nos pulmões, durante a 

anafilaxia, e constituem os principais componentes do que foi chamada durante muitos anos de “substância de ação 

lenta da anafilaxia” (SRS-A, slow reacting substance of anaphylaxis). 

Os leucotrienos C4 e D4 são vaso e broncoconstritores e por esta última ação podem estar envolvidos na 

asma. Esses leucotrienos são muito mais potentes do que a histamina em causar contração do brônquio isolado 

humano. 

O LTB4 tem potente atividade quimiotática e aumenta a permeabilidade vascular, quando associado a um 

vasodilatador; portanto, pode ser mediador tanto do aspecto celular como vascular da resposta inflamatória. 

A 12-lipoxigenase e a 15-lipoxigenase levam à formação de 12 e 15-HPETE e de 12 e 15-HETE, 

respectivamente. Trabalhos recentes indicam que o 15-HETE pode ser metabolizado por 5-lipoxigenase para formar 
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as lipoxinas (LXA4 e LXB4). O 15-HETE, derivado da COX-2 acetilada por aspirina, pode ser posteriormente 

transformado por 5-lipoxigenase para epilipoxinas (15-epi-LXA4 ou 15-epi-LXB4), as chamadas lipoxinas 

originárias de aspirina. Os leucotrienos C4 e D4 são vaso e broncoconstritores e por esta última ação podem estar 

envolvidos na asma. Esses leucotrienos são muito mais potentes do que a histamina em causar contração do 

brônquio isolado humano. 

O LTB4 tem potente atividade quimiotática e aumenta a permeabilidade vascular, quando associado a um 

vasodilatador; portanto, pode ser mediador tanto do aspecto celular como vascular da resposta inflamatória. 

A 12-lipoxigenase e a 15-lipoxigenase levam à formação de 12 e 15-HPETE e de 12 e 15-HETE, 

respectivamente. Trabalhos recentes indicam que o 15-HETE pode ser metabolizado por 5-lipoxigenase para formar 

as lipoxinas (LXA4 e LXB4). O 15-HETE, derivado da COX-2 acetilada por aspirina, pode ser posteriormente 

transformado por 5-lipoxigenase para epilipoxinas (15-epi-LXA4 ou 15-epi-LXB4), as chamadas lipoxinas 

originárias de aspirina. 

 

 
 

 

Fig. 37-2. Via das lipoxigenase. 
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As lipoxigenases (enzimas solúveis citoplasmáticas) são encontradas nos pulmões, nas plaquetas, nos 

mastócitos e nos leucócitos, enquanto que a cicloxigenase (enzima ligada ao retículo endoplasmático) está presente 

na maioria das células. 

 

Produtos do citocromo P-450. Ácidos epoxieicosatrienoico (EETs) podem ser formados por citocromo P-

450 epoxigenases. EETs são importantes moduladores das funções cardiovasculares e renais. 

 

Catabolismo dos eicosanoides. A maioria dos eicosanoides é ativo e rapidamente inativada. As 

concentrações de PGE2 e PGF2α no sangue arterial são muito baixas por causa da degradação pulmonar, que 

normalmente remove aproximadamente 95% destas PGs no sangue venoso em sua passagem pelos pulmões. A 

remoção pulmonar de PGs está ligada a um mecanismo de transporte dependente de energia mediado por 

carregador. Portanto, as prostaglandinas requerem processo de captação celular antes da inativação enzimática. 

A conversão de TXA2 em TXB2 (biologicamente inativo) é uma reação hidrolítica que ocorre muito 

rapidamente (t1/2 = 30segundos). A PGI2 também sofre hidrólise para 6-ceto PGF1, para em seguida ser 

metabolizada enzimaticamente (t1/2 = 3 min). A atividade biológica da PGI2 não é reduzida significativamente, 

durante a passagem através dos pulmões.  

A degradação do LTC4 ocorre nos pulmões, rins e fígado. A etapa inicial  envolve a sua conversão para 

LTE4. Nos leucócitos, o LTB4 é inativado principalmente pela oxidação pelos membros da subfamília de citocromo 

P-450. 

 

Inibidores da biossíntese de eicosanoides. Várias das etapas de biossíntese podem ser inibidas por 

fármacos. Inibição da fosfolipase A2 diminui a liberação do ácido araquidônico e assim a síntese de todos os seus 

metabólitos.  

Os glicocorticoides inibem fosfolipase A2 indiretamente, induzindo a síntese de um grupo de proteínas 

chamadas de anexinas (anteriormente conhecida como lipocortina), que modulam a atividade da fosfolipase A2. O 

glicocorticoide reduz também a expressão de COX-2 induzida e não a de COX-1.  

A aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) inibem a COX e consequentemente a 

formação de prostanoides. Estes fármacos não inibem as lipoxigenases e pode resultar em aumento na formação de 

leucotrienos (LTs) desviando o substrato para a via da lipoxigenase.  

COX-1 e COX-2 são diferentes na sua sensibilidade à inibição por fármacos anti-inflamatórios (ver 

Capítulo 38). Desde que os leucotrienos são mediadores importantes da inflamação, muitos esforços tem sido feitos 

para o desenvolvimento de inibidores seletivos de lipoxigenases. A formação de leucotrieno pode ser inibida pelo 

inibidor da 5-lipoxigenase, a zileutona (ver Capítulo 39). 

 

MECANISMO DE AÇÃO DOS EICOSANOIDES. 

 

Os eicosanoides atuam como moléculas de ação autócrina ou parácrina. Na maioria dos casos 

exercem seus efeitos extracelularmente. 

Todos os receptores de eicosanoides são receptores de membrana acopladas a proteína G que 
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interagem com Gs, Gi e Gq, modulando as atividades de adenilil ciclase e fosfolipase C. 

 

Receptores de prostanoides 

 

A diversidade de efeitos de prostanoides é explicada pela existência de vários tipos de 

receptores. Coleman et al. (1994) propuseram uma classificação dos receptores de prostanoides. 

Foram definidos cinco receptores principais de prostanoides, um para cada prostanoide natural, 

PGD2, PGF2, PGI2, TXA2 e PGE2, denominados, respectivamente, receptores DP, FP, IP, TP e EP. Os 

receptores EP foram subdivididos em EP1, EP2, EP3 e EP4. 

O TXA2 estimula os receptores TP e promove agregação plaquetária, uma resposta associada a 

ativação de fosfolipase C e subsequente liberação de Ca
2+

 intracelular promovendo agregação. A PGI2 

liga a receptores IP e ativa adenilil ciclase nas plaquetas, resultando em inibição da agregação. 

 

Receptores de leucotrienos. 

 

Foram também identificados os receptores para LTB4 e cisteinil-leucotrienos (LTC4 e LTD4) em 

várias células e tecidos. Os receptores para LTB4 são denominados BLT1 e BLT2 e para cisteinil-

leucotrienos são denominados cysLT1 e cysLT2.  

Todos estão acoplados a proteína G da membrana que interagem com Gq e outras proteínas G. 

Os receptores BLT1 estão expressos predominantemente em leucócitos.  

Os receptores CysLT1 foram estudados em grande detalhe com LTD4 como agonista. Ativação 

do Gq e aumento da concentração de Ca
2+

 intracelular é a via de sinalização primária relatada.  
 

Antagonistas de receptores 

 

Não há ainda nenhum antagonista seletivo para receptores prostanoides de uso clínico. 

Entretanto, há interesse no desenvolvimento de antagonistas de receptor TP para tratamento de doenças 

associadas à produção excessiva de TXA2 (mediador da agregação plaquetária e vasoconstrição). 

Os antagonistas do receptor de cisteinil leucotrienos (leucotrienos C4 e D4) incluindo zafirlucaste 

e montelucaste, mostram eficácia no tratamento de asma (Capítulo 39). 
 

PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS FISIOLÓGICOS E PATOLÓGICOS 

 

As prostaglandinas são importantes no mecanismo de defesa e na manutenção da integridade do 

organismo, frente a estímulos que alteram a homeostasia. Nessas circunstâncias, mecanismos dependentes 

de prostaglandinas podem, então, ser acionados numa tentativa de restabelecer a função normal. Da 
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mesma maneira, a liberação de prostaglandinas e demais produtos do ácido araquidônico está também 

associada a várias condições patológicas. 

 
Plaquetas. Os produtos do ácido araquidônico estão envolvidos com a hemostasia, atuando na interação 

plaqueta/vaso. O tromboxano A2 (TXA2, principal produto de COX-1 nas plaquetas) induz agregação plaquetária e a 

prostaciclina (PGI2, sintetizada pelo endotélio vascular) causa inibição desse evento. Em situações fisiológicas, a 

PGI2 poderia proteger a parede dos vasos, impedindo a deposição de agregados plaquetários. 

 

Aparelho reprodutor feminino. Concentrações elevadas de prostaglandinas (PGs) são encontradas no 

sangue circulante em mulheres durante o trabalho de parto ou abortamento espontâneo, sugerindo que o início e a 

manutenção das contrações uterinas possam ser causadas por aumento na sua síntese. Diferentemente da ocitocina, 

as PGs provocam contrações uterinas em todos os estágios da gravidez. Desta forma, a PGE1 (misoprostol), a PGE2 

(dinoprostona) e a PGF2α (alfaprostol) são usadas como abortivos  

Na menstruação, há rompimento da membrana uterina, liberação do ácido araquidônico e estimulação da 

síntese de prostaglandinas. As concentrações de prostaglandinas estão elevadas no fluido menstrual. Essas 

prostaglandinas podem causar contração da musculatura lisa uterina e gastrintestinal e sensibilização das 

terminações nervosas aferentes, contribuindo para os sintomas da dismenorreia primária. Inibidores da 

cicloxigenase são efetivos em aliviar os sintomas dessa condição. 

 

Rim. As prostaglandinas modulam o fluxo sanguíneo renal. Agem como vasodilatadoras e são liberadas 

em quantidades crescentes, quando há redução no fluxo sanguíneo renal (p. ex. estimulação dos nervos simpáticos). 

Há também interação entre prostaglandinas e o sistema renina-angiotensina. A infusão de angiotensina II (potente 

vasoconstritor) aumenta a concentração de PGE2.  

 

Vasos sanguíneos. PGE2 e PGI2 produzidos localmente modulam tonus vascular. A PGI2 é o principal 

metabólito do ácido araquidônico liberado do endotélio vascular e é derivado primariamente pela ação da COX-2 

em humanos. A PGE2 mantem a patência do ducto arterioso até o nascimento, quando os níveis de PGE2 são 

reduzidos (uma consequência do aumento do metabolismo de PGE2) permitindo o fechamento do ducto arterioso. A 

PGI2 limita a proliferação da musculatura lisa induzida por TXA2 na lesão vascular, sugerindo um papel para estes 

prostanoides na remodelação vascular. 

 

Aparelho respiratório. Uma mistura de autacoides é liberada quando o  tecido pulmonar sensibilizado é 

estimulado por antígeno apropriado. Tanto substâncias broncodilatadoras (PGE2) como broncoconstritoras (PGF , 

TXA2, PGD2, LTC4) são liberadas. Entretanto, os efeitos dos cisteinil-leucotrienos parecem dominar durante 

constrição alérgica das vias aéreas. O que reforça essa conclusão é a inefetividade de inibidores da cicloxigenase e 

dos antagonistas histaminérgicos no tratamento de asma.  

De uma maneira geral, 10% das pessoas que recebem aspirina ou outros AINEs desenvolvem 

broncoespasmo. Isto pode ser atribuído à mudança no metabolismo do ácido araquidônico, formando mais 

leucotrienos, o que pode ser evidenciado por um aumento na quantidade de LTE4 na urina destes pacientes. 
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Inflamação e anafilaxia. Sabe-se que traumas de várias naturezas (físicas, químicas ou biológicas) podem 

induzir a liberação dos produtos do ácido araquidônico (derivados da cicloxigenase e da lipoxigenase) nos tecidos, 

que contribuem na gênese dos sinais e sintomas inflamatórios e anafiláticos. Enquanto que leucotrienos geralmente 

são proinflamatórios e as lipoxinas anti-inflamatórias, prostanoides podem exercer ambos os tipos de atividade. 

Os cisteinil-leucotrienos (LTC4 e LTD4) têm efeitos sobre permeabilidade vascular, enquanto que o LTB4 é 

um potente agente quimiotático para leucócitos polimorfonucleares e pode promover exsudação plasmática pela 

mobilização desta fonte de mediadores inflamatórios. Parece que as prostaglandinas não têm um efeito direto sobre 

permeabilidade vascular, entretanto PGE2 e PGI2 aumentam a formação de edema e infiltração de leucócitos, 

promovendo aumento de fluxo sanguíneo na região inflamada. Além disso, elas potencializam a dor causada por 

bradicinina e outros autacoides. Contudo, as PGEs inibem a participação de linfócitos em reações de 

hipersensibilidade tardia.  

As lipoxinas têm diversos efeitos sobre leucócitos, incluindo ativação de monócitos e macrófagos e 

inibição da ativação de neutrófilos, eosinófilos e linfócitos.  

 

Câncer. Há grande interesse no estudo do papel de prostaglandinas e da cicloxigenase induzida (COX-2) 

no desenvolvimento de tumores. Prostaglandinas participam da angiogenese induzida por cancer de cólon. Estudos 

epidemiológicos mostraram que o uso regular de aspirina está associado a diminuição na incidência de câncer de 

cólon. 

 

EFEITOS FARMACOLÓGICOS DOS EICOSANOIDES 
 

Os prostanoides afetam a maioria dos tecidos, exibindo grande variedade de efeitos. 

 

Sistema Cardiovascular. Na maioria dos leitos vasculares, PGE2 induz vasodilatação e queda 

na pressão sanguínea, embora efeitos vasoconstrictores sejam relatados, dependendo do receptor de PGE2 

que é ativado. Efeitos de PGF2α variam com a espécie e o leito vascular; é um potente vasoconstrictor de 

artérias e veias pulmonares em humanos. A PGF2α aumenta pressão sanguínea em alguns animais de 

experimentação, devido a venoconstricção, entretanto em humanos, PGF2α  não altera pressão sanguínea.  

PGI2 relaxa a musculatura lisa vascular causando proeminente hipotensão e taquicardia reflexa 

após administração intravenosa.  TXA2 é um potente vasoconstrictor.  

Os CysLTs têm efeitos importantes sobre a microvasculatura LTC4 e LTD4 causam hipotensão 

em humanos. Embora LTC4 e LTD4 tenham poucos efeitos sobre a maioria das grandes artérias e veias, as 

artérias coronarianas e segmentos distais da artéria pulmonar são contraídas por concentrações 

nanomolares destes agentes. LTC4 e LTD4 atuam sobre o endotélio de vênulas pos-capilares promovendo 

exsudação de plasma, são muito mais potentes do que a histamina. Em concentrações elevadas, LTC4 e 

LTD4 contraem arteríolas e reduzem a exsudação de plasma. 

 

Sangue. Os eicosanoides modificam a função dos elementos figurados do sangue; em alguns 
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casos, estes efeitos refletem suas funções fisiológicas. A PGI2 e o TXA2 modulam a função plaquetária. A 

PGI2 inibe a agregação de plaquetas humana in vitro, em concentrações entre 1 e 10 nM. Agregação 

plaquetária dependente de TXA2 é sensível à ação inibitória de aspirina. PGD2 inibe a agregação 

plaquetária. PGE2, em baixas concentrações aumenta a agregação plaquetária e em concentrações maiores 

inibe a agregação. 

LTB4 é um potente agente quimiotático para leucócitos polimorfonucleares, eosinófilos e 

monócitos. Sua potência é comparável a de vários peptídeos quimiotáticos e PAF (fator de ativação 

plaquetária). LTB4 promove adesão de neutrófilos às células do endotélio vascular e sua migração 

transendotelial. Em altas concentrações, LTB4 estimula a agregação de leucócitos polimorfonucleares, 

promove desgranulação e geração de superóxido. 

As prostaglandinas inibem a função e a proliferação linfocitária, diminuindo a resposta 

imunológica. PGE2 inibe a diferenciação de linfócitos B em plasmócitos secretores de anticorpos, 

diminuindo a resposta imune humoral. Inibe também a proliferação de linfócitos T estimulada por 

mitógenos e a liberação de linfocinas por linfócitos T sensibilizados. 

 

Musculatura lisa. Os efeitos dos prostanoides podem ser inibitórios ou excitatórios, dependendo da 

espécie animal e do tipo de prostaglandina. Os LTs contraem a maioria dos músculos lisos. 

 

Útero. Preparações de útero humano não grávido contraem com PGFs e TXA2 e relaxam com as PGEs.  

A resposta contrátil é mais proeminente antes da menstruação, enquanto que o relaxamento é maior no 

meio do ciclo.  

Por outro lado, preparações isoladas de útero humano grávido são uniformemente contraídas pelas PGFs 

e baixas concentrações de PGE2. A infusão intravenosa de PGE2 e PGF2 em mulheres grávidas induz aumento, 

dose-dependente, no tono uterino, na frequência e intensidade da contração uterina. 

 

Traqueia e brônquios. Em geral, o músculo liso do trato respiratório de várias espécies animais, 

inclusive da espécie humana, responde às PGEs com relaxamento, ao passo que as PGFs e PGD2 causam 

contração. 

O TXA2 causa contração do músculo liso traqueal em humanos. Por outro lado, a PGI2 causa 

broncodilatação na maioria das espécies. 

LTC4 e LTD4 são broncoconstritores em muitas espécies, inclusive a humana, e são muito mais 

potentes do que a histamina tanto in vitro como in vivo. Também estimulam a secreção de muco dos 

brônquios. 

 

Trato gastrintestinal. Em geral, os músculos longitudinais do estômago ao cólon contraem sob 

a ação das PGEs e PGFs, enquanto que os músculos circulares geralmente relaxam com as PGEs e 
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contraem com as PGFs. 

Diarreia e cólica são efeitos colaterais comuns (associados a náusea e vômitos) em pacientes 

tratados com prostaglandinas para induzir aborto terapêutico. 

O TXA2 e a PGI2, contraem o músculo liso gastrintestinal, mas são menos potentes do que PGEs 

e PGFs. Os leucotrienos também têm potente efeito contrátil. 

Secreções gástricas e intestinais. PGE2 e PGI2 inibem a secreção ácida e aumentam a secreção 

de muco no estômago. Esses efeitos ajudam a manter a integridade da mucosa gástrica (citoproteção). 

Assim, PGEs e seus análogos inibem a lesão gástrica causada por uma variedade de agentes 

ulcerogênicos e promovem reparo de úlceras gástrica e duodenal. 

As secreções de água e de eletrólitos são também induzidas pelas prostaglandinas da série E e F 

no intestino delgado. Esses efeitos podem ser responsáveis pela diarreia aquosa observada em animais de 

laboratório e em seres humanos, após administração oral ou parenteral de prostaglandinas. Por outro lado, 

PGI2 não causa diarreia; pelo contrário, previne aquela provocada por outras prostaglandinas. 
 

Rim e formação de urina. Prostaglandinas interferem na excreção renal de sais e água por alteração no 

fluxo sanguíneo renal e por efeitos diretos sobre túbulos renais. PGE2 e PGI2 infundidas diretamente na artéria renal 

de cães aumentam o fluxo sanguíneo renal e provocam diurese, natriurese e caliurese. Entretanto, há poucas 

alterações na razão de filtração glomerular. PGEs inibem a reabsorção de água induzida por hormônio 

antidiurético. PGE2 também inibe reabsorção de cloreto no ramo ascendente espesso da alça de Henle em coelhos. 

Em adição PGI2, PGE2 e PGD2 causam a secreção de renina do córtex renal. TXA2 diminui o fluxo sanguíneo renal, 

diminui a razão de filtração glomerular e participa do feedback tubuloglomerular. 

 

Olho. As PGs das séries E e F reduzem a pressão intraocular. Aplicação tópica de agonistas de receptor 

de prostaglandina F tem se mostrado efetiva no tratamento de glaucoma. 

 

Sistema nervoso central. A administração de prostaglandina por via intraventricular ou injeção local no 

hipotálamo produz rápida elevação da temperatura corpórea. PGE1 e PGE2 são geralmente as mais ativas. A 

liberação de PGE2 no cérebro provavelmente explica a gênese da febre induzida por pirogênios. 

 

Terminações nervosas aferentes e dor. As PGEs causam dor, quando injetadas intradermicamente. PGEs 

e PGI2 sensibilizam as terminações nervosas aferentes a estímulos químicos ou mecânicos, diminuindo limiar dos 

nociceptores. Hiperalgesia é também produzida por LTB4. Assim, a liberação dessas prostaglandinas e do LTB4 

durante o processo inflamatório serve como um sistema de amplificação da dor. 

 

Efeitos metabólicos. As PGEs inibem a lipólise basal do tecido adiposo in vitro e também a lipólise 

estimulada pela exposição a catecolaminas e outros hormônios lipolíticos. Esses efeitos são também observados in 

vivo em várias espécies, inclusive no homem. Mas esses efeitos são variáveis, uma vez que baixas doses de PGE1 

podem apresentar efeito oposto, isto é, estimulação da lipólise. 

As PGEs têm alguns efeitos semelhantes à da insulina sobre o metabolismo de carboidratos e apresentam 
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também efeitos do tipo do hormônio paratireoidiano, que resultam na mobilização de Ca2+ do osso em cultura de 

tecido. 

 

Efeitos adversos. As tentativas para usar os análogos estáveis de PGI2 para reverter ou melhorar o infarto 

do miocárdio, isquemia cerebral e outras manifestações de insuficiência arterial são restringidas pela hipotensão, 

cefaleia e o eritema facial que acompanha a infusão intravenosa destes agentes.  

Um efeito colateral indesejado dos análogos de PGE (e PGF2α) é a hipermotilidade gastrintestinal (GI) e a 

diarreia associada (consequência dos efeitos contráteis das PGs da série E no músculo liso GI). Entretanto, em 

dosagem apropriada, o misoprostol usualmente não apresenta efeitos adversos importantes. 

 

USOS TERAPÊUTICOS 

 

O uso de eicosanoides ou de seus análogos como agentes terapêuticos é limitado, uma vez que a 

administração sistêmica dos prostanoides é frequentemente associada a significativos efeitos adversos. 

Este fato não é surpreendente visto que os eicosanoides têm um aparato de atividades biológicas em 

diversos tipos celulares e tecidos. Outro fator limitante do uso desses compostos, como agentes 

terapêuticos, é a sua meia-vida curta na circulação. Apesar das limitações, entretanto, alguns prostanoides 

são de utilidade clínica. 
 

Aborto terapêutico. Como descrito anteriormente, há grande interesse nos efeitos das prostaglandinas 

sobre o sistema reprodutor feminino. As prostaglandinas têm se mostrado úteis em induzir abortos terapêuticos no 1º 

e 2º trimestres, uma vez que o útero nessa fase da gravidez é refratário à ocitocina. 

Por outro lado, os inibidores da cicloxigenase (indometacina, aspirina e outros) demonstram ser úteis na 

prevenção da cólica menstrual e, da mesma maneira, podem ser usados para prevenir parto prematuro. 

 

Manutenção da abertura do ducto arterioso. Pode ser necessária em alguns neonatos com doença 

cardíaca congênita. PGE1 (alprostadil) é administrada por infusão intravenosa contínua ou por cateterismo através 

da veia umbilical para dilatar o ducto até a realização da cirurgia. 

 

Citoproteção gástrica. A capacidade de vários análogos de prostaglandinas para diminuir a úlcera 

gástrica é uma propriedade de importância terapêutica. Misoprostol (Cytotec), um análogo de PGE1, está disponível 

para esse uso (ver Capítulo 48). 

 

Impotência. As prostaglandinas são úteis no tratamento da impotência, embora para este fim tenham sido 

amplamente substituídas pelos inibidores específicos da fosfodiesterase, como o sildenafil, para este fim. As PGs 

relaxantes do músculo liso, como PGE1 (alprostadil), reforçam as ereções penianas. A autoinjeção produz ereção 

por relaxamento do músculo liso e dilatação da artéria principal no pênis, intensificando o fluxo sanguíneo. 

 

Regressão do corpo lúteo. As prostaglandinas, particularmente PGF2, causam regressão do corpo lúteo 
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em muitas espécies, com possível exceção dos primatas. O efeito luteolítico da PGF2 tem utilidade prática na 

veterinária, uma vez que tem sido correntemente utilizado para sincronização do estro em gado, importante na 

inseminação artificial. 
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Capítulo 38 

 

Analgésicos-Antipiréticos e Anti-Inflamatórios 
 

 

Soraia K. Costa, Alexandre Dendai-Souza, Ines A. Buscariolo 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os analgésicos-antipiréticos e os anti-inflamatórios são grupos de fármacos com estruturas 

químicas frequentemente não relacionadas que, entretanto, compartilham certos efeitos terapêuticos e 

adversos.  

Nesta classe, também conhecida como anti-inflamatórios não esteroidais (AINE), o ácido 

acetilsalicílico (aspirina) é o protótipo.  

Os avanços na elucidação do mecanismo de ação dos AINEs já possibilitaram o 

desenvolvimento de novos fármacos, incluindo os inibidores seletivos da cicloxigenase-2 (COX2) e que 

serão comentados adiante.  

 

RESPOSTA INFLAMATÓRIA 
 

Para compreensão dos efeitos destes fármacos, faz-se necessário uma discussão da fisiopatologia 

inflamatória. Originária do latim "inflammatio", que significa incêndio e em grego "phlogosis", que é 

gual a "phlox" (fogo) e "osis" (estado).  

Diz-se, atualmente que a inflamação é uma reação estereotipada complexa do tecido conjuntivo 

vascularizado, cujo maior objetivo é remover o agente causador (ex. corpo estranho, microorganismo) e 

reparar o tecido lesado. 
 

Importância. Finalmente, é notável reparar que todas essas teorias coincidem com os conceitos 

atuais da resposta inflamatória.  

Muito embora, sabe-se hoje que a inflamação é um fenômeno muito mais complexo que simples 
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alterações vasculares (extravasamento plasmático) e celulares (infiltração de leucócitos), pois pode levar à 

morte, como no caso de choque anafilático, ou pode produzir doenças debilitantes como a artrite e a 

fibrose pulmonar (ver adiante).  
 

Aspectos clínicos da inflamação. O estímulo lesivo, independentemente de sua natureza, química, física 

ou biológica, desencadeia no organismo uma série de alterações funcionais e morfológicas em células, tecidos, vasos 

sanguíneos e linfáticos na área afetada, circunscrevendo a lesão provocada pelo estímulo irritativo. 

As alterações fisiológicas que caracterizam os sinais cardinais da inflamação: calor, rubor, edema e dor, 

se expressam de forma padronizada, o calor é resultado do aumento do fluxo sanguíneo e metabolismo celular. 

O eritema (rubor) é oriundo da dilatação e ingurgitamento de capilares e arteríolas (aumento do fluxo 

sanguíneo), que leva ao aumento de permeabilidade vascular em vênulas pós-capilares e extravasamento de 

proteínas plasmáticas e outros elementos figurados do sangue para o interstício (edema) através de junções 

interendoteliais.  

Por fim, a dor é uma consequência da liberação de mediadores solúveis (ex. bradicinina) ou não 

(prostaglandinas, neuropeptídeos), que sensibilizam (hiperalgesia) ou afetam diretamente os receptores periféricos 

da dor (nociceptores). Adicionalmente, o acúmulo de líquidos e células comprime o tecido conjuntivo, que distendido 

pode estimular/pressionar as terminações nervosas sensoriais sensibilizadas, contribuindo para o agravamento da 

dor. 

Esta resposta é similar ao anterior, exceto na duração, que é maior. A segunda fase (tardia) necessita de 

mediadores como a histamina e neuropeptídeos, que atuam em arteríolas e vênulas. Essa resposta é seguida por uma 

fase mais prolongada, cujo efeito é similar ao anterior, exceto na duração, que é maior.  

A segunda fase (tardia) necessita de algumas horas para ocorrer e, neste caso, pode ocorrer lesão em 

capilares e vênulas.  

Participam da interação leucócito-endotélio diferentes moléculas de adesão, as quais são subdivididas em 

quatro superfamílias: Selectinas (E-selectina, P-selectina e L-selectina), Integrinas  e  

(CD11a/CD18;Imunoglobulinas (N-CAM, Ng-CAM, L-CAM e I-CAM ou CD54, PECAM-1 ou CD31) e Caderinas 

(E-caderina, N-caderina e P-caderina), baseando-se nas características moleculares de cada uma (Fig. 38-1).  

A concentração de leucócitos polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos e basófilos) e mononucleares 

(monócitos e linfócitos) no local da lesão é um dado morfológico de grande utilidade para caracterizar a reação 

inflamatória.  

Sendo que mediante a persistência do processo inflamatório, outros mediadores (p. ex., citocinas) serão 

liberados de várias células inflamatórias, estimulando o aumento de expressão de receptores para moléculas de 

adesão em células endoteliais. 

 

Reações sistêmicas da resposta inflamatória. Além das reações celulares e vasculares desencadeadas no 

local da lesão, alguns efeitos sistêmicos podem ser deflagrados como, por exemplo: 

 

- Aumento do número de leucócitos circulantes (leucocitose) e de proteínas reativas circulantes  

 

- Reação de hipersensibilidade 
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- Elevação de temperatura corpórea (febre). 

 

   
 

Mecanismos de indução da febre. Em indivíduos sadios, a temperatura corpórea é praticamente mantida 

constante independentemente das alterações de temperatura que ocorram ao seu redor ou de exercícios físicos. 

Como o homem é um animal homeotérmico, esta manutenção se faz necessária para que se mantenham integras as 

suas atividades enzimáticas. O ´´termostato´´ que controla a temperatura corpórea localiza-se na área do núcleo 

pré-óptico mediano no hipotálamo, a qual está conectada a neurônios sensoriais (termoceptores) que modulam as 

variações de temperatura quente e frio. A produção da febre é modulada por dois mecanismos básicos:  

 

A) Não regulatório (ex.: hipertireoidismo, queimaduras etc) e  

 

 

 

Fig. 38-1. Esquema simplificado mostrando as diferentes fases do 

processo de transmigração dos leucócitos do leito intravascular para o foco 

inflamatório, considerado um aspecto muito importante da reação inflamatória.  
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B) Regulatório (ex.: pirógenos, citocinas etc). 

 

Mediadores químicos (solúveis e celulares) da resposta inflamatória aguda 

 

A literatura nos permite definir que a inflamação possui dois componentes químicos, os derivados de 

células (celular) e aqueles derivados do plasma (solúvel). 

Os mediadores solúveis compreendem a movimentação de líquidos e são geralmente formados por 

componentes do plasma (proteínas), os quais incluem as quatro cascatas enzimáticas: sistemas complemento (ex. 

C3a, C5a), fatores de coagulação, sistema fibrinolítico e sistema cinina-calicreína. 

Dentre os principais componentes celulares pré-formados, encontram-se a histamina liberada dos 

mastócitos, a serotonina (5-hidroxitriptamina) liberada de plaquetas e mastócitos, as enzimas lisossômicas liberadas 

dos neutrófilos e macrófagos e os neuropeptídeos liberados das fibras sensoriais e outras células.  

Existem ainda os mediadores químicos sintetizados (de novo) mediante estímulos, incluindo os mediadores 

lipídicos (prostaglandinas, leucotrienos e PAF), as citocinas liberadas de neutrófilos e células imunes e o óxido 

nítrico formado sob ação de diferentes isoformas de enzimas.  

 

Fator de Ativação Plaquetária (PAF). O PAF é um fosfolipídio originário de vários tipos celulares, capaz 

de causar profunda hipotensão e respostas inflamatórias.  

O PAF não é encontrado estocado em células, mas quando necessário, converte seu precursor (1-O-alquil-

2-acetil-sn-glicero-3-fosfocolina) no composto inativo (Liso-PAF) com concomitante liberação de AA sob ação de 

enzimas (acetilases) específicas (F ig. 38-2). 

O uso de antagonistas de PAF, como o composto WEB2086, restringe-se à pesquisa básica e, no momento, 

não existe nenhum composto empregado na clínica. 

Assim, o desenvolvimento de antagonistas de receptores de PAF continua ainda um desafio a ser atingido 

na pesquisa.  

 

Citocinas. As citocinas representam outros componentes celulares importantes da inflamação, 

pois possuem a capacidade de regular a ativação e diferenciação de células imunes, além de coordenar, 

em parte, a resposta inflamatória via ação em receptores específicos localizados em células alvo. São 

peptídeos produzidos, principalmente, por células inflamatórias imunológicas como Fator de Ativação 

Plaquetária (PAF).  

O PAF é um fosfolipídio originário de vários tipos celulares, capaz de causar profunda 

hipotensão e respostas inflamatórias. O PAF não é encontrado estocado em células, mas quando 

necessário, converte seu precursor (1-O-alquil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfocolina) no composto inativo 

(Liso-PAF) com concomitante liberação de AA sob ação de enzimas (acetilases) específicas (Fig. 38-2). 

O uso de antagonistas de PAF, como o composto WEB2086, restringe-se à pesquisa básica e, no 

momento, não existe nenhum composto empregado na clínica. Assim, o desenvolvimento de antagonistas 

de receptores de PAF continua ainda um desafio a ser atingido na pesquisa.  
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Compostos lisossômicos. Os compostos lisossômicos podem ser liberados de neutrófilos tais como as 

proteínas catiônicas e as proteases neutras.  

As proteínas catiônicas aumentam a permeabilidade vascular. E as proteases neutras podem ativar o 

sistema complemento. 

 

Neuropeptídeos (inflamação neurogênica). A inflamação pode ser dividida em neurogênica e não 

neurogênica. A inflamação neurogênica compreende basicamente a liberação de neuropeptídeos de terminais 

nervosos das fibras C de neurônios aferentes primários mediante estímulos variados, sejam eles químicos, físicos e 

mecânico (ver Capítulo 31). 

 

 

 

 
 

Fig. 38-2. Esquema simplificado da síntese do fator de ativação 

plaquetária (PAF) e suas principais ações fisiopatológicas em plaquetas, PMN, 

macrófagos, vasos e outros músculos. PLA2= fosfolipase A2, EROs = espécies 

reativas de oxigênio 
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ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS 

 

Há muito tempo, os analgésicos antipiréticos e anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) vêm 

sendo utilizados no tratamento dos sintomas da inflamação aguda e crônica, cujos mecanismos de ação 

diferem dos anti-inflamatórios esteroidais e analgésicos opioides. Estão entre os medicamentos mais 

utilizados com e sem prescrição médica, sendo também atualmente empregados (ex. salicilatos) na 

profilaxia de doenças cardiovasculares. 

 Os AINEs e os anti-inflamatórios esteroidais possuem como estratégia terapêutica básica 

retardar ou inibir o processo responsável pela lesão, no sentido de aliviar a dor e reduzir o edema presente 

em algumas patologias inflamatórias como as doenças reumáticas, osteoarticulares e outras. Entretanto, 

somente os AINEs possuem a propriedade de reduzir a febre oriunda da destruição tecidual ou infecções 

induzidas por microorganismos. 

Em virtude da alta toxicidade dos compostos esteroidais, o uso terapêutico desses fármacos, 

embora mais potentes que os AINEs, é limitado para tratamentos de longa duração (ex. artrite). Nesses 

casos, a escolha recaiu sobre os AINEs. 

A aspirina, considerada o protótipo dos AINES, foi até pouco tempo um dos fármacos mais 

utilizados, sem prescrição no tratamento da inflamação. Atualmente, outros AINEs com ação terapêutica 

e segurança superior vêm substituindo o papel da aspirina. 

À semelhança de outros grupos farmacológicos, os AINES são divididos em várias classes 

químicas, denominados ainda de seletivo e não seletivo para COX. Em geral, os AINEs são representados 

por ácidos fracos (exceto a nabumetona) e, com exceção da aspirina, são inibidores reversíveis da COX, 

sendo que a duração de ação inibitória depende de suas propriedades farmacocinéticas. Nesse sentido, os 

AINEs podem ser divididos em fármacos de curta (< 6 h) e longa duração (> 10 h). 

 

Mecanismos de ação dos AINES. A partir da década de 70, estabeleceu-se que os principais 

efeitos terapêuticos da aspirina e compostos similares são decorrentes do bloqueio da biossíntese de um 

grupo de mediadores lipídicos (prostaglandinas e tromboxanos), derivados de um ácido graxo (ácido 

araquidônico), via inibição da enzima ciclooxigenase (ver capítulo 37).  

Assim, a primeira etapa da síntese das PGs é catalisada pela COX que converte o ácido 

araquidônico (AA) em prostaglandina G2 (PGG2). Outras pesquisas sucederam-se e hoje é atualmente 

aceito que a síntese dos prostanoides é resultante da ação enzimática de duas isoformas homólogas da 

ciclooxigenase, então denominadas de COX1 e COX2 as quais apresentam padrões diferentes de 

expressão. 

 
A nova classe de fármacos AINEs seletivo para COX2 foi desenvolvida e introduzida em vários países no 

final da década de 90, com a expectativa de que os mesmos apresentariam a mesma eficácia anti-inflamatória, mas 
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seriam destituídos dos efeitos adversos decorrentes da inibição da COX1, principalmente as irritações gástricas. Em 

1999, os primeiros fármacos denominados celecoxiba e o rofecoxiba foram liberados pela FDA. Infelizmente, pouco 

depois de lançados, revelou-se que o celecoxiba causava gastropatias. Ainda, um estudo comparativo de longa 

duração, entre o celecoxiba e o diclofenaco não revelou diferenças significativas entre esses fármacos na indução de 

úlceras gastroduodenais. Estudos com o rofecoxiba (Vioxx®) mostravam efeitos adversos mais graves, incluindo o 

aumento no índice de acidentes cardiovasculares (ex. acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio) quando 

comparado ao naproxefeno. Isto determinou, ao final de 2004, a retirada temporária do rofecoxiba do mercado em 

mais de 80 países, inclusive o do Brasil. 

Considerando que a resposta inflamatória é multimediada, é de se esperar que os fármacos anti-

inflamatórios apresentem certo grau de inespecificidade, bloqueando mais de um receptor ou processo a fim de 

assegurarem sua ação anti-inflamatória. Assim, a interferência farmacológica em qualquer uma das etapas 

constituintes do processo pode refletir-se sobre a sua expressão final, com redução das alterações morfofuncionais 

que caracterizam a reação inflamatória. 

Estudos bioquímicos sobre os efeitos de fármacos anti-inflamatórios mostram que eles interferem com 

reações orgânicas de diversas maneiras, envolvendo principalmente sistemas enzimáticos, tais como proteases e 

hidrolases produzidas no foco inflamatório, reações oxidativas e outros processos metabólicos. Whitehouse (1968), 

examinando as propriedades bioquímicas dos fármacos anti-inflamatórios mais utilizados, verificou que a primeira 

dificuldade surgia da comparação entre anti-inflamatórios hormonais (hidrocortisona) e anti-inflamatórios 

derivados de ácidos aromáticos e bases heterocíclicas. Por exemplo, enquanto os anti-inflamatórios hormonais 

frequentemente estimulam sistemas enzimáticos, os anti-inflamatórios não esteroidais os inibem. 

Como é de conhecimento, uma diversidade de AINEs foram desenvolvidas previamente aos inibidores 

seletivos de COX2. Assim, alguns inibem ambas isoformas (COX1 e COX2), outros possuem pouca seletividade para 

COX1 (ex.: diclofenaco, naproxeno e flurbiprofeno) ou mesmo a nimesulida, que apresenta baixa toxicidadegástrica. 

 

Atividade anti-inflamatória. Com relação à atividade anti-inflamatória, sabe-se que alguns 

fármacos AINEs (aspirina, indometacina e outros) inibem a COX através de uma reação de acetilação. 

Qualquer hipótese que proponha explicar a ação de um fármaco em termos de inibição de uma enzima 

deve satisfazer pelo menos dois critérios básicos: 1) concentrações livres do fármaco alcançadas no 

plasma devem ser suficientes para inibir a enzima em questão; 2) deve haver uma correlação razoável 

entre a atividade antienzima e a potência terapêutica. Praticamente todos os AINEs inibem a biossíntese e 

a liberação de prostaglandinas. Além do que há boa correlação entre a atividade bloqueadora da COX e a 

atividade anti-inflamatória desses fármacos. Embora a inibição da biossíntese de prostaglandinas, pelo 

bloqueio da COX, constitua o mecanismo básico da ação dos AINEs, algumas observações permanecem, 

de certa forma, contraditórias: 1) o salicilato de sódio é consideravelmente menos potente que a aspirina 

como inibidor da ciclooxigenase, mas é equipotente como anti-inflamatório; 2) certos inibidores da 

ciclooxigenase, como o paracetamol, amidopirina e fenazona, são destituídos de atividade anti-

inflamatória, embora tenham efeitos antitérmico e antiálgico; 3) AINEs como indometacina, ibuprofeno e 

piroxicam e prostaglandinas (PGE1, PGE2) exercem efeitos inibitórios idênticos sobre a ativação de 
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neutrófilos (geração de superóxidos, agregação, desgranulação, mobilização de cálcio); 4) prostaglandinas 

da série E suprimem a liberação de mediadores inflamatórios de origem mastocitária em reações 

anafiláticas e inibem algumas funções linfocitárias (resposta a mitógenos, citotoxicidade do linfócito T, 

resposta imune humoral e produção e liberação de linfocinas por linfócitos T sensibilizados. 
 

A capacidade que fármacos do tipo da aspirina têm de inibir algumas funções leucocitárias (produção de 

superóxidos por fagócitos, resposta de células linfoides a mitógenos in vitro, atividade pró-inflamatória de origem 

linfocitária em reações não imunes) sugere que mecanismos adicionais são necessários para explicar a atividade 

anti-inflamatória desses fármacos. Nesse sentido, alguns AINEs inibem a adesão leucocitária através de mecanismo 

que parece ser independente da inibição da biossíntese das prostaglandinas. Outro provável mecanismo é a 

interferência nas ações de citocinas, tais como IL-1 e TNF, embora essa ação seja exercida apenas pelos 

adrenocorticosteroides. 

 

Atividade antiálgica. Com relação ao efeito antiálgico, os AINEs são geralmente classificados 

como analgésicos fracos, embora se saiba que em determinadas formas de dor, no pós-operatório, podem 

ser mais eficazes que os analgésicos opioides. Sua ação é principalmente periférica, prevenindo a 

biossíntese e liberação de prostaglandinas que estariam sensibilizando os receptores da dor ao estímulo 

mecânico ou a mediadores algogênicos como a bradicinina e citocinas (TNF, IL-1) e quimiocinas (IL-

8), que parecem ser importantes na eliminação da dor inflamatória. Entretanto, ações antinociceptivas 

diretas desses fármacos em neurônios, provavelmente na área hipotalâmica ou mesmo periférica, parecem 

contribuir para sua ação analgésica. 

 

Atividade antipirética.  A hipertermia (febre) é bloqueada por alguns AINEs. Há evidências de 

que a ação antifebril dos AINEs decorra de bloqueio da biossíntese de prostaglandinas no sistema nervoso 

central (ver febre).  

 

Classificação dos AINES  

 

1) Inibidores não seletivos da COX  

2) Inibidores seletivos da COX2   

3) Anti-inflamatórios hormonais (esteroidais) essa classe é de grande importância terapêutica, 

mas o emprego requer cuidados especiais. São utilizados em casos de processos inflamatórios que 

respondem mal aos agentes do grupo anterior, ou em processos que podem levar a comprometimento 

sistêmico amplo (febre reumática). Os tratamentos prolongados com anti-inflamatórios esteroidais devem 

ser evitados. 

4) Outros: anti-inflamatórios: constituem classe heterogênea de fármacos utilizados como 

terapêutica anti-inflamatória alternativa e classe específica de fármacos utilizados no tratamento da gota. 
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AINEs Não Seletivos da COX 

 

Salicilatos 

 

O acetilsalicílico liga-se covalentemente a COX1 (acetilação na posição da serina 530) e COX2 

(acetilação na posição da serina 516), resultando na inibição irreversível da atividade de ambas isoformas. 

Assim, a aspirina (e alguns similares) inibe ambas as formas de COX. Esses efeitos da aspirina são 

relacionados à taxa de ciclooxigenase em diferentes tecidos alvos como, por exemplo, as plaquetas. 
 

Na classe dos salicilatos, a aspirina® (ácido acetilsalicílico) e, em menor proporção, o salicilato de sódio, 

são os mais indicados nessa classe de AINEs. Novos salicilatos são disponíveis para uso sistêmico como salicilato de 

colina, salicilato de magnésio e o diflunisal, derivado difluorfenil do ácido salícilico. Apesar da molécula de aspirina 

ser ativa farmacologicamente, a maior atividade anti-inflamatória dessa substância é resultante da ação do seu 

produto de metabolização (ânion salicilato). 

 

Ações farmacológicas. (analgesia). Os salicilatatos são fármacos eficazes contra a dor surda, 

latejante da inflamação (cefaleia, mialgia, artralgia), mas são pobres no tratamento de dor profunda (neoplasias), 

intermitente de vísceras consequente à estimulação direta de nervos sensitivos. A inibição da produção de PGE2 por 

essa classe e outros AINEs pode reduzir a sensibilidade das fibras sensoriais frente aos mediadores endógenos da 

inflamação (ex.: cininas e neuropeptídeos). Recentemente, a aspirina e outros AINEs vêm sendo utilizados em 

associações com analgésicos opioides para o alívio da dor profunda decorrente de neoplasias ou pós-operatório. 

Os salicilatos não acetilados (ex. salicilato de sódio, salicilato de colina de magnésio) possuem atividade 

anti-inflamatória potente, porém menor atividade analgésica do que o ácido acetilsalicílico (aspirina). 

 

Antipirese. A ação hipotermizante dessa classe, em doses moderadas, é rápida e eficaz, sendo mais 

eficiente em estados febris decorrentes de infecções por microorganismos e outras causas. Tal efeito é decorrente, 

em parte, da supressão da síntese de PGE2 na região hipotalâmica. 

 

Anti-inflamatória. (Antiedematogênica). O bloqueio de ambas isoformas da ciclooxigenase (COX1 e 

COX2 ) culmina na inibição da síntese de PGE2 e PGI2, potentes agentes vasodilatadores responsáveis pelo aumento 

do fluxo sanguíneo no local (rubor, calo) e potencialização do aumento de permeabilidade vascular. A aspirina 

possui também ação direta sobre células inflamatórias, reduzindo assim a adesão e quimiotaxia dos leucócitos e 

macrófagos. Adicionalmente, a aspirina causa estabilização dos lisossomos e interfere na síntese de cininas. Em 

vista da sua ação irreversível sobre a COX, a aspirina também reduz a agregação plaquetária. Já os salicilatos são 

destituídos deste efeito, mas removem radicais de oxigênio. 

 

Ação antiagregante plaquetário. As plaquetas são especialmente sensíveis ao efeito prolongado da 

aspirina sobre a inativação irreversível da COX, em razão de sua incapacidade de sintetizar proteínas e assim não 
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pode regenerar a COX. Doses baixa e única de aspirina (< 100 mg ao dia) causam aumento discreto no tempo de 

sangramento, devido à inibição da agregação plaquetária, provavelmente decorrente da inibição irreversível da 

COX plaquetária. Tal efeito perdura por volta de uma semana ou 10 dias, tempo máximo de sobrevida da plaqueta. 

Assim, a incidência de ataques isquêmicos transitórios, tromboses, angina e incidência de câncer de cólon é bastante 

reduzida. 

 

Farmacocinética. Os salicilatos são bem absorvidos por via oral, em parte pelo estômago e, a maior 

parte, pela porção alta do intestino. O ácido salicílico é bastante irritante quando aplicado sobre pele e mucosas, 

destruindo as células epiteliais (ação queratolítica). Após absorvidos, os salicilatos distribuem-se pela maioria dos 

tecidos e líquidos orgânicos, principalmente por processos de difusão passiva. Sua biotransformação ocorre em 

muitos tecidos, principalmente nos microssomos e mitocôndrias do fígado. Os principais metabólitos são os 

conjugados com ácido glicurônico e glicina. São excretados pelo rim, nas formas de ácido salicílico livre e demais 

metabólitos. 

 

Efeitos Adversos e tóxicos. (Gastrintestinais). Os efeitos adversos mais comuns dos AINEs e, em 

particular, dos salicilatos compreendem os distúrbios gastrintestinais (pirose), embora outros efeitos adversos são 

também observados mesmo que em doses terapêuticas. A ingestão, mesmo de doses moderadas, de salicilatos pode 

produzir dor epigástrica, pirose, indigestão, náuseas e vômitos. Sintomas mais sérios incluem a ulceração gástrica, 

exacerbação de úlcera péptica e hemorragias gastrintestinais em indivíduos submetidos a altas doses do fármaco. 

Em tratamentos duradouros, existe a possibilidade de se instituir um quadro de gastrite erosiva e anemia pela 

diminuição das reservas orgânicas de ferro devido, provavelmente, a perda de sangue (hemorragia) deflagrada pelo 

aumento da secreção ácida no estômago. A PGE2 e PGI2, sintetizadas pela mucosa gástrica, inibem a secreção ácida 

no estômago e promovem a secreção de muco citoprotetor no intestino. Portanto, o estômago torna-se susceptível à 

lesão ácida. 

 

Respiração e equilíbrio ácido-básico. Na presença de níveis tóxicos de salicilatos, podem ocorrer 

distúrbios no equilíbrio ácido-básico. Durante a fase inicial de intoxicação salicílica, a frequência respiratória pode 

duplicar e a PCO2 plasmática e alveolar cai, ocorrendo alcalose respiratória. O aumento na excreção renal de 

bicarbonato, acompanhado de sódio e potássio, normaliza o pH sanguíneo (alcalose respiratória compensada). A 

severidade da alcalose respiratória é proporcional à dose de salicilato e à duração da medicação. Por outro lado, 

doses muito altas de salicilatos ou exposição prolongada a esses fármacos, produzem um efeito depressor central, 

resultando em paralisia respiratória central e colapso circulatório secundário à depressão vasomotora.  

 

Respostas alérgicas. Os salicilatos podem causar reações de hipersensibilidade, de natureza alérgica, que 

se manifestam de formas variadas, desde simples urticárias até reações anafiláticas e mesmo choque anafilático. 

Erupção cutânea e crises asmáticas foram relatadas mediante uso de salicilatos e fármacos semelhantes. 

 

Usos terapêuticos. Os salicilatos são largamente utilizados como antitérmicos e antiálgicos no 

alívio de certos tipos de dor como mialgia, cefalagia e nevralgia. Embora esses fármacos possuam a 
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capacidade de aliviar os sinais clínicos de vários processos inflamatórios, vale lembrar que eles não 

inibem a progressão de doença.  

Os derivados de salicilatos podem ser também indicados como coadjuvantes no tratamento de 

doenças mais graves (ex. hipertensão) ou distúrbios osteomusculares mais comuns como (ex.: tendinite, 

bursite e mialgia). 

Nas afecções da pele, podem ser utilizados externamente devido à sua ação queratolítica (ácido 

salicílico) e antiflogística (salicilato de metila).  

Na quimioprevenção do câncer o uso frequentemente de ácido acetilsalicílico mostrou 50% na 

redução do risco de câncer de cólon. 
 

Contraindicações. Os salicilatos são contraindicados em indivíduos portadores de úlcera péptica, pela 

ação irritante sobre a mucosa gástrica; em pacientes com comprometimento hepático grave, hipoprotrombinemia, 

deficiência de vitamina K ou hemofilia, devendo-se suspender a medicação previamente a intervenções cirúrgicas, 

pela inibição que produzem sobre a agregação plaquetária, que resulta em hemorragia; e em casos de doença renal 

grave, por ser a excreção renal sua única via de eliminação. 

 

Derivados da pirazolona 

 

Os pirazolônicos são fármacos antitérmicos, antiálgicos, anti-inflamatórios e uricosúricos. Da 

mesma maneira que os salicilatos, os derivados de pirazolona inibem a biossíntese de prostaglandinas via 

inibição não seletiva da COX. Também interferem com o metabolismo energético celular.  

A antipirina foi a primeira representante deste grupo, mas depois vários outros compostos foram 

introduzidos como dipirona, aminopirina e fenibultazona. Apesar de potentes antitérmicos e antiálgicos, 

essa classe de AINEs é altamente tóxica e não devem ser empregados exclusivamente para a obtenção 

desses efeitos. Sua utilização como agente anti-inflamatório deve se restringir a algumas situações 

especiais, como doença de Hodgkin e outros casos de febre prolongada e de difícil tratamento com outros 

fármacos, e na crise aguda da gota em substituição à colchicina. 
 

Os derivados pirazolônicos são rapidamente absorvidos pelo trato gastrintestinal, transformados no fígado 

e lentamente excretados pelo rim, o que aumenta sua toxicidade. 

Os efeitos adversos mais comuns com o uso dessa classe de fármacos incluem náuseas, vômitos e ardor 

epigástrico. A fenilbutazona, em especial, pode determinar aparecimento de úlcera gastroduodenal, retenção de 

sódio, cloreto e água, promovendo o aparecimento de edema. Na vigência de discrasias sanguíneas (anemia 

aplástica, agranulocitose), o tratamento com esses fármacos deve ser imediatamente suspenso.  

Cuidados com o uso de qualquer fármaco desse grupo devem ser tomados em pacientes com úlcera péptica 

ou dispepsia crônica e, em virtude de sua retenção de sódio e água, em pacientes com insuficiência cardíaca e 

hipertensos. 
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Derivados do ácido para-aminofenol 

 

Os fármacos dessa classe exibem ações antitérmica e analgésicas, com baixa ou nenhuma ação 

anti-inflamatória e uricosúrica por ação inibitória não seletiva sobre COX.  

Compõem esta classe de fármacos a acetanilida, acetofenetidina (fenacetina) e seu metabólito 

acetaminofeno (paracetamol). 

A escolha dessa classe reside, principalmente, no seu efeito analgésico contra dores de 

intensidade moderada, como dismenorreias, cefaleias e artralgias. Porém, seu efeito analgésico não 

sobrepuja os observados pelos salicilatos.  

Da mesma forma, o efeito antitérmico dessa classe assemelha-se ao dos salicilatos, porém com 

menor duração. São destituídos de qualquer efeito terapêutico em dores mais intensas ou oriundas de 

espasmos da musculatura lisa de vísceras ocas. Trata-se de um inibidor fraco da COX na presença de altas 

concentrações de peróxidos que são encontradas em áreas de lesões inflamatórias. Por conta disso, é 

destituído de qualquer ação anti-inflamatória. Adicionalmente, o paracetamol, ao contrário dos demais 

AINEs, não interfere na migração de neutrófilos.  
 

São fármacos bem absorvidos pelo trato gastroduodenal e são metabolizados no fígado. A acetofenetidina 

é rapidamente convertida em acetaminofeno. 

Esses agentes, em doses terapêuticas, não afetam o equilíbrio ácido-básico ou o tempo de coagulação, não 

produzem irritação ou erosão gástrica ou fenômenos hemorrágicos.  

Porém, a superdosagem causa hepatoxicidade grave e a ingestão crônica aumenta o risco de lesão renal. A 

hepatoxicidade deve-se à saturação de enzimas de conjugação normal, levando à conversão do fármaco por 

oxidação função mista em N-acetil-p-benzoquinona, que reage com macromoléculas celulares nucleofílicas levando 

à morte celular.  

 

A indicação terapêutica desse grupo de fármacos reside nos efeitos antitérmicos e antiálgico 

contra dores de moderada intensidade, como cefalagias, artralgias e na dismenorreia. 

 

Derivados do ácido indolacético 

 

Considerado um inibidor não seletivo da COX (inibição irreversível), a indometacina também 

parece inibir as fosfolipases A e C, além de reduzir a proliferação de células imune (T e B) e a migração 

de células polimorfonucleares. Nos anos 60, a indometacina foi considerada o anti-inflamatório de nova 

geração, sendo o sucessor da fenilbutazona nos tratamentos de doenças articulares. 
 

Produz efeitos anti-inflamatórios, antitérmico e analgésico potentes. Acredita-se que a ação anti-reumática 

da indometacina é decorrente do bloqueio da produção de fatores reumatoides (IgM). Porém, assim como os 
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salicilatos, não interfere com a progressão da doença reumatoide. Sua indicação terapêutica aplica-se aos casos de 

patologias reumáticas como a gota, espondilite anquilosante, artrite reumatoide. Ainda, o uso da indometacina tem 

sido sugerido em vários estudos clínicos para doenças como a pleurite, síndrome nefrótica, vasculite urticariforme, 

artroplastia, síndrome de Sweet e outras. Na odontologia, a administração de indometacina, na forma de colutório, 

tem trazido bons resultados na redução da inflamação gengival. Em associações (ou não) com antibiótico, a 

indometacina é também eficaz no tratamento de inflamações da conjuntiva ou dor por lesão na córnea.  

A percentagem de pacientes tratados com indometacina que apresentam efeitos adversos sérios é alta, o 

que determina a suspensão do tratamento e uso restrito. Entre os vários efeitos tóxicos, destacam-se as complicações 

gastrintestinais, que incluem ulceração e hemorragia, neutropenia, trombocitopenia, raramente anemia aplástica e 

reações de hipersensibilidade. Recomenda-se restrição no uso da indometacina em pacientes com angiodema ou 

pólipos nasais, pois assim como outros AINEs, podem desencadear asma. Por outro lado, a indometacina possui 

menor risco de promover hemorragia do que a aspirina. Já no SNC, a incidência de efeitos adversos é maior do que 

dos demais AINEs. 

Nessa classe, outros fármacos mais recentes como o sulindaco e etodolaco. O sulindaco é um pró-fármaco, 

liberando o metabólito ativo in vivo. Efeitos gastrintestinais, geralmente moderados, são registrados em 20% dos 

pacientes. Efeitos centrais, como sonolência, vertigem, cefaleia e irritabilidade são manifestados por 10% dos 

pacientes. 

Diferente dos demais, o etodolaco apresenta seletividade maior para COX2. Postula-se que esse possui 

propriedades anti-inflamatórias e a incidência de efeitos adversos gástricos menor do que com os inibidores não 

seletivos da COX. Entretanto, o uso prolongado com etodolaco produz efeitos centrais e urticária em 5% dos 

pacientes. 

 

Derivados do ácido heteroarilacético 
 

O diclofenaco é o anti-inflamatório mais utilizado dessa classe. É considerado um inibidor não 

específico da ciclooxigenase, pois inibe indistintamente a COX1 C e a COX2. Evidências mostram que sua 

potência é superior à da indometacina e naproxeno. Consequentemente é mais indicado para o tratamento 

sintomático prolongado da artrite reumatoide, espondilite anquilosante e osteoartrite como também para 

analgesia pós-cirúrgica e em dismenorreias. Não se sabe a causa, mas este fármaco não possui eficácia no 

tratamento da gota. 
 

Assim como os demais fármacos, o diclofenaco é rapidamente absorvido após administração oral. Porém, 

cuidados são necessários com a presença de alimentos no estômago que podem retardar a absorção desse fármaco 

em torno de 1 a 10 h. Os efeitos adversos mais comuns incluem os distúrbios gastrintestinais e cefaleias. Outros 

efeitos adversos mais raros incluem a elevação de transaminases séricas, agranulocitose e aumento do tempo de 

agregação plaquetária. Recentes estudos, mostram risco de acidentes cardiovasculares associados ao uso de 

diclofenaco. 

A tolmetina é outro representante dessa classe com ação anti-inflamatória semelhante a outros AINES. 

Diferente da maioria possui um tempo de meia-vida muito curto. Os efeitos adversos são semelhantes aos demais 
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AINEs, podendo apresentar reações graves como púrpura alérgica. A ação curta desse fármaco somada aos efeitos 

tóxicos restringiu bastante a sua indicação terapêutica. 

 

Derivados do ácido fenilantranílico 

 
O ácido mefenâmico é dotado, principalmente, de ações analgésicas (antiálgicas), embora apresente 

também propriedades anti-inflamatória e antitérmica. Já o ácido flufenâmico é, preferencialmente, anti-

inflamatório.  
O efeito adverso mais comum envolve o sistema gastrintestinal, acometendo cerca de 25% dos pacientes. 

Particularmente a diarreia pode ser muito severa. Em razão de variados efeitos adversos e tóxicos, não devem ser 

utilizados por tempo prolongado. 

 

Derivados do ácido propiônico (ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno e outros). 
 

O ibuprofeno foi o primeiro fármaco do grupo a ser utilizado, sendo cada vez maior a experiência clínica 

com esse agente. Apresentam efeitos anti-inflamatório, antitérmico e antiálgico. Apresentam efeitos adversos 

representados por irritação da mucosa do trato gastrintestinal e lesões pré-ulcerosas. Outros fármacos dessa classe 

são cetoprofeno, fenoprofeno, flurbiprofeno e oxaprozina. 

 

Derivados de ácidos enólicos (piroxicam, isoxicam, sudoxicam, meloxicam) 
 

Constituem um grupo de fármacos recentemente utilizados. Apresentam atividades anti-inflamatória, 

antitérmica e antiálgica. O piroxicam é o fármaco do grupo mais extensamente estudado e de maior potência anti-

inflamatória. Sua principal vantagem é uma meia-vida longa, o que permite a administração de uma única dose 

diária do fármaco. Entre os efeitos adversos, citam-se distúrbios gastrintestinais e reações de hipersensibilidade 

cutânea. 

O meloxicam é o mais recente fármaco dessa classe, sendo considerado um inibidor seletivo da COX2 in 

vitro. Entretanto, quando testado in vivo, a sua seletividade para inibir a COX2 comparada a COX1 é de apenas 10 

vezes. Além disso, a incidência de efeitos adversos gastrintestinais é similar à dos inibidores não seletivos. Esses 

fatos sugerem a necessidade de outros ensaios clínicos para melhor avaliar a sua eficácia clínica. 

A nabumetona é a representante da classe das alcanonas, sendo introduzida no início da década de 90 nos 

Estados Unidos. Trata-se de um pró-farmaco que mediante metabolização hepática libera seu metabólito ativo ácido 

6-metoxi-2-naftilacético (6-MNA).  

 

Inibidores seletivos da COX2 

 

A primeira geração de compostos seletivos da COX2 disponibilizada no mercado farmacêutico 

nacional compreendeu os seguintes fármacos: celocoxiba, rofecoxiba e nimesulida. Posteriormente, foram 
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introduzidos outros fármacos como valdecoxiba, etoricoxiba e lumiracoxiba . 

A principal característica dos inibidores seletivos da COX2 é a redução da incidência de efeitos 

adversos gastrintestinais. Em função da baixa seletividade pela COX1, acreditava-se que esses fármacos 

em doses terapêuticas adequadas não interfeririam nos processos fisiológicos normais de tecidos, como na 

integridade das mucosas do estômago e intestino e na agregação plaquetária. Em casos onde os AINEs 

(aspirina) são utilizados na profilaxia cardiovascular, os inibidores seletivos da COX2 não são indicados 

como substitutos. Os inibidores seletivos da COX2 são indicados para o tratamento de osteoartrite, alívio 

da dor aguda e dismenorreia. 

Atualmente, após vários anos da inclusão dessa nova classe de fármacos, a população e a classe 

médica assistiram desoladas, em meados de 2004, uma série de controvérsias relacionadas ao risco do 

aumento da incidência de ataques cardíacos em uma parcela significativa de pacientes usuários dos 

inibidores seletivos de COX2. Isto resultou na retirada de alguns fármacos (ex. rofecoxiba). 

 A partir dessas ocorrências, várias tentativas de remoção de outros fármacos estão em processo 

e outros, como o celecoxiba foram retirados, mas já retornaram ao mercado.  

Ainda não estão claros, os efeitos pelo qual isto ocorre. Alguns achados recentes também 

mostram que o efeito inibitório desses fármacos sobre a COX2, além de efetivo no tratamento da 

inflamação e dor causada pelas PGs, também atua sobre os mecanismos responsáveis pelo controle e 

manutenção da coagulação sanguínea. 

 

Celecoxiba. É um fármaco disponível da classe dos diaril-pirazol (Furanonas). Outros mais recentes já 

foram introduzidos, como a etoricoxiba, lumiracoxiba, parecoxiba e valdecoxiba.  

A celecoxiba é moderadamente absorvida pelo trato gastrintestinal, com pico de concentração variando 

entre 2 e 4 horas. O fármaco apresenta alta afinidade pelas proteínas plasmáticas. 

A biotransformação ocorre no fígado e a menor parte do fármaco na forma inalterada é excretada na urina 

e nas fezes. A meia-vida de eliminação é cerca de 11 horas.  

A celecoxiba é um potente anti-inflamatório e antirreumático, mas também é utilizado em analgesia pós-

cirúrgica em ortopedia e cirurgia oral menor. 

 

Nimesulida. A nimesulida é uma sulfonalinilida que tem atividade anti-inflamatória, analgésica e 

antitérmica. Além da inibição seletiva da COX2, a nimesulida inibe a ativação de neutrófilos e exibe propriedades 

antioxidantes. Apresentam baixa incidência de efeitos adversos, especialmente efeitos gastrintestinais.  

Ademais, vários estudos clínicos em crianças fazem com que a nimesulida seja indicada em Pediatria.  

 

Outros anti-inflamátorios. A Cordia verbenacea DC é fitoterápico de uso tópico, desenvolvido a 

partir de estudo clínicos de Sertié et al (2005) com indicações em tendinites e mialgias.  

Vale lembrar os sais de ouro, penicilamina e cloroquina de uso restrito em afecções reumáticas. 
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ANTI-INFLAMATÓRIOS HORMONAIS (CORTICOSTEROIDES) 

 

A importância da glândula pituitária (hipófise) sobre a função da glândula córtico suprarrenal 

(adrenal) e consequentemente na produção de vários hormônios foi descrita em modelos animal há mais 

de oitenta anos (Paul Smith, 1926).  

Os corticosteroides pertencem a uma família de hormônios esteroides liberados pelo córtex 

adrenal, os quais podem ser divididos em três grupos: glicocorticoides, mineralocorticoides e esteroides 

sexuais (ver capítulo 62).  

 

AGENTES UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA 

 

Colchicina. Sua utilização está restrita aos casos de gota; não tem ação antiálgica e anti-inflamatória em 

outras condições e não é propriamente antitérmica. 

A gota é resultado da reação inflamatória a cristais de urato que se depositam nas articulações. O urato de 

sódio é o produto final do metabolismo das purinas. Por sua habilidade de se ligar à proteína miofibrilar, a 

colchicina causa despolimerização e desaparecimento de microtúbulos fibrilares dos granulócitos, inibindo dessa 

maneira a migração dessas células para a área inflamada. Por outro lado, observações recentes parecem indicar 

que a colchicina não previne a fagocitose de cristais de urato pelos neutrófilos, mas impediria a produção ou 

liberação de uma glicoproteína por essas células. Essa substância seria o agente causador da artrite gotosa aguda. 

A colchicina é fármaco indicado para o tratamento da crise aguda da gota e na prevenção da gota recorrente. 

Distúrbios gastrintestinais aparecem com frequência. 

 

Alopurinol. É agente utilizado na profilaxia da gota. Bloqueia a síntese de ácido úrico.  

Na instituição do tratamento com alopurinol, podem ocorrer crises agudas de gota. Nesses casos é 

conveniente sua associação com a colchicina ou outro anti-inflamatório não hormonal. Têm sido relatadas reações 

de hipersensibilidade. 

 

Sulfimpirazona. Seu efeito resulta de reabsorção tubular de ácido úrico. A sulfimpirazona é desprovida 

de ações anti-inflamatória e analgésica de seu congênere, a fenilbutazona. Contudo, não causa perigos de graves 

discrasias sanguíneas e retenção de água da terapia com fenilbutazona. 

Rasburicase. Uma nova geração de agente urocolítico desenvolvido por tecnologia recombinante e 

obtido em cepa de Saccharomyces cerevisiae. É um urato oxidase recombinante que catalisa a oxidação do ácido 

úrico em alontoína, metabólito mais solúvel e inativo. A rasbucirase reduz a hiperuricemia aguda mais eficazmente 

que o alupironol em pacientes pediátricos com neoplasia hematológica (leucemia) e na quimioterapia inicial de 

redução tumoral com risco de lise. 

 

Outros agentes uricosúricos. A probenicida aumenta exclusivamente a excreção do ácido úrico. Esse 

efeito resulta da inibição da reabsorção tubular do ácido úrico. O mais recente agente uricosúrico é a 
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benzbromorona, que reduz a concentração plasmática de ácido úrico. Este efeito é resultado da inibição da troca do 

ânion urato no túbulo proximal. A azapona é um AINE de uso restrito que apresenta potente ação uricosuríca no 

tratamento da gota. 
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Capítulo 39 

 

Medicamentos  Usados no Tratamento da Asma e nas Doenças 

Obstrutivas  
 

 

Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A asma é a mais comum das doenças pulmonares obstrutivas, considerando que 10 % da 

população têm asma no Brasil. No ano de 2000, a mortalidade pela asma foi de cerca de 4.000 óbitos, 

sendo maior que na Austrália, Escócia, Estados Unidos, Inglaterra e Suécia. 

Os medicamentos antiasmáticos pertencem a duas classes – os broncodilatadores e os anti-

inflamatórios. Os broncodilatadores são indicados no alívio da broncoconstrição na fase aguda da asma, 

enquanto que os anti-inflamatórios são usados na prevenção da inflamação de ambas as fases da doença. 

Atualmente, existe consenso de que o tratamento com anti-inflamatórios deve ser precocemente 

implementado, em vez de apenas usar broncodilatadores no alívio da broncoconstrição. 
 

Asma como doença obstrutiva inflamatória. As doenças respiratórias são ditas obstrutivas, porque 

interferem com a resistência à passagem do ar pelas vias aéreas. Incluem a asma, a bronquite crônica, o enfisema e 

as bronquiectasias; as três últimas são frequentemente englobadas no termo genérico de doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas (DPOC). Estas, juntamente com a asma, constituem formidável problema de saúde pública, pela 

sua prevalência e pela incapacidade que provocam. 

Na asma, a obstrução das vias aéreas é devida à inflamação que envolve o aumento de numerosas células 

inflamatórias tais como eosinófilos, basófilos, macrófagos e linfócitos, que podem ser encontradas em biopsia de 

pacientes asmáticos ou lavado broncoalveolar. 

Estudos epidemiológicos mostraram uma correlação entre a prevalência de asma e o aumento de 

imunoglobulinas do grupo E (IgE). Entretanto, nem todos os casos de asma são devidos à alergia. Os indivíduos não 

alérgicos frequentemente manifestam a asma em fase tardia da vida.  

Assim, quando o alérgeno específico interage com anticorpos IgE, basófilos e mastócitos são ativados e 
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liberam numerosos mediadores inflamatórios. As citocinas pró-inflamatórias, tais como as interleucinas (IL-4 e IL-

13), são sintetizadas por estimulação imunológica de linfócitos TA2 tipo auxiliar) e basófilos. Nos mastócitos são 

liberados a histamina e outros mediadores inflamatórios, como os leucotrienos (LTC4 e LTB4), prostaglandina 

(PGD2) e PAF (fator ativador plaquetário). Cada mediador liberado causa potente efeito sobre a inflamação das 

vias aéreas, tais como broncoconstrição, vasodilatação, secreção de muco, tosse, sibilos etc. O resultado da 

vasodilatação e do aumento da permeabilidade vascular é o influxo de células inflamatórias do sangue para os 

tecidos, predominando linfócitos, eosinófilos e basófilos. Quando essas células inflamatórias atingem os pulmões, 

elas liberam seus próprios mediadores, que têm efeitos inflamatórios. 

Na fase aguda ou imediata da asma, a histamina e os leucotrienos dos mastócitos estão envolvidos no 

desencadeamento dessa fase. Já na fase tardia, esses mediadores juntamente com as interleucinas IL-4, IL 5 e IL-13 

dos basófilos parecem estar envolvidos na asma crônica, que se manisfesta por dispneia, edema das vias aéreas, 

hipertrofia da musculatura lisa, hiper-reatividade brônquica a estímulos, tais como poluentes, inalação de ar frio, 

odores fortes, histamina, os quais, por sua vez, podem provocar broncoconstrição. 

Em resumo, a asma é doença associada à inflamação e hiperreatividade nas vias aéreas e 

broncoconstrição aguda. 

 

AGENTES ANTI-INFLAMATÓRIOS USADOS NO TRATAMENTO DA ASMA 

 

Glicocorticoides 

 

Há muito se sabe que os glicocorticoides raramente deixam de aliviar os sintomas da asma, 

mesmo quando outras medidas não estão sendo eficazes. No entanto, dos fármacos antiasmáticos, 

somente os corticosteroides sistêmicos podem provocar efeitos adversos sérios em doses terapêuticas, isso 

não representa uma contraindicação a seu uso, apenas enfatiza a necessidade de uma prescrição criteriosa 

desses fármacos (ver Capítulo 62). Ademais, as formulações de aerossois melhoram a segurança do 

tratamento com os glicocorticoides inalados, permitindo o uso na asma moderada.  

Propriedades farmacológicas. Os glicocorticoides mais usados na asma são a hidrocortisona, a 

prednisona (que se converte em prednisolona antes de se tornar ativa), a metilprednisolona, a 

dexametasona e o dipropionato de beclometasona (DPB). 

Os glicocorticoides diferem na sua potência e na duração de seus e efeitos (Quadro 39-1). O 

conhecimento desses dados é fundamental para a correta manipulação dos produtos, visando ao máximo 

de resposta com o mínimo de efeitos adversos. 

 

Mecanismo de ação. Acredita-se que os glicocorticoides agem estimulando um RNA 

mensageiro, que por sua vez permite a síntese de proteínas que medeiam às ações hormonais. Esta via 

indireta provavelmente explica o período de latência que se observa entre a administração e o início dos 

efeitos terapêuticos. Esses efeitos incluem: a) ação anti-inflamatória, conseguida pela redução da 
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permeabilidade capilar; b) diminuição do acúmulo de basófilos, eosinófilos e leucócitos nos tecidos 

pulmonares; c) modulação da produção de mediadores inflamatórios (citocinas e quemiocinas); d) 

inibição da síntese de eicosanoides (prostaglandinas). 
 

Farmacocinética. A prednisona é rapidamente absorvida por via oral; a metilprednisolona e a 

dexametasona podem ser administradas por via intravenosa. Os sais na forma de acetato são absorvidos lentamente 

e são empregados nos preparados de depósito; tais produtos, no entanto, são pouco indicados na asma, pois 

demoram a começar a agir, mas sua ação pode durar além do necessário. 

O DPB é um corticosteroide único, no sentido de que é rapidamente inativado na superfície mucosa (sua 

meia-vida aí é de 30 minutos), e os metabólitos que atingem a circulação (monopropionato e a forma alcoólica) são 

quase desprovidos de atividade. A dexametasona e a betametasona, também empregadas ocasionalmente por 

inalação, não possuem tais propriedades e seu efeito sistêmico é significativo. Outros exemplos de glicocorticoides 

inalados são acetonato da triancinolona, flunisolida, budesonida e propionato de fluticasona. 

O principal modo de eliminação dos glicocorticoides é através da conjugação hepática; a porcentagem de 

fármaco eliminada sem alterações pela urina varia conforme o composto (chega a 20-40% para a prednisolona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tempo de supressão do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal. 
 

Efeitos adversos. Os efeitos adversos dos glicocorticoides são bem conhecidos (ver Capítulo 62). Nas 

indicações dos glicorticoides inalados e sistêmicos, são comentados os efeitos adversos mais comuns. 

 

Indicações terapêuticas. Tratamento da asma aguda. Os glicocorticoides reativam a 

sensibilidade das vias aéreas frente aos agonistas -adrenérgicos, melhoram a PO2 em pacientes 

hipóxicos, diminuem a produção de escarro e diminuem o edema de mucosas. Como o aparecimento de 

efeitos adversos dos glicocorticoides depende do tempo em que estes são usados, e não da dose total 

administrada, não há motivo algum para deixar de usá-los ou usá-los em doses insuficientes nas crises de 

Quadro 39-1. Estudo comparativo da potência e duração de ação 

dos principais glicocorticoides sistêmicos usados no tratamento da asma 

Fármaco Dosagem 

equivalente 

(mg) 

Meia-vida 

plasmática 

(min) 

Meia-vida* biológica 

(horas) 

Hidrocortisona 20  90 8-12 

Prednisona 5  60 12-36 

Prednisolona 5 200 12-36 

Metil-prednisolona 4 200 12-36 

Dexametasona 0,75 300 36-54 
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asma. Além disso, assim como não se deve retardar a introdução de corticoides na terapêutica do paciente 

em estado de mal asmático, eles nunca devem ser empregados como único fármaco nessas situações. 
 

A dose ideal ainda não está definida. Preconiza-se 50 a 250 mg de metilprednisolona, cada 6 horas, até se 

obter uma broncodilatação significativa, evidenciada pela melhora subjetiva e pela regressão clínica e laboratorial 

do quadro asmático. Ocorrendo a estabilização, iniciar prednisona via oral, 40 a 60 mg/ dia. Para o paciente que sai 

da crise e não necessita de corticoides a longo prazo, não faz sentido reduzir gradualmente as doses; essa prática 

somente prolonga o tempo de exposição ao glicocorticoide. 

 

Prevenção da asma crônica. Alguns pacientes sofrem recidivas dos sintomas sempre que os 

corticosteroides são suprimidos. Para esses pacientes, a fim de evitar efeitos adversos comuns ao uso prolongado 

desses fármacos (osteoporose, diabetes, cataratas, fácies cushingoide etc), há duas alternativas: o emprego de DPB 

ou a administração de prednisona (a dexametasona não se presta a essa finalidade) em dias alternados. Iniciar com 

300 a 800 mg diários de DPB em 2 a 4 tomadas (2 a 4 inalações de cada vez) ou prednisona 40 mg pela manhã cada 

dois dias. Com qualquer dos esquemas, deve-se tentar encontrar a menor quantidade eficaz do fármaco, reduzindo 

gradualmente a dose diária: 5 a 10 mg no caso da prednisona e 50 a 100 µg por aplicação de beclometasona; 

manter cada nova dosagem pelo menos por duas semanas, antes de efetuar nova redução. Nada impede que, por 

mais bem controlado que esteja, o paciente sofra exacerbações periódicas; essas deverão ser tratadas como uma 

nova crise de asma, e os corticosteroides empregados em doses suficientes. 

 

Antagonistas de receptor de leucotrieno e inibidores da síntese de leucotrieno 

 

Montelucaste e Zafirluscaste. Os principais antagonistas de receptor de leucotrieno são o 

montelucaste e o zafirlucaste.  
 

Como já visto anteriormente, os cisteinil-leucotrienos (cis-LTs) são potentes constritores da musculatura 

lisa brônquica por ação em receptor LT1 (ver Capítulo 37). 

Os dois antagonistas são seletivos e apresentam elevada afinidade pelo receptor LT1. São rapidamente 

absorvidos por via oral e ligam-se altamente em proteínas plasmáticas (99%).  

Os compostos são metabolizados por isoenzimas do sistema P450, sendo o montelucaste pelas isoenzimas 

CYP3A4 e CYP22C9 e o zafirlucaste pela CYP2C9. As meia-vidas do zafirlucaste e montelucaste são, 

respectivamente, 10 horas e entre 3 e 6 horas. Os efeitos adversos são raros, podendo ocorrer eosinofilia sistêmica e 

vasculite.  

O pranluscate é outro antagonista de receptor de leucotrieno usado clinicamente no alívio dos sintomas da 

asma. 

Zileutona. A zileutona é um inibidor seletivo da enzima 5-lipoxigenase, que é responsável pela 

formação dos cis-leucotrienos a partir da lipoxigenação do ácido araquidônico (ver Capítulo 37). 
Assim, a zileutona inibe a formação do leucotrieno B4 (LTB4) e de outros eicosanoides que dependem da 

síntese de LTA4.  
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Os efeitos adversos do zileutona são similares aos do placebo, sendo que 5% dos pacientes apresentam 

elevação de enzimas hepáticas. 

 

Indicações terapêuticas. O montelucaste e o zafirlucaste são os fármacos antileucotrienos mais 

prescritos no tratamento profilático da asma moderada, embora sua posição na terapia da asma não esteja 

ainda bem estabelecida. De modo geral, apresentam modestos efeitos na melhora das funções pulmonares 

e na diminuição de sintomas na asma exacerbada. 
 

Estudos clínicos têm revelado que os pacientes podem ser “responsivos ou não responsivos” à terapia 

antileucotriena em baixa dose, mesmo assim são indicados como medicamentos alternativos dos glicocorticoides 

inalados no controle da asma moderada. O montelucaste e o zafirlucaste são eficazes com uma ou duas 

administrações diárias, enquanto para a zileutona são necessárias quatro tomadas diárias e avaliação do potencial 

hepatotóxico. 

 

Agentes Anti-IgE 

 

Omalizumbe. O omalizumebe é o primeiro agente anti-Ig E aprovado para o tratamento da asma. 

O fármaco é um DNA-anticorpo monoclonal humanizado da subclasse IgE 1к direcionado contra IgE. O 

mecanismo de ação é resultante da formação do complexo IgE ligado com omalizumbe que impede 

ainteração nos receptores Ig E ( Fc ε RI) expressos em mastócitos e basófilos. Consequentemente, são 

prevenidas as reações alérgicas iniciais devido à inibição da liberação de histamina e a produção de 

leucotrienos (LT4) e prostaglandinas provenientes de mastócitos e basófilos. 
 

O fármaco é administrado por via subcutânea durante 2 a 4 semanas. A biodisponibilidade é de 60% e o 

pico da concentração máxima sérica é atingido após 7 dias. A eliminação do omalizumbe ocorre no sistema 

reticuloendontelial hepático e, em parte na bile in natura. A meia-vida de eliminação é de 26 dias e com taxa de 

depuração de 2,5 mL/kg/dia. Os ensaios clínicos multicêntricos e controlados mostram que o omalizumbe é 

geralmente bem tolerado. Os efeitos adversos consistem de reações nos locais de injeção e anafiláticas em 0, 1 % 

dos pacientes tratados. 

 

O omalizumbe é indicado para adultos e adolescentes (idade superior a 12 anos) para o 

tratamento da asma moderada para grave persistente e nas alergias nasais e alimentares.  

 

Cromoglicato de sódio 
 

O cromoglicato de sódio (CS) e o análogo nedocromilato de sódio são fármacos desprovidos de 

ação broncodilatadora, indicados na prescrição de crises em pacientes portadores de asma leve ou 

moderada. 
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Acredita-se que o CS tenha ação estabilizadora sobre a membrana do mastócito, impedindo a liberação de 

mediadores, e capacidade de reverter aumento da ativação funcional em leucócitos. Além disso, CS exerce inibição 

parassimpática e dos reflexos da tosse. 

O CS quase não é absorvido por via oral. Inalado, 10% da dose atinge as vias aéreas periféricas, de onde é 

absorvido e, em seguida, eliminado intacto pela bile e urina; sua meia-vida é de 45 a 100 minutos. 

O CS praticamente não apresenta efeitos adversos; ocasionalmente o paciente pode referir tosse, 

broncoespasmo leve ou garganta seca. 

 

Seu papel no tratamento da asma brônquica leve a moderada é na prevenção do controle das 

crises asmáticas. Os glicocorticoides inalados são mais potentes que o CS no controle da asma. O 

nedocromil é mais eficaz que o CS, entretanto o seu uso foi aprovado para pacientes de 12 anos ou mais; 

CS foi aprovado para todas as idades. 

 

Cetotifeno 
 

O cetotifeno (benzociclo-heptatiofeno) é um fármaco com indicações semelhantes às do cromoglicato de 

sódio, isto é, exclusivamente na prevenção de crises asmáticas em pacientes leve ou moderadamente afetados. 

O cetotifeno é um antagonista da 5-hidroxitritpamina, que possui ação anti-histamínica H1. Em estudos 

clínicos, constatou-se que o cetotifeno diminuiu o número e a intensidade de crises de asma em até 70% dos 

pacientes tratados. Além da melhora clínica, observou-se também melhora dos valores espirométricos em muitos 

desses pacientes. No entanto, a ação protetora pode levar até 12 semanas para se fazer sentir, ao contrário do 

cromoglicato de sódio, cujo efeito máximo pode ser observado em duas a quatro semanas. 

Os efeitos adversos são escassos e praticamente se limitam a uma leve sonolência em cerca de 20% dos 

pacientes, a qual rapidamente desaparece com o uso continuado do fármaco. 

O cetotifeno encontra sua maior indicação na profilaxia das crises asmáticas, possibilitando muitas vezes a 

redução de outros fármacos antiasmáticos, particularmente os corticoides 

 

BRONCODILATADORES 

 

Agonistas -adrenérgicos. Os agonistas -adrenérgicos representam um grupo completo de 

fármacos, extensivamente estudado, possuindo propriedades que afetam direta ou indiretamente todos os 

órgãos e sistemas (ver Capítulo 17). Neste capítulo, discutiremos apenas suas ações antiasmáticas. 

Mecanismo de ação. A estimulação dos receptores 2-adrenérgicos pelos respectivos agonistas 

resulta em ativação do complexo adenilil ciclase-Gs, que por sua vez aumenta a produção de AMPc. Este 

reduz os níveis de cálcio no citoplasma, o que baixa a atividade da miosinoquinase; em consequência, os 

complexos actina-miosina se desfazem, e o músculo relaxa. Ademais, os agonistas de receptores 2-

adrenérgicos também aumentam a condutância dos canais de potássio em células musculares das vias 
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aéreas, acarretando hiperpolarização e relaxamento.  

Além disso, os receptores 2-adrenérgicos são também encontrados em numerosas células 

inflamatórias das vias aéreas, incluindo os mastócitos, basófilos, linfócitos, eosinófilos e neutrófilos. 

Geralmente, a estimulação dos receptores 2-adrenérgicos destas células inibem a liberação de 

mediadores inflamatórios e citocinas. Vale notar que a exposição prolongada por agonistas 2-

adrenérgicos pode ocasionar dessensibilização de alguns desses receptores, resultando na redução da 

efetividade do uso crônico desses fármacos.  

 

Agonistas -adrenérgicos de ação curta. O metaproterenol foi um dos primeiros agonistas 2-

adrenérgicos desenvolvidos para uso oral com ação rápida (4 a 6 horas). A terbutalina, o salbutamol e o 

fenoterol são agonistas seletivos dos receptores 2-adrenérgicos. São bem absorvidos tanto por via oral 

como por inalação e possuem uma duração de ação suficiente para o alívio rápido da dispneia associada a 

broncoconstrição asmática. A terbutalina por via oral começa a agir dentro de uma hora e seus efeitos 

duram até 7 horas (parece ser, dos três, o fármaco cuja ação dura mais tempo). Por via subcutânea, a 

broncodilatação é perceptível em 5 minutos e dura até 4 horas. Quando inalada, a terbutalina também 

começa a agir imediatamente, e, em algumas circunstâncias, o efeito broncodilatador é maior por essa via 

do que por via oral ou subcutânea. As propriedades farmacológicas do salbutamol e fenoterol se 

assemelham às da terbutalina. Nenhum desses fármacos age de forma significativa sobre o músculo 

cardíaco, nas doses habituais. No entanto, sua ação 2 sobre a parede dos vasos sanguíneos reduz a 

resistência periférica, o que tende a aumentar reflexamente a frequência e o débito cardíaco. A presença 

da hipoxia potencializa o risco de complicações cardiovasculares. O efeito adverso mais comum 

observado com esses fármacos é o aparecimento de tremores, às vezes bastante incômodos; esses 

tremores são mediados pelos receptores 2-adrenérgicos presentes na musculatura esquelética; há, no 

entanto, uma rápida adaptação desses receptores, e o efeito muscular tende a desaparecer após algumas 

administrações do medicamento. Neste grupo de fármacos podem ser incluídos isoproterenol, albuterol, 

levalbuterol e pirbuterol. 

 

Agonistas 2-adrenérgicos de ação prolongada. O salmeterol e o formoterol são agonistas de 

receptores 2-adrenérgicos de ação prolongada. O salmeterol, quando administrado por inalação, produz 

uma persistente broncodilatação de mais 12 horas. Em razão disso, o medicamento foi aprovado na 

profilaxia do broncoespasmo. O mecanismo do efeito terapêutico do salmeterol não está suficientemente 

esclarecido. Admite-se que suas propriedades lipofílicas, resultantes da extensa cadeia lateral, conferem 

ao fármaco maior difusibilidade através dos componentes lipídicos da membrana celular e dissociação 

lenta dos receptores 2. Outro aspecto importante do efeito terapêutico é a estimulação dos receptores 2 

de células inflamatórias, tais como mastócitos, basófilos e linfócitos, que acarreta a inibição de mediador 
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anti-inflamatório e liberação de citocinas. 

Os efeitos adversos são relativamente de baixa incidência quando salmeterol é administrado em 

doses recomendadas por inalação. Doses altas podem causar aumento da frequência cardíaca, arritmias 

cardíacas e efeitos centrais. 

O tratamento crônico com salmeterol tem melhorado as funções pulmonares, diminuindo os 

sintomas da asma, especialmente na asma noturna. O uso de agonistas-2 deve ser acompanhado com 

medicação anti-inflamatória (glicorticoides). Não é recomendado o uso de salmeterol no alívio de 

sintomas agudos da asma. 
 

Considerações sobre o uso de aerossóis. Os fatores que condicionam o sítio de deposição dessas partículas 

são, em ordem decrescente de importância: 1) velocidade de inspiração; 2) frequência respiratória e tempo de 

apneia no final da inspiração; e 3) volume corrente. A fim de atingir diversos pontos na árvore traqueobrônquica, o 

aerossol deve conter partículas de diversos diâmetros (heterodispersão). 

Quando os agonistas -adrenérgicos são administrados por inalação, seus efeitos se fazem sentir quase 

imediatamente, porque eles atingem altas concentrações junto aos receptores específicos localizados na mucosa 

respiratória. Dessa forma, é possível obter um grau de broncodilatação às vezes impossível por outras vias.  

O aerossol pode ser administrado através de atomizadores que liberam doses fixas do fármaco, 

nebulizadores a gás comprimido, nebulizadores ultrassônicos e aparelhos a pressão positiva intermitente. Os 

atomizadores constituem provavelmente a forma mais prática e econômica de administrar um agonista 2-

adrenérgico, mas a maioria dos pacientes e muitos médicos e farmacêuticos desconhecem todos os detalhes que são 

importantes no uso correto do nebulizador. 

Uma recente alternativa no sistema de liberação de aerossois é o uso de pó seco (lactose ou glicose) para 

transportar os fármacos. Uma desvantagem é a dificuldade de paciente pediátrico e /ou geriátrico em produzir alto 

fluxo de ar na inalação do pó seco. O pó seco pode ser irritante quando inalado causando exacerbação da asma. 

 

TEOFILINA. A teofilina ou 1,3-dimetilxantina é um alcaloide natural com ação estimulante 

sobre a respiração, o coração e o SNC, além de possuir efeito dilatador sobre a musculatura lisa dos 

brônquios e dos vasos (exceto vasos cerebrais). 
 

Propriedades farmacológicas. A teofilina afeta praticamente todos os órgãos e sistemas.  

 

Mecanismos de ação. Os principais mecanismos propostos são cinco, mas nenhum explica todas 

as propriedades farmacológicas da teofilina: 1) inibição da fosfodiesterase e acúmulo de AMPc – de fato, 

esta inibição foi demonstrada in vitro, mas em concentrações improváveis de serem atingidas in vivo. 

Além disso, outros inibidores da fosfodiesterase não são broncodilatadores; 2) antagonista competitivo da 

adenosina – tem-se demonstrado que adenosina causa broncoconstrição em pacientes asmáticos; 3) 

estimulação de inibidores da síntese de prostaglandinas e 4) ativação de histona-desacetilases nucleares, 



512 

 

pode teoricamente reduzir a transcrição de genes pró-inflamatórios. 

Propriedades antiasmáticas. Com níveis séricos entre 5 e 20 g/mL, o efeito broncodilatador é 

aproximadamente proporcional ao logaritmo da concentração de teofilina, sendo o relaxamento mais 

evidente quando o músculo se encontra contraído por crise de asma ou pela ação de colinérgicos. Em 

combinação com agonistas -adrenérgicos, o efeito dos dois fármacos sobre a musculatura lisa é aditivo. 

A teofilina é capaz de melhorar a contratilidade do diafragma e retardar o aparecimento de fadiga 

muscular respiratória. Em pacientes portadores de bronquite, a administração contínua de teofilina 

resultou em significativo aumento da força contrátil e da resistência do diafragma, a despeito de poucas 

alterações nos índices espirométricos. 
 

Farmacocinética. A teofilina é absorvida por todas as vias (oral, retal e parenteral), a despeito de sua 

pequena solubilidade em água. Entretanto, usar outras vias que não a oral, para minimizar os efeitos 

gastrintestinais, não é racional, uma vez que esses efeitos são mediados pelo SNC. O uso de supositório e da via 

intramuscular deve ser evitado; o primeiro, por sua absorção irregular e incompleta; e a segunda, pelo desconforto 

que causa. Pela via retal, somente devem ser empregados enemas de retenção. 

O fármaco se distribui rapidamente pela água extracelular, num volume que corresponde a 0,3 a 0,7 L/kg. 

Cerca de 60% da teofilina se liga a proteínas, exceto em recém-nascidos, nos quais essa proporção cai para 40%. 

Cerca de 10% do fármaco é eliminado pelo rim, o restante sendo desmetilado e oxidado no fígado, de onde emergem 

três metabólitos principais: ácido 1,3-dimetilúrico, ácido 1,3-metilúrico e 3-metilxantina. A meia-vida da teofilina é 

diretamente proporcional ao seu volume de distribuição e inversamente proporcional à sua taxa de depuração.  

O conhecimento cronofarmacocinético do nível sérico de teofilina num paciente é importante para uma 

cronoterapêutica segura, principalmente quando se contempla o uso de doses altas por tempo prolongado (ver 

Capítulo 13).  

 

Efeitos adversos e tóxicos. A margem de segurança terapêutica da teofilina é relativamente pequena. A 

sua administração intravenosa rápida, p. ex., pode provocar a elevação súbita, embora transitória, dos níveis séricos 

e causar a morte por distúrbios cardíacos. Bem mais comum é a intoxicação durante a administração repetida do 

fármaco. Acima de 20 g /mL, eles se tornam intensos e persistentes, como náuseas, vômitos, cefaleia, diarreia, 

irritabilidade e insônia. Os sintomas gastrintestinais podem ocorrer mesmo quando a administração é feita por via 

parenteral ou retal. Com níveis séricos acima de 35 g/mL, o paciente corre risco de sofrer arritmias sérias, 

convulsões e mesmo óbito. O tratamento da intoxicação inclui observação em UTI, oxigenação, sedação e ventilação 

mecânica.  

 

Indicações terapêuticas. Apesar da teofilina ser usada há muito tempo como broncodilatador de 

eficácia comprovada no tratamento da asma, o seu uso atual é restrito pela exigência de monitorização 

dos níveis do fármaco e estreita margem de segurança terapêutica. As preparações de liberação lenta de 

teofilina são eficazes no tratamento da asma noturna, sendo que a associação com glicorticoides e 

salmeterol melhora o tratamento. Existem poucos dados sobre o uso rotineiro de teofilina no tratamento 
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agudo da asma, no broncoespamo grave e na asma crônica. Os pacientes asmáticos crônicos têm melhora 

no controle sintomático da asma noturna com preparações de liberação lenta de teofilina. 

Outros usos. A teofilina reduz o número de episódios de apneia em prematuros. Nas crianças de 

risco, administrar 4 a 5 mg/kg como dose de ataque, e 2,5 mg/kg/dia, como manutenção. 
 

ANTICOLINÉRGICOS. Histórico. A literatura hindu do século XVII já citava o emprego de cigarros 

feitos de plantas que aliviavam os sintomas da asma. Desde o século XIX, na Europa, pós de estramônio e beladona 

eram usados em cigarros e charutos no tratamento de broncoespasmo. No entanto, embora a atropina continuasse a 

ser citada nos livros de texto até recentemente, seu uso é limitado pelos efeitos adversos que sobrepujam os efeitos 

terapêuticos. A descoberta do brometo de ipratrópio, derivado da atropina, mas sem os efeitos adversos desta, abriu 

um novo campo na pesquisa e no tratamento da asma (ver Capítulo 18).  

 

Propriedades farmacológicas. Mesmo em condições normais, os brônquios estão permanentemente 

sob influência vagal, que determina o calibre e a resistência basais das vias aéreas. O vago também atua sobre o 

aparelho respiratório de outras maneiras: a) controla a secreção de muco; b) através de um arco reflexo que se 

inicia nos receptores de irritação periférica, o estímulo atinge o SNC via aferências vagais e desencadeia 

broncoconstrição reflexa mediada por eferentes do vago; c) a ação direta do SNC sobre o vago é a via pela qual as 

emoções podem desencadear uma crise de asma; d) há evidências de que os mastócitos possuem receptores 

colinérgicos em sua superfície o estímulo desses receptores eleva os níveis intracelulares de monofosfato cíclico de 

guanosina (GMPc), que medeia a desgranulação do mastócito e a broncoconstrição. 

A atropina não é mais usada no tratamento da asma, pois seus efeitos secundários são significativos nas 

doses necessárias para promover a broncodilatação: boca seca, retenção urinária, taquicardia, distúrbios visuais e, 

o mais grave de todos, ressecamento de secreções pulmonares, com risco de oclusão disseminada das vias aéreas 

por rolhas de catarro. O brometo de ipratrópio é um derivado isopropílico quaternário da atropina. Como seria de 

esperar, o ipratrópio antagoniza especificamente a broncoconstrição provocada pela acetilcolina ou pela metacolina 

nos receptores muscarínicos M3. Porém, o ipratrópio também bloqueia outros subtipos de receptores muscarínicos e 

os efeitos da histamina e os estímulos antigênicos sobre a musculatura brônquica. Comparado aos agonistas 2-

adrenérgicos, o ipratrópio demora um pouco mais para atingir efeito máximo, porém sua ação é mais duradoura. 

Quando associado a agonistas 2-adrenérgicos, obtém-se um efeito aditivo, embora, na asma, o ipratrópio seja um 

pouco menos potente do que os agonistas 2-adrenérgicos. 

 

Farmacocinética. Sendo pouco lipossolúvel, o ipratrópio atravessa mal as membranas animais; após ser 

inalado, sua ação é exercida apenas ao nível da mucosa brônquica. O efeito dilatador máximo se faz sentir em 1,5 a 

2 horas, embora 50% desse efeito máximo seja evidente ao cabo de três minutos da inalação. A maior parte do 

fármaco inalado ou ingerido é eliminada intacta pelas fezes. O pouco que chega ao plasma é parcialmente 

metabolizado; metabólitos e fármaco in natura são excretados pela urina. 

 

Efeitos adversos. Graças a sua baixíssima taxa de absorção, o ipratrópio é virtualmente isento de efeitos 

adversos. Não causa tremores, não altera a acomodação visual, não provoca retenção urinária, nem afeta o 
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transporte e a eliminação de muco. Também não se detectou taquifilaxia com uso prolongado. A única queixa em 20-

30% de pacientes foi o gosto amargo do fármaco. 

 

Indicações terapêuticas. É difícil antecipar qual paciente responderá ao ipratrópio. Os mais 

idosos tendem a responder melhor. Do que foi discutido em relação ao papel do nervo vago na mediação 

de fatores emocionais, conclui-se que o ipratrópio poderá ser útil naqueles pacientes cujas crises são 

desencadeadas por fatores psicogênicos. Os estudos clínicos neste grupo de doentes, contudo, ainda não 

são definitivos. O ipratrópio está indicado nos pacientes que não toleram agonistas 2-adrenérgicos por 

causa de tremores. Nos casos de broncoconstrição aguda, deve-se tentar o ipratrópio em associação com 

agonistas 2-adrenérgicos, visando ao controle mais seguro da doença, com menores doses de cada 

fármaco. Recentemente, o tiotrópio, análogo do ipratrópio foi aprovado para o tratamento de DPOC e 

enfisema. O tiotrópio tem elevada afinidade e lenta dissociação do receptor muscarínico M3 , com isso é 

facilitado o esquema de dose única.  

 

USO DE ANTIASMÁTICOS NO TRAMENTO DE DOENÇAS PULMONARES 

OBSTRUTIVAS CRÔNICAS 

 
Enfisema. O enfisema consiste na destruição de paredes alveolares, associada à dilatação dos bronquíolos 

respiratórios. Como em outras DPOC, a causa não é conhecida; em alguns pacientes, a influência do fumo é óbvia e, 

numa minoria de casos, está implicada a deficiência do inibidor da enzima (proteinase), denominado de 1-

antitripsina. O diagnóstico pode ser suspeitado quando se observa aumento do volume torácico, dimi nuição da 

transparência radiológica dos pulmões e redução dos fluxos aéreos durante a expiração forçada; é característica a 

redução da capacidade de difusão do CO2, não observada em outras doenças obstrutivas. Deve-se ressaltar que, 

embora no enfisema a manifestação mórbida se relacione com as vias aéreas, as alterações patológicas se situam no 

parênquima pulmonar. 

Tratamento. O tratamento farmacológico do enfisema em muitos casos se assemelha ao da 

asma, quando os componentes inflamatórios e broncospástico acham-se presentes na doença. Para esses 

pacientes podem ser indicados ipratrópio, agonistas 2-adrenérgicos, glicorticoides e/ou teofilina. 

Entretanto, em muitos pacientes com enfisema puro, esses medicamentos são pouco benéficos e, além 

disso, todos têm a possibilidade de efeitos adversos.  

No enfisema resultante da deficiência de 1-antitripsina, o tratamento disponível é a reposição 

através da administração intravenosa de 1-antitripsina purificada e obtida de plasma humano. 

 

NOVOS MEDICAMENTOS PARA ASMA E DPOC 

 

O desenvolvimento de novos medicamentos para asma e DPOC está relacionado em dois grupos: 

1) bloqueio dos receptores ou síntese de diversos mediadores envolvidos; 2) inibição de enzimas e de 
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novos fármacos anti-inflamatórios.  
 

No primeiro grupo destacam-se as seguintes abordagens de novos antagonistas de mediadores: 

a) Antagonistas de CRTh2 (fator quimiotático de células TH2, prostaglandina D2 –receptor DP2); 

b) Antagonistas de endotelinas;  

c) Antioxidantes;  

d) Inibidores da síntase de NO (ver capitulo 22); 

e) Bloqueadores de citocinas (IL-4 e IL-13) e 

f) Antagonistas do receptor de quimiocina (receptores de CCR3, asma e CXCR2 na DPOC). 

 

No grupo de inibidores de enzimas proteolíticas que estão envolvidas na inflamação crônica (inibidores da 

triptase), na degradação de tecido conjutivo em pacientes com DPOC (inibidores da elastase) e metaloproteinase 

(inibidores da MMP) no ensifema.  

Entre os novos fármacos anti-inflamatórios, destacam-se os inibidores de fosfodiesterase, sendo a 

inibição na isoforma PDE4B a mais importante para os efeitos anti-inflamatórios.  

Os inibidores NF-ĸB como o IB IKK2 ou IKKβ que inibem a cinase que degrada o fator NF-ĸB estão 

desenvolvimento clínico.  

Por último, os inibidores de proteína quinase, em particular a via p38 MAP quinas, que é bloqueada por 

fármacos como SB203580 e RWJ67657 em desenvolvimento para o tratamento da asma e DOPC. 

 

USO DE ANTIASMÁTICOS E DESCONGESTIONANTES NASAIS NA RINITE 
 

Rinite. Diz-se que essas pessoas sofrem de rinite crônica, definida como uma doença que provoca ataques 

de espirros, hipersecreção (serosa ou sero-mucosa) e obstrução nasal; esses sintomas tendem a durar mais de uma 

hora e se repetem quase todos os dias.  

A rinite crônica é habitualmente classificada em alérgica, intrínseca e autonômica. A rinite alérgica se 

caracteriza pela presença de eosinofilia nas secreções nasais, é mais comum em crianças e responde favoravelmente 

aos glicocorticoides, ao cromoglicato de sódio e ao cetotifeno.  

A rinite intrínseca, que se tenta comparar à asma intrínseca, é de etiologia desconhecida, mas responde 

aos corticosteroides. Finalmente, a rinite autonômica é assim classificada pela ausência de eosinófilos, pela pouca 

resposta aos corticosteroides e por alguma melhora com anti-histamínicos; é mais comum em mulheres antes da 

menopausa. 

 

Tratamento. Evidentemente, o tratamento da obstrução nasal exige identificação de sua causa. 

Assim, os anti-histamínicos são mais eficazes quando a causa dos sintomas nasais é alérgica, sendo que 

eles atuam melhor sobre os espirros e a rinorreia do que sobre a obstrução.  

Os glicocorticoides tópicos também atuam na rinite alérgica, além de reativarem a sensibilidade 

dos receptores adrenérgicos amortecidos por estimulação farmacológica prolongada.  

Descongestionantes nasais 
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Os descongestionantes nasais conferem quase sempre um alívio rápido e certo, embora 

temporário, dos sintomas; por causa disso, é comum seu uso abusivo. 
 

Química. Os descongestionantes nasais podem pertencer a três grupos químicos: 1) catecolaminas – a este 

grupo pertence a adrenalina; 2) aminas não catecólicas –a este grupo pertencem a efedrina, a fenilefrina e a 

fenilpropanolamina; e 3) derivados imidazólicos – a este grupo pertencem os descongestionantes mais modernos e 

mais eficazes, como a nafazolina, a oximetazolina, a tetraidrozolina e a xilometazolina. 

 

Propriedades farmacológicas. A adrenalina é um vasoconstritor potente e rápido, mas sua 

ação é fugaz, e a hiperemia reativa é constante; seu uso está praticamente limitado ao preparo da mucosa 

nasal para exames ou cirurgias. 

A efedrina possui um efeito vasoconstritor um pouco mais duradouro que o da adrenalina, mas o 

aparecimento de taquifilaxia é frequente. É comum o uso de efedrina em associação com anti-

histamínicos, por via oral. A nafazolina é um vasoconstritor potente, cuja ação se faz sentir rapidamente e 

dura por 4 a 6 horas. 
 

Farmacocinética. Alguns descongestionantes, como a efedrina e a fenilpropanolamina, podem ser usados 

por via oral, mas a via intranasal é a que oferece mais vantagens, desde que algumas particularidades sejam 

observadas: a) o uso de grandes volumes é crítico para uma distribuição uniforme do fármaco, por isso deve-se 

preferir soluções diluídas, administradas através de conta-gotas; b) a nebulização através de recipientes plásticos é 

cômoda, mas a distribuição obtida é inferior àquela do conta-gotas  esses recipientes não devem ser usados em 

crianças, pois a dose administrada pode, inadvertidamente, ser excessiva; c) o preservativo usado como 

antibacteriano pode ser causa de irritação nasal; d) a aplicação correta das gotas exige que o paciente deite e jogue 

a cabeça para trás; feita a instilação em ambas as narinas, o paciente deve virar a cabeça para um lado e para o 

outro, aguardando cerca de 30 segundos em cada posição; em seguida, ele levanta e assoa o nariz por mais 30 

segundos. 

 

Efeitos adversos. Usados corretamente, os vasoconstritores nasais raramente causam efeitos colaterais 

sistêmicos. A adrenalina e a efedrina são os fármacos com maior propensão a desencadear reações como 

palpitações e tremores. Já os derivados imidazólicos somente apresentam algum risco em crianças pequenas, 

quando, em doses excessivas, podem provocar depressão do SNC, hipertensão, hipotensão ou bradicardia. 

São os efeitos secundários locais que mais merecem atenção: a) hiperemia reacional: é um efeito rebote 

que se manifesta algumas horas após a aplicação de vasoconstritores; é mais comum com a adrenalina e a efedrina; 

b) taquifilaxia: é a perda da potencia constritora de determinada dose do fármaco causada provavelmente por 

redução da sensibilidade dos receptores alfa; c) rinite medicamentosa: ocorre em consequência da hiperemia 

reacional e da taquifilaxia; esses dois fenômenos diminuem a eficácia do fármaco, e o paciente julga que é a doença 

básica que recrudesce – a dose do fármaco é aumentada, e se fecha o cicio vicioso; para evitar a “habituação”, o 

paciente deve ser avisado para não usar vasoconstritores por mais de 10 dias seguidos; para os pacientes já 



517 

 

“dependentes”, o uso de corticosteroides pode ser útil na retirada do vasoconstritor; 4) irritação local: queimação e 

ressecamento da mucosa nasal ocorrem comumente com o uso prolongado dos derivados imidazólicos, mas não há 

evidências de que eles causem alterações irreversíveis da mucosa nasal. 

 

Indicações terapêuticas. A principal indicação dos descongestionantes encontra-se na obstrução 

nasal causada por infecções agudas. Seu uso em rinites crônicas, alérgicas ou não, deve ser cauteloso e 

supervisionado, dado o risco de “habituação”. A desobstrução nasal é uma etapa importante no tratamento 

de sinusites e otites médias. 

O uso combinado de anti-histamínicos e descongestionantes orais está indicado quando o 

paciente sofre de espirros, rinorreia e obstrução. O efeito estimulante dos descongestionantes tende a 

minimizar o efeito sedativo dos anti-histamínicos. 
 

Contraindicações. A restrição ao uso de descongestionantes refere-se apenas aos fármacos adrenérgicos, 

pois são os únicos que podem causar efeitos sistêmicos. Assim, eles devem ser evitados em pacientes com 

hipertireoidismo, hipertensão, cardiopatia isquêmica e sintomas neurológicos, como insônia, zumbidos e tremores. 

Também não devem ser usados em pacientes tratados com inibidores da MAO. 
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FARMACOLOGIA DE APARELHOS E SISTEMAS  
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Capítulo 40 

 

Diuréticos 
 

 

Roberto DeLucia 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

Os distúrbios de composição e volume dos líquidos representam importantes problemas clínicos, 

principalmente a formação de edema e pressão arterial. Na correção dessas anormalidades são utilizados 

fármacos que bloqueiam as funções de transporte dos túbulos renais. Esses fármacos causam aumento de 

volume de urina (diurese) e aumento da excreção de sódio (natriurese). Como na maioria da ação 

natriurética ocorre aumento da excreção de água, os fármacos natriuréticos são denominados usualmente 

de diuréticos.  

 

DIURÉTICOS  

 

Os diuréticos são substâncias ativas que causam aumento na produção de urina, pela propriedade 

de aumentar a excreção urinária de sal e água, por atuação em vários locais do néfron e por mecanismos 

de ação diferentes. 

Uma aceitável definição clínica de diurético é aquela que o considera como um fármaco capaz de 

provocar um balanço negativo de sódio por aumento da sua excreção renal, bem como de seus ânions, 

principalmente o cloreto. Alguns diuréticos são atualmente aplicados para tratamento de estados não 

edematosos, tais como hipertensão, diabete insípida nefrogênica, acidose tubular renal, hipercalciúria, 

hipercalcemia e intoxicações. 
 

Local de ação. A maior parte dos diuréticos atua diretamente sobre o rim, e, mais especificamente, sobre a 

função tubular do que glomerular. Vários métodos têm sido empregados para determinar o local de ação dos 



521 

 

diuréticos nos distintos segmentos do néfron. Estes incluem a técnica de depuração ou clearance, a análise de fluxo 

bloqueado, a micropunção, a histoquímica, a análise enzimática, a determinação direta da composição do tecido 

renal, estudos in vitro com cortes de rim e túbulos isolados. Embora importante fator, a respeito da ação de 

diuréticos, tenha sido evidenciado através de várias técnicas de micropunção, muitas das informações úteis têm sido 

obtidas de estudos de depuração.  

 

Mecanismo de ação diurética. Sabe-se que a regulação da pressão osmótica dos líquidos 

corpóreos tende a ajustar o total de água no organismo ao total de solutos nos líquidos corpóreos. Assim, 

uma vez que a regulação da pressão osmótica permaneça normal, o volume dos líquidos corporais 

dependerá do total de solutos presentes no corpo. Como os sais de sódio constituem cerca de 90% ou mais 

dos solutos do líquido extracelular, o volume deste depende muitíssimo da regulação da excreção renal de 

sódio 

Quadro 40-1. Local de ação do diurético, fração excretada de 

sódio e efeito sobre a excreção de potássio e bicarbonato 

Local principal 

de ação 

Diurético Local  Na
+ 

(%) 

K
+  

(%)
 

HCO3
-
 

Túbulo proximal Acetazolamida1 Túbulo 

distal 

5 +++ +++ 

 Manitol2 Alça de 

Henle 

(delgada) 

Túbulo 

distal 

10 + + 

Alça de Henle 

(porção delgada) 

Manitol Túbulo 

proximal 

10 + + 

Alça de Henle 

(porção espessa) 

Ácido etacrínico  20 ++  

 Bumetanida  20 ++  

 Furosemida Túbulo 

proximal

/distal 

20 ++ + 

Túbulo distal 

(porção inicial) 

Túbulo distal 

(porção final) 

Ducto coletor  

Tiazídicos3 

Amilorida 

Espironolactona 

Triantereno 

Túbulo 

proximal 

 

 

 

5-10 

3 

3 

3 

++ 

* 

* 

* 

++ 

+ 

+ 

+ 

1E outros inibidores da anidrase carbônica.2Manitol e diuréticos osmóticos em geral. 3E outros diuréticos 
equivalentes.Símbolos – Efeitos: +++ = ótimo; ++ = bom; + = regular; * = diminuição da excreção. 
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Portanto, os diuréticos têm efeito principal sobre a excreção de sódio e alguns sobre a secreção e 

excreção de potássio (Quadro 40-1). No estudo do mecanismo de ação diurética, serão analisados os seus 

efeitos sobre cada segmento do néfron. 

 

Diuréticos que atuam sobre o túbulo proximal 
 

A maior parte dos solutos e água filtrados é reabsorvida no túbulo proximal. Uma vez que esses 

solutos são constituídos principalmente por sais de sódio, e como o líquido permanece isotônico no 

processo de reabsorção, ocorre redução diminuta na concentração de sódio no túbulo proximal. Qualquer 

substância ou condição que leve a inibição de reabsorção proximal promoverá também aumento da carga 

distal de sódio. Um fármaco que tem tal efeito é a acetazolamida (inibidor da anidrase carbônica), que 

inibe a reabsorção proximal de bicarbonato (de Na), consequentemente elevando o pH urinário ( Quadro 

40-1). A presença de manitol (soluto não absorvível, mas filtrável) na luz tubular, promovendo diurese 

osmótica, é outra causa de menor absorção de sódio no túbulo proximal. 
 

Inibidores da anidrase carbônica. Com o aparecimento de acidose metabólica (com urina alcalina) 

durante a sulfoterapia, surgiram observações clínicas de que essa medicação determinava maior excreção de 

bicarbonato, por inibição da anidrase carbônica (AC). Essa verificação deu-se com o emprego da sulfanilamida, e 

os avanços de estudos da função tubular renal levaram à síntese de diversos agentes, tais como: a acetazolamida, a 

etoxzolamida, a diclorfenamida e a metazolamida, com grande poder de inibição da AC. 

 

Mecanismo de ação. Os inibidores de AC ligam-se às proteínas do plasma, o que restringe sua filtração 

ao nível do glomérulo. Contudo, por apresentarem afinidade ao sistema de transporte de ácidos orgânicos, vêm ter à 

luz tubular por secreção. A principal ação farmacológica desses compostos é a inibição da anidrase carbônica, 

inibição esta que é não competitiva. A acetazolamida é firmemente ligada à anidrase carbônica e, consequentemente, 

está presente em maiores quantidades naqueles tecidos em que a enzima está presente em altas concentrações, 

particularmente nos eritrócitos e córtex renal. 

 

Efeitos renais. Após a administração de acetazolamida, verifica-se: 

 

1. Efeito maior sobre o túbulo proximal do que sobre o distal, com pequeno ou nenhum efeito sobre o ramo 

ascendente da alça de Henle. Sabe-se que cerca de 80% do bicarbonato filtrado é reabsorvido nos túbulos proximais 

e 20% no néfron distal; 

2. Aumento súbito do volume urinário; 

3. pH torna-se alcalino, acompanhado por decréscimo na secreção de ácido titulável e de amônia; 

4. Aumento da concentração do íon bicarbonato seguido de sódio; 

5. Diminuição da excreção de cloreto; 

6. A fosfatúria tem sido um índice para a localização da ação diurética, pois esse ânion é quase que 

reabsorvido exclusivamente ao nível proximal. Possivelmente a ação diurética é sobre a produção de AMP cíclico 
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pelo rim, semelhantemente à ação do hormônio da paratireoide, aumentando a excreção urinária de fosfato e AMPc. 

 

Absorção e destino. As substâncias deste grupo, principalmente a acetazolamida e a diclorfenamida, são 

facilmente absorvidas pelo trato gastrintestinal, atingindo uma concentração plasmática satisfatória em duas horas. 

A acetazolamida não é metabolizada e, ao nível renal, a sua excreção dá-se por mecanismos de secreção ativa e 

reabsorção passiva. 

 

Efeitos adversos. Dentre os efeitos adversos que eventualmente ocorrem, temos: parestesias 

(entorpecimento, formigamento) das extremidades, astenia, sonolência e raramente problemas digestórios. Acidose 

metabólica pode ocorrer em 48 a 72 horas, quando o uso de fármaco se dá em intervalos de 8 horas. Contudo, isso 

pode ser evitado com o uso de diclorfenamida, de ação mais potente que a acetazolamida, pois difere desta por 

produzir aumento na excreção de cloreto. 

 

Usos terapêuticos. Os inibidores de AC têm sido empregados principalmente para reduzir a pressão 

intraocular (glaucoma de ângulo aberto). A acetazolamida é usada no alívio de sintomas (cefaleia, fraqueza e insônia) 

que podem ocorrer em alpinistas quando escalam montanhas com altura superior a 3.000 metros. A diminuição da 

formação do líquido cefalorraquidiano e a redução do pH do líquido cefalorraquiadiano e cerebral induzidas pela 

acetazolamida são responsáveis pela diminuição dos sintomas da doença das montanhas. Outros usos são decorrentes 

da alteração de pH dos líquidos orgânicos como na alcanização urinária para facilitar a excreção renal de substâncias 

insolúveis (ácido úrico) e na correção rápida da alcalose metabólica que pode ocorrer durante a acidose respiratória. 

Acetazolamida é também usada no tratamento da epilepsia (ver Capitulo 27). 

 

Diuréticos que agem no túbulo distal 
 

A clorotiazida foi o primeiro dos diuréticos potentes de uso oral a ser descoberto, e outros 

diuréticos desse grupo, como a bendrofluazida, a hidroclorotiazida e a meticlotiazida, são denominados 

de tiazídicos. Subsequentemente, fármacos com ações semelhantes às das tiazidas foram descobertos; o 

principal é a clortalidona, e outros mais recentes: indapamida, metolazona, quinetazona e xipamida. 

O uso de tiazídicos popularizou-se pela administração via oral, bem como pela significante 

excreção de sódio e de cloreto, sem depender do equilíbrio ácido-básico do paciente. 

Mecanismo de ação. Os tiazídicos são considerados diuréticos de efeito moderado, ativos por 

administração oral, não sofrem influência do equilíbrio ácido-básico. A ação diurética desses fármacos é 

por inibição da reabsorção de NaCl no túbulo distal ao bloquear o transportador de Na
+
 /Cl

-
. Quando 

usados em baixas doses, o efeito é sobretudo sobre a excreção renal de sódio e cloreto, correspondente a 5 

a 11% da quantidade filtrada, sendo que a fração excretada de sódio não ultrapassa 10%. Aumentando-se 

a dose da tiazida, começa a ocorrer inibição da AC e aparece bicarbonatúria (Fig. 40-1).  

 

Efeitos renais. Estudos de micropunção e de microperfusão de túbulos mostraram que o local de 
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maior ação dos tiazídicos é o segmento de diluição cortical, ou seja, a parte inicial do túbulo distal 

(Quadro 40-1). Este segmento do néfron, que é impermeável à água, mesmo na presença de hormônio 

antidiurético, constitui uma região onde a urina é diluída pela geração de água livre (CH2O). Com a 

inibição da reabsorção de cloreto de sódio e consequentemente de água livre, o resultado final será a 

excreção de urina rica em sódio e de osmolaridade relativamente alta. 

As tiazidas têm importante ação na excreção de potássio, que resulta da secreção aumentada 

desse cátion pelo túbulo distal. A hipopotassemia pode levar a paralisia muscular, efeito similar a 

administração ou secreção aumentada de aldosterona. Além do potássio, as tiazidas têm ação na excreção 

de magnésio, iodeto e brometo. 
 

 
Fig.40-1. Mecanismo de ação de diuréticos tiazídicos( ver texto) 

 

As tiazidas podem reduzir: 

 

1. A taxa de filtração glomerular, possivelmente através de ação direta sobre os vasos renais. Por essa razão, 

AATTPPaassee 

Na
+
 

K
+
 

Na
+
 

Cl
-
 

Ca
2+

 

 

Lúmen 
 

Interstício 

(urina) (sangue) 

Ca
2+

 

Na
+ 

Receptor  
hormônio paratiroide 

xx 
Tiazídicos 

TTúúbbuulloo  ccoonnttoorrnnaaddoo  ddiissttaall 



525 

 

deve ser empregada com cautela em pacientes com edema de origem renal; 

2. Do mesmo modo, as tiazidas podem diminuir a excreção de ácido úrico no homem. Esse efeito resulta 

primariamente da inibição da secreção tubular de urato, possivelmente por competição de um sistema de secreção 

ativo de ácidos fracos. Esse efeito pode levar à hiperuricemia e gota, embora as crises agudas de gota estejam 

relacionadas às concentrações plasmáticas de ácido úrico antes do tratamento com tiazídico; 

 

3. A excreção renal de cálcio em relação ao sódio. Esse efeito se verifica quando da administração 

continuada de tiazida, cujo mecanismo não está de todo esclarecido, sugerindo dissociação de efeitos ao nível do 

túbulo distal, isto é, inibição da reabsorção de sódio, estimulação da reabsorção de cálcio. Por outro lado, a 

administração aguda das tiazidas causa excreção de cálcio, sendo usada para tratamento de pacientes com 

hipercalciúria e com cálculos renais de origem cálcica. 

 

Absorção e destino. As tiazidas são bem absorvidas quando administradas por via oral, apresentando 

grande solubilidade lipídica, o que favorece a absorção intestinal. Porém, são de absorção lenta e de rápida 

eliminação renal. Esses agentes apresentam, em média, um efeito diurético demonstrável uma hora após a 

administração. A maioria dos compostos se acumula preferentemente no tecido renal; são rapidamente excretados 

em 3 a 6 horas e, em pequena quantidade, a excreção se processa através do fígado. 

 

Efeitos adversos. Os efeitos adversos mais importantes são: 

 

 Depleção de potássio: durante o tratamento crônico com um diurético tiazídico pode ocorrer 

hipocalemia, porém raramente é de significação clínica em pacientes que estão numa dieta adequada. Os 

suplementos de potássio não estão indicados e podem representar risco maior do que a hipocalemia. Na 

hipopotassemia, as tiazidas podem aumentar a sensibilidade aos digitálicos, podendo haver sintomas de intoxicação 

mesmo com baixas doses do cardiotônico.  

 

 Os digitálicos são excretados no rim por filtração glomerular e por secreção tubular. Na 

hipopotassemia, por mecanismo ainda desconhecido, há menor secreção tubular do digital, levando ao aumento no 

plasma, podendo ocasionar níveis tóxicos. Pode ocorrer paralisia hipocalêmica no músculo estriado. É necessário 

tomar cuidado especial para assegurar uma ingestão dietética adequada de potássio em pacientes que estiverem 

recebendo tiazida e digital concomitantemente. 

 Hiperglicemia: o efeito diabetogênico das tiazidas ocorre em pacientes pré-diabéticos, com forte 

história familiar. Hiperglicemia foi atribuída à inibição pancreática da liberação de insulina e ao bloqueio 

periférico da utilização tecidual de glicose. A suspensão do uso do fármaco costuma acompanhar-se de 

normalização da glicemia ou através da correção da hipocalemia. 

 Hiperuricemia: o tratamento crônico com tiazídicos pode levar a crises de gota, o que é atribuído à 

competição desse fármaco com mecanismo de secreção de ácido úrico. Esse efeito das tiazidas em geral está 

associado à depleção de volume extracelular com aumento secundário da reabsorção de urato no túbulo proximal. 
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Usos terapêuticos. As tiazidas são bem absorvidas pelo trato digestório, e cerca de uma hora 

após administração oral já se demonstra o efeito natriurético. As tiazidas consideradas de ação curta 

apresentam um pico de ação cerca de 4 a 6 horas após ingestão e com duração total dos efeitos diuréticos 

de 8 a 12 horas. Por outro lado, as de ação prolongada têm ação de 6 a 12 horas e com efeitos até cerca de 

20 a 24 horas após administração. 

As tiazidas são indicadas na remoção de edemas generalizados de qualquer etiologia: como 

agentes anti-hipertensivos; no tratamento de pacientes com diabetes insípido nefrogênico, em pacientes 

com nefrolitíase resultante de hipercalciúria idiopática e podendo ser útil no tratamento da osteoporose 

(ver Capítulo 65). 
 

Diuréticos de alça 

 

Os dois fármacos nesta categoria que são mais extensamente utilizados na prática médica 

furosemida e ácido etacrínico – foram desenvolvidos simultaneamente e independentemente no início 

da década de 1960. Esses fármacos bem como a bumetanida e outros mais recentes, a piretanida e a 

torsemida, são frequentemente chamados diuréticos de alta potência ou “teto alto”, porque causam 

significante aumento na excreção urinária de água e cloreto de sódio, ao contrário de qualquer outro 

agente diurético. São os agentes natriuréticos que agem na porção espessa do ramo ascendente da alça de 

Henle (Fig. 40-2, Quadro 40-1). Esta poderosa ação depende de sua habilidade em inibir o transporte 

ativo de cloretos (na realidade cotransporte de Na, K e Cl) naquele segmento, consequentemente da 

reabsorção de NaCl nesta porção do néfron. Essa capacidade é refletida no acúmulo de NaCl na luz 

tubular. Não haverá formação de água livre e, portanto, a urina não se tornará hipotônica na porção 

cortical do segmento diluidor. A inibição da reabsorção de NaCl poderá promover a excreção de 20% da 

carga filtrada de sódio, o que corresponde a vultosa eliminação de água e NaCl, bem como eliminação do 

gradiente osmótico intersticial corticopapilar, significando temporariamente abolição do sistema 

multiplicador de contracorrente. 

Mecanismo de ação. O potente efeito diurético desses compostos pode ser explicado pela 

inibição do transporte de Na 
+
 /K 

+
 /Cl 

ˉ
no ramo ascendente espesso da alça de Henle. O efeito no túbulo 

proximal tem sido estudado por experiências com micropunção, tendo-se atribuído à furosemida e à 

bumetamida uma inibição sobre a AC; entretanto, como avaliado por seu efeito sobre a excreção de 

bicarbonato, tal ação, se ocorre, deve ser extremamente fraca. O ácido etacrínico não inibe a anidrase 

carbônica. Portanto, a ação primária dos diuréticos de alta potência é a inibição da reabsorção de sódio e 

de cloreto no ramo ascendente da alça de Henle (Fig. 40-2). 
 

Em vista do manejo de sódio por vários segmentos do néfron, não é surpresa que a habilidade da inibição 

do transporte de cloreto de sódio no segmento ascendente da alça de Henle seja essencial à significante salurese. As 
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alças de Henle têm grande capacidade de conservar o sódio e caracteristicamente reabsorvem mais do que o 

incremento de cloreto de sódio que possa ser passado por elas. 

 

 
 

Fig. 40-2. Mecanismo de ação de diuréticos de alça (furosemida) 
 

Embora normalmente cerca de 25% do filtrado de sódio seja reabsorvido nas alças – menos na parte fina 

ascendente e talvez principalmente na parte grossa ascendente -essa reabsorção pode aumentar para cerca de 50% 

quando a reabsorção de sódio no túbulo proximal está reduzida. Os túbulos distal e coletor, entretanto, têm limitada 

capacidade para aumentar a reabsorção de sódio. Por isso, quando a reabsorção de cloreto de sódio é inibida nas 

alças, mais da metade é excretada; 25% ou mais do filtrado de cloreto de sódio pode ser excretado no pico de 

diurese com o uso de furosemida e ácido etacrínico. 
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A ação diurética deste grupo de substâncias pode se somar àquela dos agentes menos eficazes, mas os 

próprios diuréticos de alta potência não se somam entre si. As substâncias deste grupo possuem ações 

acentuadamente semelhantes sobre o rim na maioria das espécies. 

 

Efeitos renal e extrarrenal. Como já mencionado anteriormente, estes são os agentes natriuréticos mais 

potentes na atualidade com ação sobre o ramo ascendente da alça de Henle. Tal efeito é demonstrado pela inibição 

da depuração de água livre (CH2O) e também da conservação de água (TcH2O). Dependendo da dose e da 

velocidade de administração do diurético, pode ocorrer aumento ou diminuição do fluxo sanguíneo renal. Estas 

alterações hemodinâmicas são de interesse, já que indicam que as ações renais dessas substâncias são mais 

complicadas do que o simples aumento da excreção de soluto. Entretanto, muitos estudos têm indicado um 

mecanismo mais complexo, que envolve as prostaglandinas e a renina, pois o uso dos diuréticos de alta potência 

aumenta a secreção renal dessas substâncias. 

A maior taxa de fluxo no túbulo distal ocasiona aumento da excreção do potássio. Também ocorre um 

aumento percentual na excreção de magnésio e cálcio. 

Em altas doses e em experimentos isolados, esses fármacos atuam sobre o transporte de eletrólitos em 

vários tecidos. Contudo, em doses usuais, os diuréticos de alta potência não possuem outros efeitos farmacológicos 

significativos além dos exercidos sobre a função renal. 

 

Absorção e destino. Os diuréticos deste grupo são bem tolerados e facilmente absorvidos através do trato 

intestinal e se mantêm ligados às proteínas plasmáticas. Nos rins, vêm ter à luz tubular por filtração glomerular e 

excreção tubular. Não há acúmulo tecidual desses compostos mesmo em doses repetidas, pois a taxa de eliminação 

urinária é de grande magnitude. Alguns compostos (bumetanida e torsemida) deste grupo são metabolizados pelo 

sistema P450 e eliminados pelo fígado e nas fezes. 

 

Efeitos adversos. O significante efeito natriurético dos diuréticos de alça pode determinar depleção de 

potássio e hipovolemia, decorrente de um desequilíbrio hidroeletrolítico. As reações adversas com essas substâncias 

são raras, porém podem ocorrer distúrbios gastrintestinais, depressão dos elementos figurados do sangue, eritema 

cutâneo e parestesias. 

Uma das complicações que podem surgir com o tratamento diurético continuado é hipopotassemia, com 

manifestações clínicas como: câimbras, poliúria, fadiga e intoxicação digitálica. A influência dos 

mineralocorticoides neste fenômeno e a necessidade de se evitar a espoliação de potássio levaram à procura de 

fármacos com atuação no túbulo distal. O uso crônico de diuréticos de alça pode levar a depleção de magnésio 

(hipomagnesemia). 

 

Usos terapêuticos. Os diuréticos de alta potência são eficazes no tratamento de edema de origem 

cardíaca, hepática ou renal. A via oral deve ser usada, a menos que seja impraticável ou que a situação 

clínica exija uma diurese rápida; em tais casos deve ser empregada a administração intravenosa ou 

intramuscular. Esses diuréticos têm sido também usados em pacientes com insuficiência renal aguda 

precoce, porém os resultados são inconclusivos, não se indicando nos casos em que a insuficiência renal 
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anúrica está claramente estabelecida. 

Em baixas doses, o ácido etacrínico e a furosemida promovem excreção semelhante à do cloreto 

de sódio, no que se refere a volume e composição da urina. Entretanto, em altas doses, a furosemida inibe 

a anidrase carbônica, levando à excreção de bicarbonato, com uma excreção de cloreto de sódio superior 

a 20% da carga filtrada. 

A furosemida administrada por via oral é rapidamente absorvida e seu efeito diurético já é visível 

ao fim da primeira hora, com máximo de ação após 2 horas e duração de 4 horas. Por via intravenosa, sua 

ação é imediata, atingindo efeito máximo em 30 minutos e duração da resposta diurética de 2 a 3 horas. 

Em razão da baixa toxicidade, a furosemida pode ser empregada em altas doses, mesmo em pacientes 

com doença renal crônica. Porém, acima de 500 mg/dia, pode ocorrer surdez (ototoxicidade). 

O ácido etacrínico é também rapidamente absorvido pelo trato intestinal e com atividade 

diurética de curta duração. Tem efeito inibidor no metabolismo, que, no entanto, é muito bem tolerada 

pelo organismo, e a sua ligação à cisteína no plasma diminui sua toxicidade. 
 

A bumetanida é uma substância bem tolerada; quando oralmente administrada, é rapidamente absorvida, 

com efeito salurético aos 30 minutos e duração de efeito, aproximadamente, entre 1 e 3 horas. Esta substância é 

mais ativa que a furosemida, sendo que, na mesma dose, é superior à potência natriurética da bumetanida. 

A piretanida é bem absorvida por via oral e exerce ações vasodilatadoras gerais. Sua meia-vida é de cerca 

de 1 hora e a potência é inferior à da furosemida. 

A torsemida possui meia-vida mais longa (t1/2 3,5 h) e duração do efeito diurético também mais longo. 

 

Diuréticos poupadores de potássio 

 

As concentrações extra e intracelulares do íon potássio são normalmente mantidas em uma dieta 

normal, sendo que esse íon é lentamente absorvido a partir do trato intestinal. Os mecanismos renais são 

de particular importância na manutenção tanto de potássio total do organismo quanto de suas 

concentrações no plasma. O potássio é filtrado livremente no glomérulo e é quase completamente 

reabsorvido no túbulo proximal. A quantidade excretada na urina, que é normalmente equivalente a 10% 

da quantidade filtrada, vem ter ao lúmen tubular pelo processo de secreção tubular. Este fenômeno é 

passivo e ocorre no túbulo distal e, em algumas circunstâncias, no ducto coletor. A aldosterona estimula 

notavelmente a reabsorção distal de sódio e, portanto, a secreção de potássio. Quando os diuréticos são 

administrados, o aumento de sódio no túbulo distal contribui ainda mais para o equilíbrio negativo do 

potássio. 

Atualmente dois grupos de compostos com atuação diferente têm sido empregados como 

poupadores de potássio, a saber: 

1. Antagonista da aldosterona: espironolactona, epleronona e canrenoato de potássio; 

2. Não competitivos com a aldosterona: amilorida e triantereno. 
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Espironolactona. A observação de que a progesterona pode bloquear o efeito renal da 

deoxicorticosterona, prontamente, originou o desenvolvimento de um antagonista da aldosterona, o mais 

potente mineralocorticoide natural. A espironolactona, um esteroide que é similar em estrutura química à 

aldosterona, parece atuar através da competição do sítio receptor nuclear à aldosterona no rim e em outros 

tecidos (Fig. 40-3, Quadro 40-1).  

 
 

Na ausência de aldosterona endógena (doença de Addison), tem sido mostrado que: a) a aldosterona 

exógena reduz a excreção urinária de sódio e aumenta a de potássio; b) a espironolactona pode reverter esses 

efeitos da aldosterona; c) a ação antagonista da espironolactona pode ser anulada pelo emprego de largas doses de 

aldosterona; d) a espironolactona, por si mesma, não tem efeito.  

Em virtude de a reabsorção na porção final do túbulo distal ser cerca de 5% da carga filtrada de sódio, 

não é de surpreender que a espironolactona tenha modesta ação natriurética; ela pode aumentar a excreção de 

sódio em torno de 2% da carga filtrada. O canrenoato de potássio e epleronona têm efeitos similares aos da 

espironolactona. 

O uso prolongado de espironolactona pode originar: a) retenção de potássio, com hiperpotassemia; b) 
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pela afinidade com receptores esteroides, essa substância pode interagir com receptores de outros hormônios, como 

é o caso da diidrotestosterona, ocasionando um efeito antiandrogênico. No homem, pode se manifestar impotência e 

na mulher, anormalidades no ciclo menstrual. 

 

Amilorida e triantereno. O local de ação dessas duas substâncias é também ao nível dos 

túbulos distal e coletor (Fig. 40.3, Quadro 40-1). Supõe-se que elas atuem sobre a entrada de sódio do 

lúmen para a célula. Os dois fármacos devem agir em sua forma nativa, pois são eliminados na urina sem 

sofrer alterações. São de efeito rápido, reversível e independente do excesso de aldosterona. Foi 

demonstrado que o triantereno tem efeito natriurético no animal adrenalectomizado, que não é 

significantemente diferente do que no normal. 

 
Ambas as substâncias são prescritas em associação com outros diuréticos. Apresentam aplicação mais 

ampla do que a espironolactona, pois agem também na ausência de hiperaldosteronismo. Além disso, para corrigir 

alterações agudas no balanço de potássio, são indicadas por agirem rapidamente, ao contrário da espironolactona. 

O efeito diurético máximo do triantereno ocorre em 2 horas, com duração de 10 horas. Ação da amiloridase inicia 

cerca de 2 horas após a administração oral, e o efeito máximo é obtido após 4 horas da ingestão. Recentemente, a 

epleronona foi indicada no tratamento da hipertensão arterial. 

 

Diuréticos osmóticos 

 

Algumas substâncias usualmente denominadas de não eletrólitos possuem o atributo de causar 

aumento no fluxo urinário, bem como na excreção de cloreto de sódio, produzindo diurese osmótica. 

 
Os diuréticos osmóticos têm as seguintes propriedades: baixo peso molecular, farmacologicamente 

inativos, não se ligam às proteínas do plasma, de modo que são livremente filtradas no glomérulo, permanecem na 

luz tubular em concentração elevada. O efeito primário dessas substâncias é de substituir o NaCl, aumentar a 

osmolaridade do líquido tubular, reduzindo sua concentração relativa. 

As substâncias mais comumente empregadas como diuréticos osmóticos são: o manitol, a ureia, a glicose e 

a isossorbida, sendo que clinicamente o primeiro é mais extensivamente empregado. 

 

Mecanismo de ação. A presença de um soluto não absorvível na luz tubular promove diurese 

osmótica. Este é o caso, p. ex., do manitol, um soluto impermeante que, ao ser filtrado no glomérulo, 

retém água de equilibração osmótica, mantendo o liquido tubular isotônico. Ocorrendo reabsorção de 

sódio, sua concentração vai-se reduzindo dentro do túbulo, em razão da permanência da fração de água 

ligada ao manitol, o que reduz a concentração de sódio no líquido tubular com diminuição progressiva da 

sua reabsorção. Isso acarretará maior oferta de sódio e água aos segmentos distais do néfron, cujo produto 

final será a eliminação de sal, água e manitol, isto é, uma diurese osmótica. Ainda, o manitol aumenta o 

fluxo sanguíneo medular, o que concorre para dissipação do gradiente osmótico formado pelo sódio e 
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pela ureia no mecanismo de concentração urinária. 
 

Quando a taxa de filtração glomerular (TFG) é agudamente reduzida, como resultado de choque 

hipovolêmico, desidratação ou trauma, os solutos do filtrado glomerular sofrem reabsorção mais completa, de modo 

que há queda significante na taxa do fluxo urinário e na excreção do soluto. A administração de uma solução 

isotônica, tal como o cloreto de sódio, pode restabelecer a função excretora renal, mas somente se houver melhora 

na hemodinâmica renal. Se a TFG permanece severamente reduzida, a administração de cloreto de sódio não 

aumenta o fluxo urinário pela reabsorção tubular virtualmente completa desse eletrólito normal. Nessas condições, 

os diuréticos que normalmente inibem o transporte tubular podem também ser ineficazes, porque não reduzem a 

capacidade de reabsorção tubular suficientemente para compensar uma carga filtrada tão diminuta. No entanto, 

nessa mesma condição, os diuréticos osmóticos conservam sua eficácia. O manitol, p. ex., mesmo com reduzida TFG, 

é ainda filtrado no glomérulo. Portanto, o manitol filtrado é também excretado na urina eliminada. O soluto não 

reabsorvido limita a reabsorção passiva de água. Como consequência, o volume urinário pode ser mantido, apesar 

da função glomerular diminuída. 

Os estudos de depuração e micropunção empregando manitol têm mostrado que a inibição de reabsorção 

de água e cloreto de sódio ocorre no túbulo proximal, alça de Henle e porção inicial do túbulo distal (Quadro 40-1). 

Com o emprego do manitol, a excreção de potássio está aumentada por diminuição da reabsorção no túbulo 

proximal e na alça de Henle e aumento da secreção no túbulo distal. 

 

Absorção e destino. A ureia é o principal catabólito do metabolismo proteico nos animais ureotélicos e, 

além disso, o mais importante catabólito não volátil em geral, constituindo, em condições normais, a principal 

substância osmoticamente ativa na urina.  

A glicose, por ser metabolizada no fígado e em outros tecidos, em quantidades não mensuráveis, é 

raramente utilizada como diurético. Porém, para produzir diurese, precisa ser administrada em grandes doses. Entre 

as substâncias reabsorvidas ativamente pelos túbulos, a glicose é uma muito importante e mais bem estudada. Como 

substância sem carga elétrica, não sofre a influência das diferenças de potencial elétrico, sendo reabsorvida contra 

gradiente de concentração. No homem, a excreção urinária de glicose é praticamente nula em condições normais. 

O manitol, à exceção das duas substâncias anteriores, não é comum ao organismo, embora seja um açúcar 

de baixo peso molecular (dissacarídeo). Normalmente, é administrado por via intravenosa, não sendo metabolizado 

no organismo e nem reabsorvido em túbulos renais. Não se liga às proteínas plasmáticas e é livremente filtrado na 

membrana do capilar glomerular, não sendo excretado por outro órgão a não ser o rim. O manitol é similar à 

inulina: uma vez injetado (usualmente intravenosamente), ele é totalmente filtrado e permanece dentro do sistema 

tubular até ser excretado na urina. 

 

Usos terapêuticos. Uma infusão intravenosa de manitol é o meio mais confiável para aumentar o 

fluxo urinário. Essa propriedade é utilizada em muitos casos de intoxicação, quando uma alta taxa de 

fluxo tubular pode aumentar a excreção urinária do agente tóxico, pelo retardo de sua reabsorção ou 

aumento de sua secreção tubular. O manitol é também usado na profilaOxia, no diagnóstico e tratamento 

da insuficiência renal aguda. Ademais, o manitol é utilizado em neurocirurgia para diminuir o edema 
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cerebral.  

 

Outros diuréticos. Peptídeos Natriuréticos Atriais. Os peptideos natriuréticos eram 

conhecidos desde os anos 50 e a descoberta do peptídeo natriurético atrial (PNA) concluida em 1981 por 

Bold e colaboradores. As ações fisiológicas e farmacológicas do PNA foram revistas na 1ª. edição deste 

livro por Turrim e Valle. 

 
Atualmente, cinco diferentes peptídeos natriuréticos foram identificados, entre eles os de maior importância 

fisiológica, o PNA, o peptídeo natriurético cerebral (PNB), o peptídeo natriurético tipo C (PNC) e urodilatina. 

Apenas, o PNA (carperitida) e PNB (nesiritida) são recombinantes humanos disponíveis como agentes terapêuticos. 

Os peptídeos natriuréticos agem sobre o transporte de Na+ do ductor coletor da medula interna. Os PNAs 

ligam-se aos receptores A e B que são isoformas da guanilil ciclase que gera o GMPc, a partir do GTP. O GMPc 

inibe diretamente o transportador de cátion inespecífico (CNGC) e indiretamente pela ativação de proteína quinase 

que também inibe a saída Na+ da célula por meio da ATPase. 

A excreção urinária de Na+ aumenta com a neseritida, mas o efeito pode ser reduzido pela reasborção de sódio 

em sigmentos superiores do néfron. A hemodinâmica renal pode ser modificada em individuos normais pelo aumento 

do fluxo sanguíneo no interior da medula e papila, enquanto que em pacientes com insuficência cardíaca congestiva 

são variáveis. Os peptídeos natriuréticos são administrados por via intravenosa, possuindo meias-vidas curtas de 

distribuição, a da niseritida é 2 min. Após inativação por endopeptidase são excretadas por via renal. Os usos 

terapêuticos são ainda limitados para o tramento da insuficiência cardiorrenal, sendo indicados para insuficiência 

cardíaca descompensada e há pouca experiência clínica no uso de infusão continua da nesiritida. 
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Capítulo 41 

 

Fármacos Usados no Tratatamento da Isquemia Miocárdica 

 

 
Roberto DeLucia 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

No mundo inteiro, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte. Dentre as doenças 

cardiovasculares, o destaque maior é para doença isquêmica do coração (DIC) nas suas diferentes 

manifestações clínicas (codificada em 410-414 pela CID). Assim, no Brasil, a DIC representou cerca de 

1% das internações no período de 1993 a 1997. Nesse grupo, a angina de peito (angina pectoris) foi a 

mais frequente, em 53,3% dos casos, seguidas do infarto do miocárdio (26,5%). Os gastos com 

internações por DIC em 1997 representaram 0,012% do PIB. 
 

Angina. O sintoma primário da DIC é a angina pectoris causada por episódios transitórios da isquemia 

miocárdica sem haver lesões necróticas. Esses episódios são decorrentes do desequilíbrio entre a oferta e o consumo 

de oxigênio do miocárdio, sendo que os fatores responsáveis pode ser trombose oclusiva ou suboclusiva sobre uma 

placa aterosclerótica ou espasmo. Os precipitadores dos episódios isquêmicos foram identificados, sendo a 

ocorrência do infarto agudo do miocárdio mais frequente pela manhã e no inverno (ver Capítulo 13), como também 

em situações de estresse emocional e físico. 

A sensação de angina é similar entre as formas típica e variante. A dor da angina tem localização 

retroesternal com irradiação para região precordial e face interna do membro superior esquerdo, de caráter 

opressivo e com duração em torno de 5 a 10 minutos. 

Em relação às outras classes, a angina de início recente tem como característica o surgimento da isquemia 

miocárdica no máximo de 3 meses. Na angina crônica estável, as características são ausências de variações na 

intensidade da dor anginosa e na frequência das crises anginosas nos últimos 2 meses. Os pacientes com angina 

progressiva apresentam aumento da intensidade da dor e diminuição da capacidade de realizarem esforços físicos 
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nos últimos 3 meses. Na angina instável, a característica principal é a ocorrência de dor intensa com duração de 20 

minutos até algumas horas, surgindo com repouso ou esforços mínimos. As características da angina variante 

(Prinzmetal) são o aparecimento em repouso ou precipitação por fatores emocionais que se repetem nos mesmos 

horários do dia. É acompanhada de supradesnivelamento do segmento ST, em virtude de espasmos que reduzem o 

fluxo coronariano. 

A isquemia miocárdica pode ser silenciosa, sem a presença de sintomas que pode ser evidenciada na 

eletrocardiografia ou ecocardiografia. Contudo, apenas alguns pacientes têm a silenciosa e a grande maioria com 

angina silenciosa apresentam episódios sintomáticos. 

O espectro heterogêneo destas manifestações clínicas varia desde pacientes acometidos de angina estável 

com muitos anos de evolução; pacientes que não pioram o quadro clínico com angina instável ou infarto do 

miocárdio até os casos de morte súbita como primeira e única manifestação.  

 

Neste capítulo serão comentados os fármacos usados no tratamento da angina. Os principais 

agentes farmacológicos são os nitratos e derivados, os bloqueadores do canal de cálcio, os antagonistas -

adrenérgicos, os hipolipemiantes (ver Capítulo 45) e os agentes antiplaquetários (ver Capítulo 46). Uma 

classe mais recente de medicamento é representada pela ranolozina que é indicada para o tratamento da 

angina crônica. 
 

NITRATOS E DERIVADOS 

 

Química. Os nitratos orgânicos disponíveis para o uso clínico são: nitrito de amilo, nitroglicerina, 

dinitrato de isossorbitol, 5-mononitrato de isossorbitol e tetranitrato de eritritol.  

 

Mecanismo de ação. Os nitratos, nitritos e outros compostos como nitroprussiato têm 

capacidade de gerar espécie reativa de radical livre NO (óxido nítrico) que ativa a guanilil ciclase e 

aumenta a síntese de GMPc no músculo liso e de outros tecidos (ver Capítulo 22). A proteína-quinase 

dependente de GMPc catalisa a fosforilação de proteínas do músculo liso, enquanto que a miosina de 

cadeia leve, responsável pela manutenção do estado de contração muscular, sofre desfosforilação. Os 

efeitos farmacológicos do NO parecem ser idênticos ao fator de relaxamento do endotélio, sendo também 

um sinalizador para outras células.  

Novos agentes antianginosos (nicorandil) em fase experimental podem atuar através da liberação 

de NO e aumento da permeabilidade dos canais de K
+ 

, resultando em vasodilatação por outro 

mecanismo. 

 

Efeitos hemodinâmicos. Os nitratos são relaxantes da musculatura lisa de artérias e veias, por 

isso são denominados de nitrovasodilatadores. Doses baixas de nitroglicerina produzem dilatação das 

veias que predominam sobre aquela das arteríolas. A venodilatação resulta em redução da pressão 



536 

 

diastólica dos ventrículos esquerdo e direito. A pressão arterial pode diminuir discretamente e a 

frequência cardíaca permanece inalterada ou levemente aumentada por ação reflexa. A resistência 

vascular pulmonar e o débito cardíaco são levemente reduzidos. A administração rápida de doses elevadas 

de nitratos produzem redução da pressão sistólica e diastólica e do débito cardíaco. Taquicardia e 

vasoconstrição periférica reflexas podem ocorrer por ativação de reflexos simpáticos. O fluxo sanguíneo 

coronariano pode aumentar transitoriamente em consequência da vasodilatação coronariana. 

 

 
Fig.41-1. Mecanismo de ação do relaxamento muscular pelo NO gerado por nitritos, nitratos e 

nitroprussiato (ver texto). 

 

Em casos de pacientes com oclusão coronariana aterosclerótica, os mecanismos para os efeitos 

hemodinâmicos dos nitratos não estão suficientemente claros. Em geral, admite-se que os nitratos têm 

capacidade de causar dilatação e de prevenir a vasoconstrição de grandes vasos epicárdicos e sem 

prejudicar autorregulação nos pequenos vasos. 

Como a tolerância aos efeitos hemodinâmicos instala-se rapidamente, uma interrupção no uso 

clínico de nitratos é recomendada após 24 a 48 horas. 

 

Efeitos no consumo de oxigênio do miocárdio. Os efeitos circulatórios sistêmicos dos nitratos 

podem diminuir o consumo de oxigênio do miocárdio. O consumo de oxigênio ocorre através da redução 

do estresse de parede ventricular durante sístole. Este pode ser influenciado por vários fatores que são 

agrupados em: pré-carga e pós-carga. A pré-carga é determinada pela pressão diastólica final que distende 
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a parede ventricular, enquanto que pós-carga é a tensão sistólica na parede ventricular durante a ejeção de 

sangue. Os nitratos diminuem tanto a pré-carga como a pós-carga, devidas respectivamente, à dilatação da 

capacidade venosa e à resistência vascular arteriolar. Entretanto, os nitratos não afetam a contratilidade 

cardíaca, que é um dos determinantes do consumo de oxigênio do miocárdio. 
 

Vias de absorção, destino e eliminação. Os nitratos em geral são bem absorvidos por via sublingual, 

sendo eficazes no tratamento de crises agudas de angina pectoris. O início da ação ocorre entre 1 e 2 minutos e 

cessa após 1 hora. Por via oral, os efeitos máximos ocorrem em 60 a 90 minutos, porém os fármacos devem ser 

administrados em quantidades maiores em razão da eliminação pré-sistêmica hepática. Outras vias de 

administração são usadas como cutânea na forma de pomada de nitroglicerina e a transmucosa ou bucal para 

nitroglicerina. Os nitratos são biotransformados no fígado através de uma hidrólise redutiva catalisada pela 

glutationa-nitrato orgânico redutase. Os metabólitos desnitrados são vasodilatadores menos potentes que os 

compostos de origem. A redução de nitratos é fator importante para biodisponibilidade desses compostos. 

 

Efeitos adversos. Os efeitos adversos são geralmente resultantes de ações secundárias sobre o sistema 

cardiovascular. A cefaleia é mais comum, podendo ser controlada através da redução da dose. Hipotensão postural 

e outras manisfestações associadas, como tontura e fraqueza, são mais evidentes quando o paciente faz uso do 

medicamento em posição ereta. A precipitação do glaucoma pelo aumento da pressão intraocular causada por 

nitratos é discutível. 

A interação entre nitratos e sildenafil, fármaco usado no tratamento da disfunção erétil, é indesejável, pela 

queda acentuada da pressão sistólica. Os pacientes devem ser advertidos para o uso do sildenafil num período de 24 

horas antes da administração de nitratos. 

 

Quadro 41-1. Nitratos usados no tratamento da angina 

Nitratos Dosagens usuais Duração de efeito 

Nitrito de amilo 0,18-0,3 mL, 

inalação 

3- 5 min 

Nitroglicrina 0,15-1,2 mg, 

sublingual 

6,5-13 mg, oral (ação 

prolongada) 

10-25 mg, absorção 

transdérmica  

10-30 min 

6-8 h 

8-10 h 

Dinitrato de 

isossorbitol 

2,5-5 mg, sublingual 

10-60 mg, oral 

10-60 min 

4-6 h 

5-Mononitrato de 

isossorbitol 

20 mg, oral 6-10 h  

 

Usos terapêuticos. Os nitratos são medicamentos usados rotineiramente para tratamento, bem 
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como para profilaxia de crises de angina (Quadro 41-1).  

Os nitratos podem ser administrados topicamente, via oral, sublingual e intravenosa. Através da 

vasodilatação, os nitratos reduzem o retorno venoso e diminuem a pressão arterial; esses dois efeitos 

reduzem o estresse de parede e, consequentemente, o consumo de oxigênio. A nitroglicerina intravenosa é 

indicada no tratamento de pacientes de alto risco com angina instável. A administração de nitrato de ação 

prolongada é ocasionalmente eficaz na abolição de episódios de angina variante, porém a terapia 

adicional com bloqueadores de canal de cálcio é frequentemente necessária. 

Os nitratos são adjuvantes no tratamento do infarto do miocárdio e da insuficiência cardíaca 

congestiva. 
 

BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO 

 
Química. Atualmente, os bloqueadores dos canais de cálcio do tipo L em uso clínico são pertencentes às 

seguintes classes: a) fenilalquilaminas (verapamil); b) benzotiazepinas (diltiazem); c) diidropiridinos (nifedipino, 

amlodipino, felodipino, isaridipino, nicardipino, nisoldipino, nimodepino etc.); d) diarilaminopropilamina (bepridil). 

 

Mecanismos de ação. A expressão “antagonista do cálcio” leva a supor relação de semelhança 

e interação agonista-antagonista em nível de receptor; no entanto, precisa-se ressalvar que os efeitos 

desses fármacos nem sempre são revertidos por Ca
2+

 de modo competitivo. Os efeitos exercidos por 

fármacos que interagem com o cálcio no ciclo contração-relaxamento podem ser considerados em 

3grupos distintos: 

 

1. Efeitos em mecanismos que aumentam diretamente a [Ca2+]i e consequentemente afetam o influxo de 

Ca2+ extracelular ou a liberação de Ca2+ de estoques intracelulares; 

2. Efeitos em mecanismos que participam na redução da [Ca2+]i, tais como extrusão de Ca2+ e captação ou 

ligação de Ca2+ intracelular; 

3. Efeitos em processos desencadeados pela fração livre de Ca2+ intracelular, que afetam a atividade das 

proteínas contráteis. 

 

Os fármacos que causam os efeitos 1 e 2 podem ser designados como “inibidores da disponibilidade de 

Ca2++ ,os que deprimem os efeitos celulares do Ca2+ sem alterar o [Ca2+]i previamente elevada podem ser chamados 

“inibidores dos efeitos do Ca2+”. 

Os canais de Ca2+ do tipo L podem ser bloqueados por vários compostos orgânicos. Os mecanismos de 

ação envolvidos são basicamente dois: 

 

1. Bloqueio predominantemente a partir da superfície interna da membrana por penetração no canal 

quando aberto (p. ex. aminas terciárias carregadas como o verapamil e seus derivados e o diltiazem). A potência 

bloqueadora desses fármacos é caracteristicamente voltagem-dependente (isto é, depende do potencial da 
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membrana) e uso-dependente (isto é, depende das condições de menor ou maior estimulação da estrutura); 

2. Bloqueio efetuado por compostos não carregados ionicamente no pH fisiológico, como as 

diidropiridinos (nifedipino, nitrendipino, nisoldipino e outros). A ação desses fármacos não é voltagem-dependente e 

nem uso-dependente. 

 

Musculatura lisa vascular. Tanto a despolarização quanto a contração da fibra muscular lisa 

vascular dependem respectivamente do influxo e da concentração intracelular de cálcio. Assim, dois 

fenômenos são responsáveis pela contração dessa musculatura: acoplamento eletromecânico e 

farmacomecânico (Fig. 41-2). 

 

Os bloqueadores dos canais de cálcio reduzem a mobilização de Ca2” e, portanto, dificultam a elevação da 

[Ca2+]. Deve-se chamar a atenção, entretanto, para o fato de o bloqueio dos canais voltagem-dependentes 

(mecanismo 1) ser mais sensível do que o bloqueio exercido sobre o acoplamento agonista-receptor (mecanismo 2). 

De modo geral, a musculatura lisa arterial é bastante sensível a esses fármacos, ao passo que a 

musculatura venosa (pré-carga) não o é. 

Entre as ações importantes deste grupo de fármacos estão: dilatação das artérias coronarianas (melhoria, 

portanto, do rendimento cardíaco); aumento da perfusão subendocárdica e relaxamento dos ventrículos (melhora o 

rendimento cardíaco). 

 

Efeitos hemodinâmicos. Os principais bloqueadores dos canais de cálcio apresentam as 

seguintes potências vasodilatadoras: nifedipino > verapamil > diltiazem. Todos diminuem a resistência 

vascular coronariana, aumentando, portanto, o fluxo sanguíneo nesse leito. 

O nifedipino, quando administrada intravenosamente, determina vasodilatação arterial seletiva 

com pouca ou nenhuma atividade sobre os vasos de capacitância (venosa/pré-carga). Via-de-regra, os 

efeitos vasculares são obtidos com doses muito inferiores àquelas necessárias para determinar ação 

cardíaca direta. 

A nifedipino in vitro determina efeito inotrópico negativo. In vivo, por via sublingual, ela 

aumenta o desempenho cardíaco de forma mais eficiente em ventrículos comprometidos (mas não 

insuficientes) do que em ventrículos normais. De modo geral, diidropiridinos apresentam efeitos 

cardiovasculares muito semelhantes àqueles do nifedipino. Por exemplo, pode haver alguma seletividade 

da nicardipino de menor potência dos efeitos inotrópicos positivos quando comparada com o nifedipino. 

O verapamil apresenta potência vasodilatadora inferior à do nifedipino, não atuando sobre vasos 

de capacitância. É dotado de notável ação cardíaca; em doses capazes de produzir vasodilatação 

periférica, determina intensos efeitos (dromotropismo, inotropismo, cronotropismo e batmotropismo 

negativos) por ação cardíaca direta 

 

Várias compensações fisiológicas ocorrem após injeção intravenosa do fármaco. O verapamil 
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reduz a pressão arterial determinando taquicardia reflexa, que, por sua vez, é antagonizada pelo efeito 

cronotrópico negativo direto.  

Por outro lado, o inotropismo negativo é compensado tanto pelo aumento reflexo do tono 

simpático como pela redução da pós-carga (vasodilatação arterial). A administração oral do fármaco leva 

à diminuição da pressão arterial e da resistência periférica, sem grande alteração do cronotropismo. 
 

.  

 

 

Fig. 42-2. Mecanismo de ação dos bloqueadores dos canais de cálcio. 

 

O diltiazem, quando administrado intravenosamente, reduz sensivelmente a pressão arterial por 

ação vasodilatadora arteriolar, ocasionando aumentos reflexos do cronotropismo e de débito cardíacos. A 

resposta cronotrópica, entretanto, é bifásica: em primeiro lugar, ocorre aumento reflexo e depois há 

redução pela ação direta do fármaco. 

Após administração oral, o diltiazem determina prolongada queda da pressão arterial e do 

cronotropismo cardíaco. 

O bepridil reduz a pressão arterial e a frequência cardíaca em pacientes com angina de esforço e 

aumenta o desempenho ventricular esquerdo em paciente com angina, porém os seus efeitos adversos 

limitam seu uso clínico para pacientes refratários. 
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Efeitos em células cardíacas. Em miócitos e em tecidos de condução dos átrios e dos ventrículos, a 

despolarização ocorre à custa de duas correntes iônicas dirigidas para o interior da célula, uma transportada 

pelo Na
+
 (canais rápidos) e outra pelo Ca

2+
 (canais lentos).  

 

A entrada de Ca2+ no interior do miócito e sua subsequente ligação à troponina bloqueiam a inibição que 

esta última exerce sobre a reação contrátil, permitindo assim a interação entre actina e miosina e, por fim, a 

contração. Esta é a base que explica o aparecimento de efeito inotrópico negativo após bloqueio dos canais lentos de 

Ca2+ por verapamil e diltiazem. Tanto a frequência de disparo no nó sinusal quanto a condução no nó 

atrioventricular estão diminuídas na vigência da ação desses bloqueadores. Esses efeitos decorrem, em parte, do 

retardo na recuperação da atividade dos canais lentos de Ca2+, isto é, eles apresentam dificuldades em readquirir 

sua propriedade de transportar cálcio em resposta a novo estímulo. 

Características próprias diferenciam os diversos bloqueadores de cálcio quanto à sua ação cardíaca. 

O nifedipino reduz a corrente de Ca2+ sem interferir na recuperação do canal. Seu efeito é dose-

dependente e, em termos práticos, frequência-dependente. Em doses terapêuticas, seu efeito sobre a condução A-V é 

praticamente desprezível. 

O verapamil tanto reduz a magnitude da corrente de Ca2+ quanto a taxa de recuperação do canal de Ca2+, 

sendo seu efeito frequência-dependente, à semelhança do que se passa com o diltiazem. O bepredil, como verapamil, 

inibe tanto a corrente de Ca2+quanto a corrente rápida de Na+. 

 

Absorção, destino e eliminação. Os bloqueadores de cálcio são bem absorvidos pelo trato gastrintestinal, 

porém sua biodisponibilidade, em alguns casos, é baixa, consequente a uma importante eliminação pré-sistêmica 

hepática. Os efeitos desses fármacos iniciam-se dentro de 30 a 60 minutos, após a administração por via oral, com 

exceção para os agentes de ação prolongada como amlodipino e felodipino. O verapamil, quando administrado por 

via intravenosa, possui um efeito hipotensor fugaz com pico de ação em 5 minutos e duração de 10 a 20 minutos. 

Esses agentes se ligam a proteínas plasmáticas em cerca de 70 a 98%. O local do metabolismo do verapamil é o 

fígado, onde se transforma principalmente em norverapamil (n-desmetil-verapamil) através de uma N-desalquilação. 

O diltiazem é biotransformado em derivado desacetilado que possui potência menor que o diltiazem, como um 

vasodilatador. Os diidropiridinos são metabolizados no fígado, resultando em derivados desidrogenados inativos ou 

fracamente ativos. 

A eliminação dos bloqueadores de cálcio é feita principalmente pelos rins, uma pequena parte desses 

agentes é eliminada pelo trato gastrintestinal. A meia-vida desses compostos varia entre 1 e 60 horas. 

 

Efeitos adversos. São poucos e discretos, geralmente secundários à ação vasodilatadora das 

diidropiridinas. Os pacientes desenvolvem cefaleia, hipotensão arterial, ruborização, tonturas, edema de membros e 

vômitos. 

Em raros casos pode ocorrer piora do quadro anginoso para nifedepino em decorrência talvez de 

fenômenos de roubo de fluxo ou de hipotensão frente a lesões coronarianas fixas. 

O verapamil, quando administrado por via intravenosa, leva ocasionalmente a efeitos secundários à 

própria ação do fármaco, como hipotensão e distúrbios da condução atrioventricular. Bradicardia severa, 
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hipotensão ou mesmo assistolia ventricular já foram descritas, porém na maioria das vezes ocorrem quando 

associou-se o verapamil a -bloqueadores. 

As contraindicações principais do verapamil concentram-se em casos de doença do nó sinusal, 

bradicardia, hipotensão arterial, distúrbios da condução atrioventricular e disfunção ventricular esquerda. 

Em consequência das propriedades antiarrítmicas do bepredil (ver Capítulo 42) ocorrem efeitos adversos 

arrítmicos, como também foram descritos casos de agranulocitose que limitam o uso clínico desse agente. 

 

Usos terapêuticos. Atualmente, os bloqueadores do Ca
++

 têm ampla gama de indicações 

terapêuticas, sendo seu uso útil em diversas doenças cardiovasculares. 

 

Angina. Na angina pectoris, tanto na sua forma aguda, em que o componente vasoespástico 

assume um papel etiopatogênico básico, quanto na sua forma crônica desencadeada por um aumento do 

consumo de O2, os bloqueadores de Ca
++

 são empregados com benefícios (Quadro 41-2). 

Por seu efeito vasodilatador coronariano direto, o nifedipino, particularmente, é capaz de 

aumentar o diâmetro da luz vascular, aliviando o vasoespasmo e promovendo maior fluxo sanguíneo ao 

miocárdio isquêmico em casos de angina de Prinzmetal, angina instável, angina do recente início e angina 

pós-infarto. 

Na angina estável crônica, classicamente desencadeada aos esforços, a ação principal dos 

bloqueadores do Ca
++

 se faz principalmente através da redução da demanda de O2 resultante da queda da 

pós-carga e da diminuição da contratilidade miocárdica. Outros efeitos associados que contribuem para 

melhor relação na razão oferta e consumo de O2 residem na capacidade que têm os bloqueadores de Ca
++

 

de dilatar coronárias obstruídas, mesmo de uma maneira fixa, e na capacidade que essas substâncias têm 

de favorecer a abertura de vasos colaterais e de proteger miocárdio isquêmico.  
 

Quadro 41-2. Bloqueadores de canais de cálcio tipo L usados 

no tratamento da angina 

Fármacos Dosagens usuais 

Amlopidino 5-10 mg, oral, uma vez ao dia 

Nicardipino 20-40 mg, oral, a cada 8 horas 

Nifedipino  20-40 mg, oral, a cada 8 horas 

Bepridil  200- 400 mg, oral, uma vez ao dia 

Diltiazem  30-80 mg, oral, a cada 6 horas 

Verapamil  80-160 mg, oral, a cada 8 horas 

 
Outros usos. Os bloqueadores de canal de cálcio são usados também nos tratamentos de arritmias 

cardíacas (ver Capítulo 44) e da hipertensão arterial (ver Capítulo 42). Além disso, os bloqueadores do Ca++ têm 

sido utilizados em uma série de outras patologias clínicas, como na miocardiopatia hipertrófica, na profilaxia e no 
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tratamento do espasmo cerebral que acompanha a hemorragia meníngea, em doenças do tecido conectivo 

acompanhadas pelo fenômeno de Raynaud e nas crises de enxaqueca. Não há evidências de que os bloqueadores dos 

canais de cálcio sejam benéficos no tratamento e na prevenção secundária do infarto agudo do miocárdio. 

 

ANTAGONISTAS -ADRENÉRGICOS 

 

Os antagonistas -adrenérgicos são eficazes no tratamento da crise anginosa de esforço e na 

melhora da sobrevivência de pacientes acometidos de infarto do miocárdio. Entre os antagonistas -

adrenérgicos, o propranolol é o mais avaliado como agente antianginoso, embora outros como o timolol, 

atenolol e metoprolol também possuam tais propriedades cardioprotetoras (ver Capítulo 17). 

A eficácia dos antagonistas -adrenérgicos no tratamento da angina de esforço pode ser 

explicada pela redução do consumo de oxigênio do miocárdio pelo efeito inotrópico negativo e pela 

redução da pressão arterial durante o exercício. 

Ao empregar-se um -bloqueador adrenérgico, é importante ter em mente que o fármaco atuará 

não apenas corrigindo o aumento da frequência e do inotropismo cardíaco em resposta ao estresse ou 

exercício, mas também impedindo a manifestação de importantes atividades do organismo, tais como: o 

aumento da velocidade de condução AV; o relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, além de uma 

série de manifestações metabólicas. As consequências do bloqueio das atividades metabólicas e 

hemodinâmicas provocadas pelos -bloqueadores adrenérgicos devem ser avaliadas. 

 

PERSPECTIVAS  
 

Na avaliação clínica da eficácia de um tratamento antianginoso é importante observar a seleção de 

pacientes nos estudos clínicos e como também uma combinação de fatores fisiopatológicos e evolutivos da 

doença. Neste sentido, a gravidade da angina, demanda miocárdica de O2 e a presença de espasmos são 

fatores determinantes para a eficácia do tratamento antianginoso.  

Ademais, a escolha dos agentes farmacológicos em esquemas posológicos adequados é fundamental para 

obtenção de bons resultados. Metanálises para comparação entre os bloqueadores dos canais de cálcio, 

antagonistas de - adrenérgicos e nitratos foram feitas para escolha desses agentes.  

Outro aspecto abordado nas estratégias terapêuticas antianginosas é associação medicamentosa entre as 

diversas categorias de agentes antiaginosos com intuito de redução de dose, aumento da efetividade e 

diminuição de efeitos adversos. 

 Vale lembrar que nem sempre essas associações atingem o potencial terapêutico desejado. Como 

exemplo de efetividade é a associação de nitratos e antagonistas de receptores -adrenérgicos no tratamento 

da angina de esforço.  

Recentemente, foi feita tentativa deobtenção de efetividade adicional com novos agentes “metabólicos”, a 

pirexilina que reduz a demanda de O2 do miocárdio através de desvio da oxidação de ácidos graxos para o 
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metabolismo da glicose.  

Ademais,  os stents intravascualares (coronarianos) que podem melhorar a angina, apesar de sua 

limitação de eficácia a longo prazo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
ABERNETHY, D.R.; SCHWARTZ, J.B. Calcium-antagonists drugs. N. Engl. J. Med., v.341, p.1477-

1457, 1999. 

 

DUDZINSKI, D.; IGARASHI, J.; GREIF, D.; MICHEL, T. The regulation and pharmacological of 

endonthelial nitric oxide synthase. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., v.46, p.235-276. 2006.  

HEIDENREICH, P.A.; MCDONALD, K.M.; HASTIE, T.; FADEL, B.; HAGAN, V.; LEE, B.K.; 

HLATKY, M.A. Meta-analysis of trials comparing beta-blockers, calcium antagonists, and nitrates for stable angina. 

JAMA, v.281, p.1927-1936, 1999. 

LAURENTI, R.; BUCHALLA, C.M.; CARATIN, C.V.S. Doença isquêmica do coração. Internações, 

tempo de permanência e gastos. Brasil, 1993 a 1997. Arq. Bras. Cardiol., v.74, p.483-487, 2000. 

LIMA, C.V. Síndromes isquêmicas agudas. Arq. Bras. Cardiol., v.72, p.109-137, 1999. 

MEGSON, I.L.; WEBB, D.J. Nitric oxide donnor drugs: current status and future trends. Expert Opin. 

Investig. Drugs, v.11, p.587-601, 2002. 

MONCADA, S.; RADOMSKI, M.W.; PALMER, R.M. Endothelium-derived relaxing factor. Identification 

as nitric oxide and role in the control of vascular tone and platelet. Biochem. Pharmacol., v.37, p.2495-2501, 1988. 

LISI, M.; PARKER, J.D.; GORI, T. Organic nitrates: still interesting after all these years. Recenti Prog. 

Med., v.100, p.140-143, 2009. 

THADINI, U.; DAVIDSON, C.; SINGLETON, W.; TAYLOR, S.H. Comparison of five beta-

adrenoreceptor antagonists with different ancillary properties during twice daily therapy in angina pectoris. Am. J. 

Med., v. 68, p.243-250, 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



546 

 

 

 

 

Capítulo 42 

 

Anti-Hipertensivos 
 

 

Roberto K. N. Cuman, Sonia Gil 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial (HA) sistêmica é uma doença de origem multifatorial caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Devido à alta prevalência na população e a baixa taxa de 

controle, a HA é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Esta doença é 

considerada um problema de saúde pública, pelo aumento da longevidade e prevalência de fatores 

associados, tais como: a obesidade, o sedentarismo e a dieta inadequada.  

A HA apresenta uma prevalência de 20% na população mundial, e acarreta elevados índices de 

morbidade e mortalidade. Entre 11% a 20% da população adulta, com idade superior a 20 anos, nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento são portadores de HA, mas somente 50% desses pacientes 

sabem de sua doença, sendo responsável por milhões de mortes prematuras e apresenta um importante 

papel etiológico no desenvolvimento da doença cerebrovascular, isquemia cardíaca, insuficiência cardíaca 

e renal. 

O tratamento da HA tem sido associado a uma redução de cerca de 40% no risco do acidente 

vascular cerebral e de, aproximadamente, 15% na redução de risco para o infarto do miocárdio. Apesar de 

ser conhecido que o tratamento da HA previne as doenças cardiovasculares e aumenta a expectativa de 

vida, o controle e seu manejo ainda é inadequado. Além disso, a HA frequentemente coexiste com outros 

fatores de risco cardiova sculares, tais como: tabagismo, diabetes, dislipidemias e obesidade, que 

compõem os riscos cardiovasculares atribuídos à HA e que contribuem para as altas taxas de morbibidade 

e mortalidade destes pacientes.  

 

Diagnóstico. Convencionalmente, define-se a HA quando a pressão arterial for maior ou igual a 
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140/90 mmHg, normotensão quando menor ou igual a 120/80 mmHg e HA limite quando a pressão 

arterial estiver entre os valores citados (ver Esquema 42-1). Estes limites são operacionais e arbitrários, 

uma vez que a relação entre pressão arterial e mortalidade é quantitativa e não qualitativa, pois, quanto 

mais alta a pressão arterial, menor a sobrevida e pior o prognóstico. 

O diagnóstico da HA é estabelecido através da medida da pressão arterial com o paciente em 

ambiente tranquilo e agradável, sem tensão emocional, após 10 minutos de repouso em posição supina, 

utilizando-se a média de três tomadas consecutivas em pelo menos duas ocasiões. Esse procedimento 

procura evitar o diagnóstico baseado em elevações causais de pressão arterial, pois há grande 

variabilidade nos níveis pressóricos ao longo do dia frente a estímulos internos (ver ritmos biológicos, 

Capítulo 13) e externos. 

 

Etiologia. A maioria dos pacientes hipertensos não tem estabelecida a causa da HA arterial, 

denominando-a essencial, primária ou idiopática, diferente da HA arterial secundária, onde a causa é conhecida, 

como ocorre na hipertensão renal, hipertensão renovascular, feocromocitoma, hiperaldosteronismo primário ou 

coarctação de aorta. Estes indivíduos são geralmente assintomáticos e os sintomas, quando surgem, geralmente 

estão associados a comprometimento dos chamados “órgãos-alvo”: cérebro, coração e rins, porém todos os órgãos 

sofrem as consequências dos níveis pressóricos elevados, pois todos os vasos são atingidos. Em uma população em 

geral, os hipertensos têm maior incidência de acidentes vasculares cerebrais, episódios isquêmicos transitórios, 

angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal, insuficiência 

vascular periférica e alterações retinianas. A HA essencial apresenta, na maioria das vezes, evolução longa e 

caráter benigno. Existem alguns fatores, denominados fatores de risco, que influenciam aparecimento ou piora da 

hipertensão, bem como tratamento e prognóstico da doença, sem apresentar relação de causa e efeito, sendo os mais 

importantes: idade, sexo, hereditariedade, raça negra, obesidade, estresse e alta ingestão de sal. 

 

A pressão arterial média é produto do débito cardíaco (DC) e da resistência periférica total (RPt), 

sendo expressa pela equação (PAm = DC x  RPt). Assim, a pressão arterial pode ser diminuída pela ação 

de fármacos sobre o débito cardíaco ou a resistência periférica, ou ambos. Para fins didáticos, os fármacos 

mais utilizados no tratamento da hipertensão arterial são classificados de acordo com seu mecanismo de 

ação. 

 

ANTI-HIPERTENSIVOS  

  

Os fármacos anti-hipertensivos constituem classe heterogênea de fármacos utilizados, dentre 

outras indicações, no tratamento da hipertensão arterial. Os medicamentos anti-hipertensivos podem ser 

divididos basicamente em seis grupos: diuréticos, inibidores adrenérgicos, inibidores da enzima 

conversora da angiotensina (ECA), bloqueadores de canais de cálcio, antagonistas de receptores AT1de 

angiotensina II, vasodilatadores diretos e inibidor direto da renina. 
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Qualquer grupo de medicamentos, com exceção dos vasodilatadores de ação direta, pode ser 

apropriado para o controle da pressão arterial em monoterapia inicial, especialmente para pacientes com 

hipertensão em estágio I (leve) que não responderam às medidas não medicamentosas. Entretanto a 

monoterapia inicial é eficaz em apenas 40% a 50% dos casos. Para pacientes em estágio II e III é 

recomendado o uso de associações de fármacos anti-hipertensivos como terapia inicial. Serão 

apresentados os anti-hipertensivos disponíveis comercialmente no Brasil. 

 

Diuréticos 

 

Os diuréticos são fármacos utilizados no tratamento de estados edematosos e da hipertensão 

arterial (Quadro 42-1). O mecanismo anti-hipertensivo dos diuréticos está relacionado primeiramente à 

depleção de volume e posteriormente à redução da resistência vascular periférica devida a diversos 

mecanismos. Agem primariamente sobre os rins e promovem o aumento da diurese e a eliminação de 

eletrólitos como o sódio e o cloro (ver Capítulo 40). 

 

Quadro 42-1. Diuréticos usados no tratamento da hipertensão 

arterial 

Grupo Fármaco Dose diária 

(mg) 

Duração da ação 

(h) 

 

Diuréticos 

tiazídicos 

 

 

 

Diuréticos de 

“teto alto” 

 

 

Diuréticos 

poupadores 

de potássio 

 

 

Hidroclorotiazida 

Clortalidona 

Indapamida 

Indapamida SR 

 

Bumetamida 

Furosemida 

Piretanida 

 

Espironolactona 

Amilorida 

Triantereno 

 

 

12,5-25 

12,5-25 

2,5-5 

1,5-5 

 

0,5-4 

20-120 

6-12 

 

25-100 

2,5-10 

50-100 

 

12-18 

24-72 

18-24 

 

 

4-6 

4-6 

24 

 

8-12 

24 

12 

 

Os diuréticos são eficazes no tratamento da HA e na redução da morbidade e mortalidade 

cardiovasculares. Estes fármacos são muito utilizados em todos os esquemas de tratamento da HA 
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arterial, na monoterapia e em associações. Inicialmente, após administração do diurético, ocorre 

diminuição do débito cardíaco e do volume plasmático. Na terapêutica crônica, verifica-se normalização 

do débito cardíaco, queda da resistência periférica e discreta redução do volume plasmático. Como anti-

hipertensivos, são preferidos os diuréticos tiazídicos e similares em baixas doses. Os diuréticos de alça 

são reservados para situações de hipertensão associada a insuficiências renal e cardíaca. 

 

Diuréticos tiazídicos. Estes fármacos diferem entre si basicamente pela duração da ação e 

consequentemente na comodidade posológica, sendo a resposta hipotensora semelhante. São diuréticos 

com ação prolongada que, juntamente com os -bloqueadores, são fármacos de escolha para a primeira 

etapa do tratamento da hipertensão arterial, devido à tolerabilidade, eficácia, baixa incidência de efeitos 

adversos, baixo preço e comodidade posológica. De modo geral, obtém-se normalização da pressão 

arterial em 60-70% dos hipertensos leves e moderados somente com o uso de tiazídicos. Outros 

compostos, como a indapamida, apresentam atividade diurética comparável à dos tiazídicos e atividade 

bloqueadora dos canais de cálcio, proporcionando potencialização do efeito hipotensor. 

 

Diuréticos de teto alto. São fármacos úteis por via oral no tratamento de estados edematosos, 

como na insuficiência cardíaca congestiva, renal ou hepática, enquanto que por via parenteral, em 

situações que exigem diurese rápida e profusa, como por exemplo no edema agudo pulmonar. No 

tratamento da HA, estes fármacos são indicados a pacientes hipertensos portadores de insuficiência 

cardíaca e/ou insuficiência renal, pois, ao contrário dos diuréticos tiazídicos, são eficientes em pacientes 

com filtração glomerular reduzida, geralmente abaixo de 30 ml/min. Nas emergências hipertensivas, são 

administrados por via parenteral como adjuvantes à terapêutica. 

 

Diuréticos poupadores de potássio. A espironolactona, triantereno e amilorida são diuréticos 

fracos, frequentemente utilizados no tratamento da HA em associações com tiazídicos ou diuréticos de 

alça, sendo úteis também na prevenção e no tratamento da hipopotassemia. 

 

Antagonistas dos receptores -adrenérgicos 

 

São indicados principalmente, no tratamento de HA, doenças cardíacas isquêmicas, insuficiência 

cardíaca e certas arritmias cardíacas (Quadro 42-2). Atuam através do bloqueio dos receptores -

adrenérgicos, impedindo a atuação das catecolaminas nesses receptores. 

Os mecanismos de ação anti-hipertensiva destes fármacos envolvem: a) ação direta no sistema 

nervoso central; b) bloqueio adrenérgico; c) redução de atividade de renina plasmática; d) aumento das 

prostaglandinas; e) redução do débito cardíaco; e) alteração no limiar de disparo dos barorreceptores. 

Os -bloqueadores, juntamente com os diuréticos, constituem fármacos de escolha no tratamento 
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da hipertensão arterial. Os bloqueadores -adrenérgicos podem ser úteis como terapêutica inicial nos 

pacientes jovens, especialmente naqueles com frequência cardíaca de repouso elevada, pacientes com 

doença cardíaca isquêmica, ansiosos, com enxaqueca e arrítmicos. Em pacientes que não respondem à 

terapêutica diurética isolada, doses pequenas de simpatolíticos (incluindo o grupo β-bloqueador) são 

adicionadas, e nesse caso, o -bloqueador passa a constituir um fármaco com efetividade comparável a de 

outros simpatolíticos de ação central ou periférica. 

 

 

Quadro 42-2. Antagonistas dos receptores β-adrenérgicos 

usados no tratamento da hipertensão arterial 

Fármaco Dose diária (mg) Nº administração/dia 

Bisoprolol 2,5-10 1-2 

Atenolol 25-100 1-2 

Carvedilol 12,5-50 1-2 

Nadolol 40-120 1 

Metoprolol 50-200 1-2 

Pindolol 10-40 1-2 

Propranolol 40-80 2-3 

 
 

Antagonistas dos receptores -adrenérgicos 
 

São utilizados no tratamento da HA e da insuficiência cardíaca congestiva.  
 

Os antagonistas dos receptores 1 inibem a vasoconstrição produzida pela noradrenalina e não impedem a 

retroalimentação negativa. São fármacos utilizados geralmente associados a diuréticos. São representantes desta 

classe de fármacos: a prazosina (1-20mg, 2 a 3 vezes/dia), a doxazosina (1-16mg/dia) e a terazosina (1-20mg, 1 a 2 

vezes/dia). 

 

Antagonista dos receptores  e -adrenérgicos 
 

Este tipo de anti-hipertensivo, representado pelo labetalol, apresenta a propriedade de bloquear tanto os 

receptores  como os -adrenérgicos (antagonista não seletivo).  

abetalol é agente hipotensor potente, útil no tratamento da hipertensão essencial, da hipertensão e de 

outros efeitos cardiovasculares associados ao feocromocitoma e no tratamento da hipertensão rebote que ocorre 

com a interrupção abrupta da clonidina e de outros anti-hipertensivos.  
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Inibidores Adrenérgicos ou Simpatolíticos 
 

Esses anti-hipertensivos reduzem a pressão arterial através do bloqueio do sistema nervoso simpático em 

vários níveis: a) no centro vasomotor do sistema nervoso central, por fármacos de ação central predominante; b) nas 

terminações nervosas, reduzindo a quantidade de noradrenalina liberada em cada impulso nervoso, através da 

inibição da síntese, armazenamento ou liberação do neurotransmissor por fármacos com ação na terminação 

nervosa; c) nos receptores adrenérgicos impedindo a interação entre neurotransmissores e seus receptores α e/ou β 

-adrenérgicos (Quadro 42-3). 

A metildopa é fármaco eficaz no tratamento da hipertensão arterial, utilizada geralmente associada a 

diurético. Os pacientes com insuficiência renal apresentam boas respostas hipotensoras com doses baixas de 

metildopa. A clonidina tem efeitos hemodinâmicos que se assemelham aos da metildopa e é estrutural e 

farmacologicamente similar ao guanabenzo. A reserpina é um alcaloide e age depletando os estoques de 

catecolaminas. Atualmente é um hipotensor utilizado somente em doses baixas associada a diuréticos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloqueadores dos canais de cálcio 

 

Os bloqueadores dos canais de cálcio são compostos de estrutura heterogênea, divididos em três 

classes: fenilalquilaminas (verapamil), benzotiazepínicos (diltiazem), diidropiridínicos (nifedipino, 

nicardipino, isradipino, amlodipino, felodipino, lacidipino, nisoldipino e nimodipino, entre outros) e 

diarilaminopropilamínico (bepridil) (ver Capítulo 41).  

 
O nifedipino atua principalmente no leito arteriolar sem alterar o tono venoso e promove taquicardia e 

retenção hídrica discretas. 

 O verapamil e o diltiazem apresentam maior afinidade pelos tecidos de condução e do miocárdio.  

As outras diidropiridinas apresentam efeitos cardiovasculares semelhantes aos do nifedipino. 

 

Esses fármacos apresentam eficácia anti-hipertensiva elevada e possuem controle rápido dos 

valores pressóricos (Quadro 42-4). 

Quadro 42-3. Simpatolíticos usados no tratamento da 

hipertensão arterial 

Fármacos Dose diária (mg) Nº administração/dia 

-Metildopa 500-1.500 2-3 

Clonidina 0,2-0,6 2-3 

Guanabenzo 4-12 2-3 

Guanetidina 10-400 1 

Reserpina 12,5-25 1-2 
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Quadro 42-4. Bloqueadores dos canais de cálcio usados no 

tratamento da hipertensão arterial 

Fármacos Dose diária (mg) Nº administração/dia 

Diltiazem 180-480 1-2 

Manidipino 10-20 1 

Nifedipino 20-60 2-3 

Verapamil  

Felodipino 

Anlodipino 

120-480 

5-20 

2,5-10 

1-2 

1-2 

1 

 

Inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona 

 

Os inibidores da ECA constituem uma classe de fármacos utilizados para tratamento da 

hipertensão arterial e da insuficiência cardíaca congestiva. Atuam inibindo a ECA (dipeptidil 

carboxipeptidase), que promove a transformação da angiotensina I em angiotensina II (potente 

vasoconstritor) e degrada as cininas (substâncias vasodilatadoras). Existe também inibição da produção de 

aldosterona, pois sua liberação é estimulada pela angiotensina II. Esses fármacos promovem 

vasodilatação tanto pela diminuição da quantidade de angiotensina II como pelo acúmulo de cininas, além 

de promoverem natriurese por diminuição da quantidade de aldosterona. Ambos os mecanismos citados 

contribuem para o efeito anti-hipertensivo do grupo. O captopril foi o primeiro agente desenvolvido para 

o tratamento da HA e, desde então, outros agentes já estão disponíveis na terapêutica (Fig.42.1; Quadro 

42-5). O captopril e enalapril são dois inibidores conhecidos da enzima conversora que apresentam 

fórmula estrutural semelhantes, sendo que o enalapril difere do captopril por não apresentar grupo 

sulfidril terminal. Ambos são bem absorvidos por via oral e são excretados pelo rim. O enalapril após 

absorção oral sofre hidrólise no fígado, transformando-se no ácido enalaprilato (enalaprilato), forma ativa 

do fármaco. 

Os portadores de hipertensão renovascular, bem como pacientes com hipertensão grave e 

hipertensão resistente com concentração plasmática elevada de renina, beneficiam-se substancialmente 

coma inibição da enzima conversora de angiotensina. Evidências mostraram que tanto o captopril como o 

enalapril são efetivos no tratamento de hipertensão leve e moderada com ou sem terapêutica diurética 

associada. 

Após a dose inicial os inibidores da ECA podem causar considerável queda na pressão arterial de 

alguns pacientes. Assim, a terapia deve ser iniciada sempre com doses baixas. O captopril e o enalapril, 

quando utilizados em dosagens equivalentes, apresentam incidência semelhante dos mesmos efeitos 

adversos. 
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Os inibidores da ECA induzem tosse seca em 5 a 20% dos pacientes. É o efeito colateral mais 

comum. A proteinúria é frequente em pacientes com doença renal prévia, surgindo nos primeiros meses 

de tratamento; pode regredir espontaneamente e ocasionalmente levar à interrupção do tratamento. A 

hiperpotassemia pode ocorrer como consequência do hipoaldosteronismo induzido pelo fármaco. São 

descritos como efeitos adversos: perda transitória do paladar, perda de peso, reações alérgicas cutâneas, 

positividade de anticorpos antinucleares, neutropenia, agranulocitoses, náuseas, irritação gástrica e o 

angioedema, potencialmente fatal. 

 Pode ainda promover a insuficiência renal aguda em pacientes com estenose bilateral da artéria 

renal. Os inibidores da ECA são contraindicados durante a gestação. 

 

 

 

 

 
Fig. 42-1. Ação anti-hipertensiva do Captotril (protótipo) 
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Antagonistas de receptor AT1 da angiotensina II. A angiotensina II, substância efetora do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona, formada a partir da conversão da angiotensina I pela ECA, 

desempenha papel importante na regulação da pressão arterial e na manutenção do equilíbrio 

hidroeletrolítico.  

Esse peptídeo interage com dois tipos de receptores denominados AT1 e AT2, que pertencem à 

grande família dos receptores acoplados à proteína G, amplamente distribuídos no organismo. 

 

Quadro 42-5. Inibidores da enzima conversora de angiotensina 

usados no tratamento da hipertensão arterial 

Fármaco Dose diária (mg) Nº administração/dia 

Captopril 25-150 2-3 

Enalapril 5-40 1-2 

Cilazipril 2,5-5 1  

Lisinopril 5-20 1 

Perindopril 4-8 1 

Quinapril 10-20 1  

Ramipril 2,5-10 1 

Trandolapril 2-4 1 

 

As múltiplas ações fisiológicas da angiotensina II, tais como: vasoconstrição, liberação de 

aldosterona, reabsorção de sódio pelos túbulos proximais, efeitos tróficos e efeitos cronotrópicos e 

inotrópicos positivos parecem depender da interação desse peptídeo com os receptores AT1, expressos no 

coração, nos rins e pulmões entre outros tecidos.  

 

Quadro 42-6. Antagonistas de receptor da angiotensina usados no 

tratamento da hipertensão arterial 

Fármacos Dose diária (mg) Nº administração/dia 

Candesartana 8-32 1 

Losartana 25-100 1 

Irbesartana 

Olmezartana 

150-300 

20-40 

1 

1 

Telmisartana 40-160 1 

Valsartana 80-320 1 

 

Os efeitos produzidos pela ativação dos receptores AT2 não são totalmente conhecidos, 
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provavelmente podem promover um efeito contrarregulador sobre os efeitos produzidos pela ativação dos 

receptores AT1. 

Os antagonistas dos receptores de angiotensina II bloqueiam seletivamente os receptores AT1 e 

são empregados especialmente em populações de alto risco cardiovascular com comorbidades, 

proporcionando redução na morbimortalidade cardiovascular (Quadro 42-6). 

O efeito destes antagonistas é comparável ao de outros agentes anti-hipertensivos, sendo 

fármacos seguros e apresentam efeitos adversos comparáveis aos dos inibidores da ECA. O mecanismo 

de ação desses agentes se deve possivelmente à estimulação dos receptores AT2 pela angiotensina II que 

se acumula em consequência do uso dos antagonistas seletivos. 
 

Vasodilatadores 
 

São fármacos estrutural e quimicamente diferentes, cuja similaridade está na ação sobre a musculatura 

vascular, sem mediação direta do sistema nervoso autônomo ou humoral.  

De acordo com o local predominante de ação, os vasodilatadores são classificados em arteriais 

(hidralazina, minoxidil e diazóxido) e arteriais e venosos (nitroprussiato de sódio). O diazóxido e o nitroprussiato de 

sódio são fármacos de administração parenteral. 

Os vasodilatadores são fármacos potentes utilizados no tratamento da hipertensão arterial, geralmente 

associados a diuréticos e -bloqueadores. Os de administração parenteral são úteis nas emergências hipertensivas. 

A hidralazina age principalmente sobre vasos de resistência, produzindo queda da resistência vascular sistêmica e 

paralelamente aumento do débito cardíaco e frequência cardíaca. Isoladamente produz aumento da atividade de 

renina e retenção hídrica por aumento do tono simpático, secundário à vasodilatação. É empregada na dose diária 

de 50-150 mg, administrada de 2 -3 vezes ao dia. O minoxidil é potente vasodilatador de ação predominante em 

território arterial. Comparativamente é mais potente que a hidralazina. Seu uso restringe-se ao tratamento da 

hipertensão grave e resistente à terapêutica habitual. É recomendado seu uso em doses diárias de 2,5-80 mg, de 2 a 

3 administrações/dia. 

 

Inibidor direto da renina. O único representante desta classe empregado na clínica é o 

alisquereno. Este fármaco promove uma inibição direta da ação da renina com diminuição da formação 

de angiotensina II. Sua eficácia na monoterapia comprovaram a redução da hipertensão arterial de 

intensidade semelhante a de outros antihipertensivos. Á dose diária recomendada é de 150-300 mg. 
 

TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbidade e 

mortalidade cardiovasculares do paciente hipertenso, aumentadas em decorrência dos altos níveis 

tensionais e de outros fatores agravantes. São utilizadas tanto medidas não medicamentosas isoladas 

como associadas a fármacos anti-hipertensivos.  



556 

 

O tratamento não farmacológico compreende: redução do peso, evitar sal e álcool, praticar 

atividade física regular, eliminar o fumo, restringir consumo de bebidas alcoólicas, retirar 

anticoncepcionais hormonais, reduzir estresse, controlar patologias associadas como diabetes, gota, 

hiperuricemia e alterações lipídicas. 

A partir de valores pressóricos de 130/85 mmHg recomenda-se a introdução de medidas de 

controle não farmacológicas. Acima dos valores pressóricos de 140/90 mmHg, deve-se iniciar a 

terapêutica medicamentosas, respeitando-se as características individuais, a presença de comorbidade e a 

qualidade de vida dos pacientes (ver Esquema 42-1, abaixo). 

 

 
 

Reduções da PA para níveis inferiores a 130/85 mmHg podem ser úteis em situações específicas, 

como pacientes com alto risco cardiovascular, diabéticos, com microalbuminúria, com insuficiência 

cardíaca, comprometimento renal e na prevenção de acidente vascular periférico.  

Os agentes anti-hipertensivos devem promover a redução não só dos níveis tensionais como 

também a redução de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Nos estágios I e II da hipertensão, sem 

Categoria  

 

Sistólica  
(mmHg) 

 

Diastólica 
(mmHg) 

   

Normotensão 
 

  

 120 

 

  

 80 

  

 HA-Limite 120 – 139 

 

80 – 89 

  

   

Hipertensão 

 
  

Leve 

 

  

140 – 159 

 

  

90 – 99 

  

   

Moderada 

  

 

  

160 – 179 

  

  

 

  

100 – 109 

 

  

Grave 

 

  

180 – 209 

 

  

110 – 119 

  

   

Muito grave 

 

  

 210 

 

  

 120 
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fator de risco associado, recomenda-se a monoterapia com fármaco de qualquer das principais classes 

terapêuticas dos fármacos anti-hipertensivos. Nos estágios II e III recomendam-se as associações de 

fármacos com diferentes mecanismos de ação agindo sobre vários mecanismos hipertensores. Estudos 

clínicos demonstraram redução da morbidade e mortalidade com a utilização de diuréticos, 

betabloqueadores, inibidores da ECA, antagonistas de receptores AT1 da angiotensina II e em pacientes 

idosos, com bloqueadores de canais de cálcio.  

Vários fatores tais como hereditariedade, ambiente, distúrbios renais, adrenais, cardiovasculares 

e nervosos conduzem a distúrbios na regulação da pressão arterial, e sendo difícil determinar qual o 

mecanismo atuante em determinado paciente, o médico deve identificar o melhor esquema terapêutico 

para o seu paciente. 

A hipertensão arterial essencial é uma doença crônica não é curável, e o paciente deverá tomar os 

medicamentos durante toda a vida. A baixa adesão ao tratamento anti-hipertensivo indica que o 

acompanhamento médico, com consultas mais frequentes e as orientações corretas quanto ao uso dos 

medicamentos são imprescindíveis para a adesão (concordância) ao tratamento. 
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Capítulo 43 

 

Fármacos Usados no Tratamento da Insuficiência Cardíaca 
 

 

Walkyria Sigler 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) está entre as causas mais comuns de morte e 

incapacitação nos países industrializados. Normalmente, existe um mau prognóstico associado ao 

diagnóstico de ICC e o tratamento farmacológico tem o objetivo possibilitar ao paciente a melhoria da 

qualidade de vida. 

A insuficiência cardíaca pode estar relacionada à disfunção sistólica (disfunção ventricular da 

contração do miocárdio) ou à disfunção diastólica (disfunção relacionada ao relaxamento do músculo 

ventricular). Este capítulo trata dos agentes inotrópicos positivos, ou seja, que aumentam a força de 

contração do miocárdio. Esses agentes podem, assim, ser indicados no tratamento da insuficiência 

cardíaca decorrente de disfunção ventricular sistólica. 
 

Insuficiência cardíaca congestiva (ICC). A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa 

decorrente de da disfunção ventricular (aguda ou crônica) na qual o coração é incapaz de suprir a demanda das 

necessidades metabólicas do organismo, quando em condições normais de pressão de enchimento ventricular e de 

retorno venoso. 

A ICC consiste numa síndrome clínica associada à reduzida tolerância ao exercício em razão da 

ocorrência de dispneia ou fadiga. O termo “congestiva” descreve a situação na qual ocorre congestão da circulação 

sistêmica e pulmonar com sobrecarga de líquidos, resultando em edema periférico e pulmonar. Todavia, nem todos 

os pacientes apresentam congestão, às vezes, mesmo a despeito de pronunciada disfunção cardíaca. 

A insuficiência cardíaca pode envolver um ou, muito comumente, ambos os ventrículos. Na insuficiência 

cardíaca, a redução do débito leva ao aparecimento de vários mecanismos compensatórios para manter a adequada 

perfusão dos órgãos e tecidos. Assim, o menor débito cardíaco é percebido pelos barorreceptores que, reduzem a 

inibição exercida no centro cardiomotor e vasomotor, na medula oblonga. A desinibição desses centros leva ao 

aumento da atividade simpática no coração e nos vasos. Inicialmente esse aumento da atividade simpática auxilia a 
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manter a pressão sanguínea, o débito cardíaco e a resistência periférica em níveis aceitáveis; porém, mantida por 

longos períodos, essa atividade simpática aumentada contribui para a progressão da doença subjacente do 

miocárdio e a evolução da fisiopatologia da insuficiência cardíaca. 

Em relação aos mecanismos compensatórios derivados do aumento da atividade simpática, tem-se, no 

sistema cardiovascular, o efeito inotrópico positivo (aumento da contratilidade cardíaca), o efeito cronotrópico 

positivo (aumento da frequência cardíaca), além do aumento da resistência periférica e da pressão arterial. Nos rins, 

devido à menor perfusão renal, é ativado o sistema renina-angiotensina-aldosterona e, assim, é aumentada a 

resistência periférica e a retenção de Na+ e água, levando ao aumento da volemia e das pressões arterial e venosa. 

O aumento da pressão arterial leva, por sua vez, ao aumento da pós-carga, ou seja, ao aumento da resistência ao 

esvaziamento ventricular durante a sístole, o que agrava a insuficiência cardíaca. Ainda, o maior volume de sangue 

que chega aos ventrículos (maior pré-carga) pode resultar em congestão e edema, como já mencionado, e ao 

aumento da tensão na parede do miocárdio que necessita, então, realizar maior trabalho. 

Em condições fisiológicas, no coração sadio, quanto maior for a distensão das fibras do músculo cardíaco 

ao final da diástole (pré-carga), maior será a tensão (força de contração) que elas produzirão em resposta a esse 

estiramento (Lei de Frank-Starling). Na vigência de ICC, o aumento da pré-carga leva o coração a dilatar e 

hipertrofiar, adaptação capaz de evocar, inicialmente, uma força de contração efetiva para um débito cardíaco 

satisfatório; no entanto, ao longo do tempo, a pressão diastólica final aumentada não é mais acompanhada pelo 

esvaziamento adequado dos ventrículos e o débito cardíaco entra em queda. Essa situação é representada pelo 

deslocamento da curva da função cardíaca. 

 

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

 
Na ICC, o principal objetivo do tratamento farmacológico é a melhoria da qualidade de vida do 

paciente, promovida, em parte, pelo alívio dos sintomas que decorrem do comprometimento 

hemodinâmico. Isso é alcançado a curto prazo com o emprego de agentes que aumentam o débito 

cardíaco e reduzem as pressões de enchimento ventricular. Assim, os pacientes com ICC são tratados com 

agentes inotrópicos positivos, diuréticos e vasodilatadores. Porém, a escolha dos fármacos depende da 

severidade dos sintomas e do local onde o paciente receberá o tratamento, se em casa ou no ambiente 

hospitalar. Quando o paciente está hospitalizado, a terapia medicamentosa envolve a utilização de agentes 

inotrópicos positivos administrados por via intravenosa (p. ex., agonistas -adrenérgicos e inibidores da 

fosfodiesterase), diuréticos e vasodilatadores (como o nitroprussiato ou a nitroglicerina). Já, no tratamento 

ambulatorial do paciente com ICC, os fármacos utilizados por via oral, são os, diuréticos e 

vasodilatadores (p. ex., inibidores da enzima conversora de angiotensina) e glicosídeos cardíacos. 

Ainda, outra finalidade do tratamento da ICC é prevenir as adaptações morfofuncionais dos 

ventrículos (“myocardial remodeling”) resultantes da ativação dos sistemas compensatórios na 

insuficiência. Além das alterações já citadas, evidências recentes mostram que os neuro-hormônios, como 

a angiotensina e a noradrenalina, podem atuar diretamente no miocárdio levando à “apoptose” e à 

expressão gênica anormal, fenômenos que contribuem para as modificações estruturais e funcionais do 
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coração. Assim, os fármacos utilizados na prevenção a longo prazo das adaptações morfofuncionais do 

miocárdio na insuficiência cardíaca são os vasodilatadores e os inibidores do sistema renina-angiotensina, 

já mencionados anteriormente, bem como os antagonistas -adrenérgicos. Atualmente, os antagonistas -

adrenérgicos desempenham papel crucial na prevenção das alterações deletérias do miocárdio na 

insuficiência cardíaca. No entanto, é importante recordar que os antagonistas -adrenérgicos têm a 

potencialidade de agravar a disfunção ventricular. 

Na terapia atual da ICC que prioriza a redução da pré-carga, redução pós-carga e melhora do 

estado inotrópico são abordadas as diversas categorias de fármacos. 

 

Dieta hipossódica. A dieta moderada de Na
+
 (ingestão total 2 a 3 g/dia) é tolerada pela maioria 

dos pacientes com disfunção ventricular significativa. 

 

Diuréticos. Os diuréticos têm papel fundamental no tratamento sintomático da ICC, refletindo 

em última análise importante papel do rim em diferentes respostas à ICC. A farmacologia desta classe de 

fármacos é apresentada minuciosamente no capítulo 40. Como já comentado anteriormente, a retenção de 

Na
+
 e água, assim como o aumento do líquido extracelular faz com que o coração funcione em volumes 

diastólicos finais mais aumentados que, pode acarretar a congestão venosa sistêmica e pulmonar e edema 

periférico. 

Os diuréticos são usados criteriosamente na redução do volume extracelular e da pré-carga, ou 

seja, da sobrecarga líquida ventricular (VE). Em contrapartida deve-se evitar o uso de diuréticos em casos 

de pacientes com disfunção assintomática ventricular e ajustar a posologia para manutenção da euvolemia 

em pacientes com retenção líquida. Em síntese, os diuréticos têm eficácia no controle sintomático e 

melhoram as atividades físicas, entretanto, não reduzem a mortalidade da ICC.  

Na escolha dos diuréticos, os de teto alto são os mais usados como furosemida, bunetamida e 

torsemida. Os diuréticos de ação curta como furosemida é administrado em duas ou mais doses diárias 

por via oral para manutenção do balanço negativo de Na
+
. Em pacientes com ICC descompensada que 

exigem internação hospitalar usa-se administração intravenosa. O uso da infusão continua é vantajoso 

para manter a natriurese sustentada e diminuir o risco de otoxicidade. Os diuréticos tiazídicos são de uso 

limitado no tratamento de ICC. Recomenda-se associação com diuréticos de teto alto devido a sinergismo 

de ação natriurética entre os dois fármacos. Os poupadores de potássio são de baixa potência e 

consequentemente ineficazes na redução de volume, portanto não justificando a monoterapia. Contudo, os 

inibidores aldosterona (espirolactona) melhoram a sobrevida dos pacientes com ICC por ação não 

diurética.  

A monitorização de eletrólitos séricos e da função renal dos pacientes com ICC devem ser 

realizadas frequentemente durante o tratamento para manter euvolemia. Em casos de hipopotassemia são 

indicados a complementação de K
+
 ou diuréticos poupadores de potássio. Outros cuidados são 
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relacionados à resistência aos diuréticos na ICC que pode ser causada pela não adesão dos pacientes, 

ingestão excessiva de Na
+
, diminuição da perfusão renal e taxa de filtração e patologia primária renal etc. 

Ademais, os efeitos adversos relacionados ao uso de diuréticos na ICC são alterações eletrolíticas com 

hiponatremia, hipopotassemia e alcalose. 
 

Vasodilatores. Dentre os inúmeros vasodilatadores estudados anteriormente (ver Capítulos 41 e 42) 

apenas, os antagonistas do sistema renina-angiotensina e a associação hidralazina e dinitrato de isossorbida são os 

que comprovadamente melhoram a sobrevida dos pacientes com ICC. 

 

Antagonistas do sistema renina-angiotensina. Como já comentado anteriormente, a ativação do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona tem papel fundamental na fisiopatologia da ICC. Neste sentido, o antagonismo à 

angiotensina II (potente vasoconstritor arterial) representa o alvo principal para os fármacos inibidores da ECA e 

antagonistas da AT1 no tratamento da ICC (ver Capítulo 42). 

 

Os inibidores da ECA aprovados para tratamento da ICC são; captropil, enalapril, ramipril, 

lisonopril, quinapril efosinopril. Atuam inibindo a ECA (dipeptidil carboxipeptidase), que promove a 

transformação da angiotensina I em angiotensina II e degrada bradicinina e outras cininas (substâncias 

vasodilatadoras). Existe também inibição da produção de aldosterona, pois sua liberação é estimulada 

pela angiotensina II. Esses fármacos promovem vasodilatação tanto pela diminuição da quantidade de 

angiotensina II como pelo acúmulo de cininas, além de promoverem natriurese por diminuição da 

quantidade de aldosterona.  

O tratamento com os inibidores da ECA inicia-se com dose baixas (captotril, 6,0 mg) para evitar 

queda abrupta da pressão arterial. A monitorização rigorosa de eletrólitos séricos, creatinina sérica e 

pressão arterial se fazem necessária O ajuste posológico é feito de acordo com os pacientes hospitalizados 

em vários dias ou algumas semanas em pacientes ambulatoriais. A dose eficaz para o captropil é 50 

mg/3x/dia. Em condições clínicas, como ICC e diminuição do fluxo renal, a redução de dose é necessária 

ou em casos de hiperpotassemia exige-se o ajuste dose. O aparecimento angioedema secundário 

determina a suspensão imediata do fármaco, A tosse incomoda devido provavelmente a bradicinina pode 

ser resolvida pela substituição por antagonistas AT1. Os inibidores da ECA previnem a disfunção 

ventricular sistólica causada pelo infarto do miocárdio. 

Os antagonistas do receptor AT1 bloqueiam a estimulação dos receptores AT1 que mediam os 

efeitos deletérios da angiotensina II e reduz o escape em consequência do uso de antagonistas da ECA. Os 

antagonistas de receptor AT1 são fármacos seguros e apresentam efeitos adversos comparáveis aos dos 

inibidores da ECA. A associação de antagonistas de receptor AT1 com inibidores da ECA e recomendada 

pelo benefício terapêutico adicional e pela possível redução de hospitalizações. 

 

Associação de nitrato + hidralazina. Os nitratos são fármacos usados no tratamento ICC pela 
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redução das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo (ver Capítulo 41). A hidralazina é anti-

hipertensivo (ver Capítulo 42) que na ICC reduz a pós-carga ventricular direita e esquerda pela queda da 

resistência vascular sistêmica e paralelamente produz efeito inotrópico positivo no músculo cardíaco. A 

associação de hidralazina (300 mg/dia) com dinitrato isossorbida melhorou a hemodinâmica de pacientes 

com ICC avançada e aumentou a sobrevida. Estudo clínico recente entre pacientes afro-norte-americanos 

com ICC a associação apresentou significativa redução da mortalidade. 

 

Antagonistas de receptor -adrenérgico. A hiperativação simpática é uma das características 

da insuficiência cardíaca que se manifesta na função circulatória pelo aumento da força de contração 

(inotropismo) e da frequência cardíaca (cronotropismo), bem como aumento do enchimento ventricular. 

Inicialmente, as abordagens farmacológicas no tratamento da ICC para essas respostas simpáticas levaram 

ao uso inadequado de agentes simpatomiméticos que estimulam mais ainda a função circulatória e 

consequentemente aumentaram a mortalidade dos pacientes. Em contrapartida, uso imprevisto de 

antagonistas de -receptor adrenérgico resultou em melhora dos sintomas, aumento da tolerância a 

exercícios e a redução de lesão miocardíaca. Dentre os antagonistas de -receptor adrenérgico os mais 

usados são: metopropol, antagonista seletivo 1- receptor, apresentado em comprimidos de 25 mg de 

liberação prolongada; bisoprolol, antagonista seletivo 1 e carvedilol, antagonista não seletivo do 

receptor- (ver Capítulos.17, 41 e 42). 

 

Vasodiladotores parenterais. A insuficiência ventricular esquerda é uma característica da 

insuficiência cardíaca que produz significativas alterações da contratilidade miocardíaca (depressão) e da 

pós-carga do ventrículo esquerdo. Neste contexto, a redução da pós-carga pode estar associada ao 

aumento do volume sistólico. Por essas razões, o tratamento de paciente com insuficiência cardíaca por 

disfunção sistólica visa a obtenção de benefícios pela redução de volume. 

 

Nitratos. São fontes de NO, vasodilatador ativo correntemente usado nas unidades de 

tratamentos intensivos.  

O nitroprussiato de sódio, potente vasodilatador de instalação rápida (2 a 3 min) que produz 

redução tanto da pressão de enchimento ventricular e da resistência vascular periférica. As indicações do 

nitroprussiato de sódio são nos tratamentos intensivos da insuficiência cardíaca descompensada e de 

hipertensão grave. 

A nitroglicerina de administração intravenosa de ação mais seletiva em veias, sendo que a 

venodilatação resulta em redução da pressão diastólica dos ventrículos esquerdo e direito. A indicação 

preferencial de nitroglicerina intravenosa é no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca 

esquerda por isquemia do miocárdio, embora seja usada também para no tratamento da insuficiência 

ventricular esquerda não isquêmica (ver Capítulo 41). 
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Peptídeo Natriurético Cerebral. A neseritida é peptídeo natriurético cerebral na forma recombinante que 

atua no próprio receptor de domínio da guanilil ciclase tipo A. A ativação do complexo receptor-ciclase aumenta 

GMPc em tecidos alvos, resultando em  relaxamento da musculatura lisa e vasodilatação arterial e venosa. É usada 

no tratamento da dispneia por insuficiência cardíaca. Entretanto, metanálises sugerem que o tratamento do ICC com 

neseritida está associado a maior risco de morte. 

 

Glicosídeos cardíacos 

 

Os glicosídeos cardíacos são indicados no tratamento da ICC, devida à disfunção sistólica, 

principalmente quando acompanhada de fibrilação ou flutter atrial, devido ao efeito bradicárdico desses 

agentes. Os glicosídeos cardíacos são compostos de origem variada (vegetal, animal e sintética) que 

possuem a propriedade de aumentar a contratilidade das fibras musculares cardíacas. O termo digital é 

empregado para designar os glicosídeos esteroides derivados do gênero Digitalis, embora o uso desse 

termo venha sendo impropriamente estendido para designar também os glicosídeos cardíacos 

provenientes de outras fontes. 

Atualmente, os glicosídeos cardíacos são poucos utilizados, sendo a digoxina o fármaco mais 

usado. 

 

Efeitos dos glicosídeos cardíacos na ICC. Os efeitos benéficos da ação dos cardíacos digital são 

decorrência da sua capacidade de promover efeito inotrópico positivo, bem como de diminuir a atividade 

simpática reforçada pelos mecanismos compensatórios na insuficiência cardíaca. 

O efeito inotrópico positivo dos glicosídeos cardíacos leva ao deslocamento da curva da “função 

cardíaca” para uma posição que reflete uma melhor hemodinâmica. Observa-se, assim, aumento do débito 

cardíaco, redução do tamanho do coração e redução das pressões venosa e capilar. Além disso, a ação 

direta dos glicosídeos nos barorreceptores dessensibilizados na vigência do quadro de ICC restaura o arco 

barorreflexo inibitório da atividade simpática, levando, assim, entre outros benefícios, à queda da 

resistência arterial periférica (redução da pós-carga), bem como à queda do tono venoso (redução da pré-

carga). Os glicosídeos, ainda, promovem a estimulação da atividade vagal eferente. 

A melhoria geral do estado hemodinâmico resulta em maior perfusão renal e, assim, leva à 

desativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com diminuição da volemia, maior diurese e, 

consequentemente, alívio dos edemas. 

 

Mecanismo de ação inotrópica positiva. Os glicosídeos cardiotônicos inibem o transporte ativo de Na+ e 

K+ pela sua ligação resersível na subunidade  da enzima Na+, K+-ATPase presente na membrana celular do 

miócito cardíaco. Esta inibição causa o aumento do Na+ intracelular e, assim, diminui gradiente de Na+. Isso leva à 

diminuição da taxa do trocador Na+/Ca2+ (NCX) que se utiliza deste gradiente para movimentar Ca2+ para fora da 

célula (movendo Na+ para dentro) durante a fase de repolarização do potencial de ação cardíaco. Dessa forma, mais 



564 

 

Ca2+ acumula-se no citoplasma e é armazenado, estando disponível para a contração cardíaca. O aumento de Ca2+ 

nos estoques intracelulares, principalmente no retículo sarcoplasmático (RS), resulta em maior quantidade liberada 

a cada potencial de ação cardíaco e, consequentemente, em maior força de contração. Em seguida, o Ca2+ é 

recaptado pela Ca2-ATPases-SERCA2 do RS. Os glicosídeos ligam-se a um sítio específico na face citoplasmática da 

subunidade  da enzima Na+, K+-ATPase preferivelmente fosforilada, estabilizando essa conformação e impedindo 

seu movimento de translocação. Normalmente, o K+ extracelular promove a defosforilação da enzima como passo 

inicial para que possa ser translocado para dentro da célula. Essa defosforilação diminui a afinidade da ligação da 

enzima ao glicosídeo. Assim, o aumento de K+ extracelular diminui a ação dos glicosídeos cardíacos, enquanto a 

diminuição do K+ extracelular aumenta o efeito desses compostos. 

 

Ações eletrofisiológicas. A digoxina reduz a automaticidade e aumenta o potencial diastólico 

máximo nos nodos SA e AV pela diminuição da atividade simpática, bem como aumento do tono vagal. 

Esse glicosídeo também prolonga o período refratário e diminui a velocidade de condução no nodo AV. 

Em concentrações mais altas, ao contrário, o digital pode aumentar a atividade simpática, 

aumentando a taxa de despolarização da fase 4 do potencial de ação de alguns tecidos, o que leva ao 

aumento da automaticidade, predispondo as fibras à taquicardia e à fibrilação. Ainda, a sobrecarga de 

Ca
2+

citoplasmática aumenta a probabilidade de ocorrerem arritmias deflagradas por pós-potencial tardio. 

 

Farmacocinética. A digoxina tem absorção bastante variável, após administração oral, estando entre 

40% e 90%. Essa variabilidade deve-se, em parte, às diferentes biodisponibilidades das várias preparações 

farmacêuticas, bem como à interferência de alimentos na absorção do fármaco no trato gastrintestinal. 

A digoxina liga-se menos às proteínas PL asmáticas (~ 25%) do que a digitoxina (~95%). A eliminação da 

digoxina ocorre principalmente pelos rins e pode ser bastante afetada pela função renal. Assim, o uso concomitante 

de vasodilatadores pode aumentar a perfusão renal e promover aumento da velocidade de eliminação da digoxina 

 

Uso clínico da digoxina. Recomenda-se a digoxina em pacientes com ICC em fibrilação atrial 

ou ritmicidade sinusal que apesar do pré-tratamento com antagonistas do sistema renina-angiotensina ou 

-receptores adrenérgicos ainda apresentam sintomas. A digoxina pode ser considerada fármaco de 

segunda escolha, embora apresente efeitos peculiares entre os inotrópicos positivos. 

 

Intoxicação. Atualmente, pelo crescente abandono do uso de doses de ataque de digital, bem 

como utilização de outros fármacos para o tratamento de arritmias supraventriculares (quando na ausência 

de quadro de insuficiência cardíaca), tem diminuído a frequência de episódios de toxicidade devido ao 

digoxina e outros digitais.  

Dentre os efeitos tóxicos causado pela digoxina são as arritmias cardíacas são os mais 

importantes. Outros efeitos neurológicos, gastrintestinais e visuais são observados em pacientes tratados 

com digitais.  
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A imunoterapia é efetiva no controle da toxicidade de digoxina pelo uso de fragmentos Fab” 

antidigoxina”de antissoro ovino. 

 

Agonistas -adrenérgicos e dopaminérgicos de uso parenteral 

 

Catecolaminas. As catecolaminas exercem efeito inotrópico positivo Devido à ação nos 

receptores 1-adrenérgicos cardíacos. A ligação desses compostos ao receptor  aumenta a atividade da 

enzima adenilil ciclase, por um processo mediado pela proteína G estimulatória que inicia a cascata de 

eventos, onde são fosforiladas várias outras proteínas envolvidas no processo de contração e de 

relaxamento muscular cardíaco. 

 

O canal de Ca2+ do tipo L é uma das proteínas fosforiladas pela proteína quinase (PKA). Essa fosforilação 

aumenta sua probabilidade de abertura, bem como a intensidade da corrente de influxo deste íon (ICa,L) durante a 

fase 2 do potencial de ação cardíaco. A maior entrada de Ca2+ leva ao aumento da liberação de Ca2+ do retículo 

sarcoplasmático durante cada potencial de ação cardíaco e, por conseguinte, resulta em maior força de contração 

cardíaca e maior velocidade de encurtamento das fibras. Além disso, a PKA contribui para o relaxamento muscular, 

pois fosforila a proteína fosfolamban, levando-a a deixar de exercer efeito inibitório na bomba “Ca2+-ATPase” do 

retículo sarcoplasmático do músculo cardíaco (SERCA 2). Esta bomba não inibida armazena Ca2+ no retículo 

sarcoplasmático, garantindo o relaxamento do músculo cardíaco durante a diástole e o armazenamento desse íon 

para a próxima contração do ciclo cardíaco. As catecolaminas usualmente utilizadas nos casos de insuficiência 

cardíaca severa são a dopamina e a dobutamina. 

 

Dopamina. A dopamina é um neurotransmissor endógeno, bem como uma catecolamina 

precursora da noradrenalina e da adrenalina nos neurônios adrenérgicos. Como fármaco, a dopamina é 

utilizada principalmente na disfunção ventricular sistólica na vigência de choque hipovolêmico devido, p. 

ex., à hemorragia ou desidratação, estado no qual a pressão sanguínea é baixa e a perfusão renal está 

deficiente. A dopamina pode ser associada a agentes inotrópicos mais potentes, como a dobutamina. 

Os efeitos farmacológicos da dopamina dependem da dose utilizada. Em pequenas doses ( 2g/ 

kg de massa corpórea magra), a dopamina exerce atividade nos receptores dopaminérgicos (D1 e D2) dos 

vasos, levando à vasodilatação, principalmente do leito arterial renal, resultando em melhor perfusão. Em 

doses maiores (2 a 5 g/kg/min), a dopamina leva ao efeito inotrópico positivo, que decorre tanto da sua 

ação direta no receptor  -adrenérgico, como da ação da noradrenalina, cuja liberação é aumentada pela 

presença da dopamina. 

A infusão de dopamina (5 a 15g/kg/min) também exerce efeito em receptores -adrenérgicos e, 

assim, juntamente à noradrenalina, leva à vasoconstrição periférica. Esse efeito pode ter papel importante 

em casos nos quais é necessário elevar a pressão arterial, porém esse efeito pode ser deletério na 

insuficiência cardíaca por aumentar demasiadamente a pós-carga, prejudicando o esvaziamento 
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ventricular. 
 

Dobutamina. A dobutamina exerce vários efeitos benéficos na insuficiência cardíaca: aumenta o 

débito cardíaco, diminui a pressão arterial média, reduz a resistência vascular periférica e a pressão 

ventricular de enchimento. A dobutamina é uma catecolamina obtida sinteticamente, cujo efeito 

inotrópico positivo decorre da ação direta em receptores 1-adrenérgicos no miocárdio. Essa 

catecolamina, ao contrário do que se poderia esperar, não causa normalmente efeito cronotrópico positivo 

paralelo ao efeito inotrópico positivo. Embora, em alguns casos, possam ocorrer episódios de taquicardia. 

Além da atividade predominante da dobutamina nos receptores 1, esta também exerce efeitos nos 

receptores 2 e menos importantes são seus efeitos nos receptores -adrenérgicos. Em altas doses de 

dobutamina podem causar taquicardia, o que é extremante deletério para o coração, pois aumenta o 

consumo de oxigênio podendo induzir isquemia do miocárdio. 

A administração prolongada de dobutamina pode levar à redução da sua eficácia pela diminuição 

da função dos receptores -adrenérgicos (taquifilaxia) no miocárdio insuficiente. Assim, a terapia crônica 

com agonistas -adrenérgicos pode agravar a função cardíaca na insuficiência. 
 

Outros agonistas 1-adrenérgicos. Fármacos como a noradrenalina, a adrenalina e o 

isoproterenol, não são geralmente utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca, por exercerem 

pronunciado efeito cronotrópico positivo, além do efeito nos receptores -adrenérgicos. Esses agentes 

aumentam o consumo de oxigênio do miocárdio e, assim, não melhoram a insuficiência cardíaca. 

 

Inibidores da fosfodiesterase. A milrinona e a inamrinona são agentes bipiridínicos utilizados 

na terapia de curto prazo da insuficiência cardíaca severa devida à disfunção sistólica ventricular direita 

ou esquerda.  

Esses agentes exercem efeito inotrópico positivo, bem como de vasodilatação. Assim, além do 

aumento da força de contração cardíaca e da velocidade de relaxamento do músculo cardíaco, esses 

fármacos também promovem redução da resistência vascular periférica e diminuição da pré e pós-carga. 

Ambos os efeitos contribuem para a melhora do quadro clínico da insuficiência cardíaca. 

A milrinona e a inamrinona inibem a fosfodiesterase III (PDE3), enzima que degrada o AMPc, 

aumentando, assim, o tempo que esse nucleotídeo fica disponível no citoplasma. No miocárdio, o AMPc 

leva à ativação da PKA e, assim, à fosforilação de várias proteínas relacionadas aos processos de 

contração e de relaxamento do músculo cardíaco. Além disso, esses agentes parecem promover maior 

sensibilidade do sistema contrátil ao Ca
2+

. 

Esses compostos são geralmente administrados por via intravenosa, por curto período de tempo, 

pois foi demonstrado que a administração crônica, por via oral, de milrinona aumentou a mortalidade de 

pacientes om insuficiência cardíaca. Isso talvez seja devido à sua curta duração de ação (T1/2 = 90 min) e 
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aos seus efeitos arritmogênicos. 

Pelo fato de a milrinona ser, aproximadamente, 10 vezes mais potente que a inamrinona, 

utilizam-se doses menores de ataque e de manutenção deste composto, por via intravenosa. 

A milrinona é também mais rapidamente eliminada do que a inamrinona. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

BERS, D.M., DESPA, S. Cardiac myocytes Ca2+ and Na+ regulation in normal and failing hearts. J. 

Pharmacol. Sci., v.100, p.315-322, 2006. 

FUSTER, R.; VALENTIN, R.; WAYNE, A.; O’ROURKE, R.A. (Eds.). Hurst’s the heart. New York: 

McGraw-Hill, 2001. 

MOHAMMED, A.A.; JANUZZI, J.L Jr. Natriuretic peptide guided heart failure management. Curr. Clin. 

Pharmacol., v.4, p.87-94, 2009.  

OOI, H.; COLUCI, W.S. Pharmacological treatment of heart failure. In: HARDMAN, J.G LIMBIRD, L.E. 

(Eds.). Goodman & Gilman´s. The pharmacological basis of therapeutics. New York: McGraw-Hill, 2001, p.901- 

932. 

VARRO, A.; PAPP, J.G. Classification of positive inotropic actions based on electrophysiologic 

characteristics: where should calcium sensitizers be placed ? J. Cardiovasc. Pharmacol., v.26, p.32-44, 1995. 

VILAS-BOAS, F. Modern approach to the treatment of decompensated heart failure. Expert Rev. 

Cardiovasc. Ther., v.7, p.159-167, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



568 

 

 

 

 

Capítulo 44 

 

Antiarrítmicos Cardíacos 
 

 

Walkyria Siglet 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O funcionamento do coração é determinado pela sequência ordenada de potenciais de ação pelos 

tecidos cardíacos, desde o nodo sinoatrial até o músculo ventricular. As anormalidades na geração ou 

propagação do impulso cardíaco, bem como na duração ou configuração de cada potencial de ação, são a 

base das arritmias.  

 

Arritmias cardíacas. As anormalidades do ritmo e condução do coração podem ser letais, levando à 

morte súbita; sintomáticas, levando à síncope, tontura ou palpitação ou ainda serem assintomáticas.  

As arritmias cardíacas são anormalidades na frequência, regularidade ou no local de origem do impulso 

cardíaco ou, ainda, anomalias da condução do impulso, que provoca alteração na sequência normal de ativação dos 

átrios e ventrículos.  

 

Os mecanismos das arritmias podem ser classificados como a seguir: 

 

A) Distúrbios da geração do impulso cardíaco, devido a: 

1. automaticidade normal aumentada; 

2. automaticidade anormal; 

3. atividade deflagrada: 

 Pós-potencial precoce. 

 Pós-potencial tardio 

 

B) Distúrbios da condução do impulso cardíaco, por: 

1. bloqueio da condução 

2. reentrada 



569 

 

FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS CARDÍACOS 
 

Os antiarrítmicos cardíacos são classificados por Vaughan-Williams em: 

 

Classe I – Bloqueadores de canais de Na
+
: 

Ia – Quinidina, procainamida, disopiramida e moricizina. 

Ib – Lidocaína, mexiletina e fenitoína. 

Ic – Propafenona, flecainida, encainida. 

 

Classe II – Antagonistas dos receptores -adrenérgicos: propranolol, metoprolol, nadolol, 

esmolol, sotalol e timolol. 

 

Classe III – Fármacos que prolongam a duração do potencial de ação: amiodarona, sotalol, 

bretílio, ibutilida e dofetilida. 

 

Classe IV – Bloqueadores dos canais de Ca
2+

: verapamil, diltiazem e bepridil. 

 

PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS DOS ANTIARRÍTMICOS  
 

 Classe I – Bloqueadores dos canais de Na+. Os antiarrítmicos de Classe I são subdidividos em a, b e 

c. Os fármacos Ib apresentam a taxa mais veloz de desbloqueio do canal de Na+, seguidos pelos fármacos da 

subclasse Ia, cuja taxa de desbloqueio é intermediária e, finalmente, os fármacos Ic, cuja taxa de desbloqueio é a 

mais lenta. 

O bloqueio dos canais de Na+ aumenta o limiar de excitabilidade das células cardíacas, deprimindo a 

automaticidade dos tecidos. Dessa forma, os bloqueadores dos canais de Na+ podem ser utilizados em arritmias em 

virtude da automaticidade deflagrada por pós-potencias precoces ou tardios. Esses fármacos também atuam nas 

arritmias de reentrada por aumentarem a refratariedade do músculo cardíaco, bem como por deprimirem a 

velocidade de condução nos circuitos de reentrada, a tal ponto que cessa a frente de onda do impulso anormal. 

Alguns bloqueadores de canais de Na+ também bloqueiam canais de K+ e devem a essa ação parte do seu efeito 

antiarrítmico. 

O bloqueio exercido pelo fármaco no canal de Na+ é dependente da conformação do canal. Quando a 

proteína do canal de Na+ muda de conformação (estado) no processo de abertura e fechamento do poro para a 

condução da corrente iônica, muda também a afinidade da macromolécula pela ligação aos agentes antiarrítmicos. 

A maioria dos fármacos antiarrítmicos bloqueia preferencialmente o canal de Na+ no estado aberto (condutor) ou 

inativado (estado no qual o canal não conduz e é refratário à abertura); menos frequentemente, os antiarrítmicos 

bloqueiam o canal no estado de repouso (no qual o canal não conduz, mas é ativável e pode ser aberto). 

A quinidina é um exemplo de bloqueador do canal de Na+ no estado aberto, enquanto a lidocaína bloqueia 

preferencialmente o canal de Na+ no estado inativado. 
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A cada potencial de ação, o antiarrítmico liga-se ao canal, bloqueando-o, e, durante o intervalo diastólico, 

desliga-se do canal, desbloqueando-o. Quando a frequência cardíaca aumenta, o tempo disponível para o 

desbloqueio diminui e, assim, o bloqueio se intensifica. De forma análoga, quando as células estão despolarizadas, o 

desbloqueio diminui e as células permanecem bloqueadas. Por essa razão, muitos bloqueadores de canais de Na+ 

são mais efetivos em tecidos isquêmicos (pois são mais despolarizados) do que em tecidos normais. 

A taxa de recuperação do bloqueio é expressa por uma constante de tempo: rec. Na vigência do 

antiarrítmico flecainida, cujo rec > 10 segundos, praticamente não há tempo hábil para que os canais sejam 

desbloqueados durante a diástole, por isso, o bloqueio permanece praticamente constante o tempo todo. Isso leva à 

redução da condução exercida por esses fármacos, mesmo nas frequências cardíacas normais. Ao contrário, na 

vigência da lidocaína, cujo rec = 0,1 segundo, ocorre desbloqueio completo durante a diástole. Assim, esse fármaco 

não diminui a condução no tecido sadio em condições de frequência cardíaca normal. Seu efeito antiarrítmico, 

portanto, deve-se em grande parte a sua ligação ao canal de Na+ inativado, que predomina nos tecidos 

despolarizados em razão de, p. ex., isquemia. 

Os bloqueadores de canais de Na+ podem gerar vários efeitos indesejáveis e tóxicos, como, por exemplo, 

levarem o tecido cardíaco a requerer mais energia para uma cardioversão elétrica ao ritmo sinusal, quando esse 

procedimento se fizer necessário. Além disso, esses agentes são potencialmente arritmogênicos; por alterarem a 

velocidade de condução e a refratariedade dos tecidos cardíacos de modo não homogêneo, tais agentes podem 

promover novos circuitos de reentrada. Além disso, outro efeito indesejável é o aumento da frequência cardíaca 

ventricular que, por vezes, alguns desses agentes causam ao reduzirem o número de potenciais de ação nas 

taquiarrimias atriais. Assim, no flutter atrial tratado com alguns bloqueadores de canais de Na+ (p. ex. a quinidina), 

o menor número de potenciais de ação que chegam ao nodo AV pode levar ao aumento do número efetivo de 

potenciais de ação que são transmitidos ao ventrículo, resultando em aumento da frequência cardíaca ventricular. 

 

 Classe II – Antagonistas dos receptores -adrenérgicos. Esses agentes, além das suas outras 

utilizações clínicas, têm papel muito importante no tratamento de arritmias cardíacas.  

A ação destes decorre da oposição aos efeitos do sistema nervoso simpático; assim, os antagonistas dos 

receptores -adrenérgicos (também denominados bloqueadores -adrenérgicos) lentificam a frequência cardíaca, 

reduzem o acúmulo de Ca2+ intracelular e diminuem a probabilidade de ocorrerem arritmias deflagradas por pós-

potenciais tardios. 

 Os antagonistas -adrenérgicos reduzem a velocidade de condução no nodo AV, bem como prolongam a 

refratariedade nesse tecido, e, assim, esses agentes são particularmente indicados para cessar arritmias de 

reentrada cujo circuito envolva o nodo AV. 

 Além disso, os antagonistas -adrenérgicos, por seus efeitos no nodo AV, são muito úteis no tratamento do 

flutter e da fibrilação atrial, pois impedem que o ventrículo seja estimulado na alta taxa de frequência de batimento 

dos átrios. 

 

 Classe III – Fármacos que prolongam a refratariedade do tecido cardíaco. O prongamento da 

duração do potencial de ação, visto como um aumento do intervalo QT, no ECG, podem decorrer da diminuição das 

correntes de efluxo (correntes repolarizantes) ou do aumento das correntes de influxo (correntes despolarizantes) 
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durante a fase de repolarização do potencial de ação. A maioria dos agentes antiarrítmicos utilizados clinicamente 

prolonga a duração do potencial de ação por bloquearem correntes de efluxo de K+. Porém, a ibutilida, um fármaco 

capaz de prolongar a duração do potencial de ação, além de exercer bloqueio em uma corrente repolarizante 

também ativa uma corrente despolarizante de influxo de Na+. 

O prolongamento da duração do potencial de ação produzido pelos fármacos que bloqueiam correntes 

despolarizantes de K+ aumenta a refratariedade do tecido cardíaco e, por isso, é útil no tratamento de arritmias de 

reentrada. 

Um grande problema de alguns agentes de Classe III é que estes são mais efetivos quando a frequência 

cardíaca é baixa e, além disso, são menos efetivos durante episódios de alta frequência cardíaca, quando seu efeito 

antiarrítmico seria necessário. A explicação para esse efeito indesejável é o bloqueio que exercem na corrente de K+ 

de ativação rápida (IKr), em detrimento do seu efeito no bloqueio da corrente de K+ de ativação lenta (IKs). Pois a IKr 

é mais suscetível ao bloqueio durante baixas frequências de estimulação, efeito denominado “fásico-reverso”, 

enquanto o bloqueio da IKs não sofre esse fenômeno. Assim, alguns agentes antiarrítmicos de Classe III, por seu 

efeito em prolongar a duração do potencial de ação em baixas frequências de batimento, podem levar a arritmia 

cardíaca típica: taquicardia ventricular polimórfica associada ao QT longo: torsades de pointes. 

 

 Classe IV – Bloqueadores de canais de Ca2+. Esses agentes exercem efeito nos nodos SA e AV, 

tecidos cardíacos cuja fase 0 de despolarização do potencial de ação deve-se à corrente de Ca2+.  

Pela ação desses fármacos no nodo SA, a frequência cardíaca é geralmente diminuída, embora possa 

ocorrer taquicardia reflexa pelo efeito desses agentes no bloqueio de canais de Ca2+ da musculatura lisa vascular. 

A ação dos bloqueadores de canais de Ca2+ no nodo AV retarda a velocidade de condução, o que é visto 

como aumento do intervalo PR, no ECG, e aumenta a refratariedade deste tecido. 

 Assim, os agentes Classe IV são muito úteis no tratamento de arritmias de reentrada que envolvem o nodo 

AV, bem como no tratamento da fibrilação e do flutter atrial, assim, diminuindo a quantidade de estímulos que 

chegam aos ventrícuos e, portanto, reduzindo a frequência ventricular aos níveis aceitáveis. 

Dentre os bloqueadores de canais de Ca2+, apenas verapamil, diltiazem e bepridil são efetivos como 

fármacos antiarrítmicos. As diidropiridinas, como o nifedipino, não são fármacos antiarrítmicos, pois seu efeito 

preferencial é nos canais de Ca2+ da musculatura lisa vascular, sendo indicadas no tratamento de angina e 

hipertensão. 

 

A seguir, estudo succinto de alguns antiarrítmicos. 

 

Quinidina (Classe Ia) 
 

A quinidina, nomeada por Pasteur em 1848, é um dos alcalóides encontrados na casca da quina 

(Cinchona officinalis).  

Efeitos farmacológicos. A quinidina bloqueia preferencialmente os canais de Na
+
 abertos e a 

taxa de desbloqueio é intermediária, assim é subclassificada como Ia. Por esse efeito, a quinidina pode 

implicar ligeiro alargamento do complexo QRS. O bloqueio dos canais de Na
+
 aumenta o limiar de 
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excitabilidade do tecido cardíaco, bem como deprime a automaticidade. A quinidina também exerce 

bloqueio do componente de ativação rápida dos canais de K
+
 retificadores tardios (IKr), prolongando, 

assim, a duração do potencial de ação cardíaco, o que pode ser verificado pelo prolongamento do 

intervalo QT, no ECG. Ainda, por seus efeitos em canais de Na
+
 e K

+
, a quinidina aumenta a 

refratariedade da maioria dos tecidos cardíacos. 
 

Efeitos adversos cardíacos. Podem ocorrer aumento do intervalo QT, bem como torsades de pointes, pelo 

efeito da quinidina nas correntes IKr, cujo bloqueio é intensificado nas baixas frequências de batimento cardíaco, 

Essa arritmia pode levar à “síncope quinidínica”, caracterizada pela sensação de “cabeça leve” e episódios de 

desmaio. 

A quinidina tem propriedades anticolinérgicas, o que pode repercutir em aumento da frequência sinusal, 

bem como no aumento da condução atrioventricular. Assim, na vigência de fibrilação atrial, a maior condução AV 

pode resultar em aumento perigoso da frequência ventricular. 

Os efeitos adversos extracardíacos mais comuns são náuseas, vômitos e diarréia. A quinidina pode causar 

cinchonismo (ver Capítulo, 56). 

 

Lidocaína (Classe Ib) 
 

A lidocaína que também é utilizada como anestésico local é um antiarrítmico utilizado por via 

intravenosa na terapia de arritmias ventriculares em pacientes que sofreram infarto do miocárdio. 

 

Efeitos farmacológicos. A lidocaína bloqueia canais de Na
+
 no estado inativado bem como no 

estado aberto e a taxa de desbloqueio é rápida; por isso, é subclassificada como Ib. 

A lidocaína deprime a automaticidade e altera o limiar de excitabilidade, enquanto não modifica 

ou, até mesmo, reduz a duração do potencial de ação. Geralmente não se verificam alterações no ECG da 

duração do intervalo PR ou do complexo QRS; pode haver ligeira diminuição do intervalo QT. 

A lidocaína exerce seu efeito antiarrítmico principalmente por atuar nos tecidos parcialmente 

despolarizados e, portanto, com mais canais de Na
+
 no estado inativado. Esse estado é preferencialmente 

bloqueado pela lidocaína, em detrimento do bloqueio do canal de Na
+ 

em repouso, do tecido normal. 

Assim, a lidocaína pode atuar em áreas de lesão isquêmica em circuitos de reentrada, tornando-

as inexcitáveis e, assim, cessando o movimento vicioso (ou seja, transformando bloqueios unidirecionais 

em bloqueios bidirecionais). 
 

Efeitos adversos cardíacos. Em altas concentrações, a lidocaína pode causar distúrbios neurológicos, 

depressão miocárdica e depressão circulatória. 

Após administração intravenosa rápida da lidocaína, podem ocorrer convulsões. Podem aparecer 

tremores, disartria e níveis alterados de consciência quando as concentrações estão acima da faixa terapêutica. A 

ocorrência de nistagmo é um sinal da toxicidade da lidocaína. 
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A lidocaína não é administrada por via oral pelo efeito de primeira passagem que esse fármaco sofre no 

fígado. Rotineiramente, a lidocaína é administrada por via intravenosa. Os seus metabólitos, monoetilglicina xilidida 

e glicina xilidida, têm atividade antiarrítmica, porém são bloqueadores menos potentes dos canais de Na+. 

A lidocaína tem uma meia-vida de, aproximadamente, 2 horas. Assim, a fim de que o nível plasmático 

terapêutico seja atingido e mantido, é geralmente administrada uma dose de ataque, seguida por infusões de 

manutenção. 

 

Flecainida (Classe Ic) 

 

Em estudos multicêntricos (CAST, 1989), a flecainida aumentou a mortalidade de pacientes que 

sofreram infarto do miocárdio, porém ela ainda é utilizada em arritmias supraventriculares em pacientes 

que não apresentem anormalidades estruturais do coração.  

A encainida, fármaco que apresenta ações eletrofisiológicas similares às da flecainida, não é 

mais utilizada nos EUA. 

 

Efeitos farmacológicos. A flecainida bloqueia canais de Na
+
 e a taxa de desbloqueio é lenta, daí 

a subclassificação em Ic. 

Estudos in vitro demonstraram efeito da flecainida também nas correntes IKr e correntes de Ca
2+

. 

Esse fármaco prolonga a duração dos intervalos PR e QT, bem com do complexo QRS. 
 

Efeitos adversos cardíacos. A flecainida pode agravar a insuficiência cardíaca nos pacientes com 

disfunção ventricular esquerda. Além disso, pode predispor ou exacerbar arritmias potencialmente letais. Os efeitos 

adversos extracardíacos são poucos e o mais comumente relatado é a visão embaçada.  

 

 

Propranolol (Classe II) 

 

Efeitos farmacológicos. O propranolol é um antagonista não-seletivo dos receptores -

adrenérgicos. Embora ambos os receptores, 1 e 2, estejam presentes no coração, o papel dos 2 ainda 

não está esclarecido.  

Assim, sua ação no receptor 1 antagoniza os efeitos dos agonistas -adrenérgicos e o 

propranolol leva à diminuição da ativação e intensidade da corrente de Ca
2+

 do tipo L, bem como à 

diminuição da frequência de disparo da corrente marca-passo cardíaca. 
 

Efeitos adversos cardíacos. O agravamento da insuficiência cardíaca é um dos efeitos tóxicos dos 

antagonistas dos receptores -adrenérgicos; no entanto, é importante destacar que esses agentes podem ser 

indicados no tratamento de alguns casos de insuficiência cardíaca leve. 
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O propranolol pode causar, ainda, assistolia ventricular decorrente de assistolia elétrica devido à 

depressão da atividade marca-passo, bem como a bloqueio da condução AV.  

Os efeitos adversos extracardíacos dos antagonistas -adrenérgicos são mais detalhados no Capítulo 17.  

 

Amiodarona (Classe III) 

 

É um fármaco que foi introduzido clinicamente para o tratamento da angina do peito, por sua 

propriedade vasodilatadora coronariana.  

Demonstrou-se, então, que a amiodarona aumentava, in vitro, a duração dos potenciais de ação 

de células atriais e ventriculares e, assim, foi descoberta a atividade antiarrítmica desse fármaco.  

A amiodarona é um agente antiarrítmico que exerce múltiplos efeitos farmacológicos e tóxicos. 

 

Efeitos farmacológicos. Embora a amiodarona seja classificada como antiarrítmico de classe III, 

o fármaco é capaz de exercer ações de todas as outras classes.  

Assim, além de aumentar a duração do potencial de ação por bloquear as correntes dos canais de 

K
+
 retificadores tardios, o fármaco também bloqueia as correntes de Na

+
 e Ca

2+
, bem como exerce efeito 

de antagonismo -adrenérgico e -adrenérgico (não competitivo).  

Além destas ações, a amiodarona também deprime a corrente de K
+
 retificadora de influxo (Ik1) e 

a corrente de K
+
 transiente de efluxo (Ito). 

A amiodarona prolonga a refratariedade em todos os tecidos.  

Na terapia crônica é comumente observada bradicardia sinusal e ocorrem as alterações no ECG: 

prolongamento do PR, QRS e QT. 
 

Efeitos adversos cardiovasculares.  A  hipotensão devida à vasodilatação e a depressão da contratilidade 

cardíaca é mais comumente observada quando esta é administrada por via intravenosa. 

É importante ressaltar que, embora a amiodarona prolongue o intervalo QT, é menos comum que ela cause 

torsades de pointes. Isso provavelmente deve-se ao fato de o prolongamento da duração do potencial de ação 

causado por ela dever-se ao bloqueio de canais de K+ retificadores tardios que conduzem as correntes IKs. 

O bloqueio desses canais, ao contrário do bloqueio dos canais que conduzem a corrente IKr, não se 

intensifica em baixas frequências de batimento cardíaco e não está implicado nas arritmias torsades de pointes. 

 

Efeitos adversos extracardíacos. Quando administrada por via oral, durante curto período de tempo, 

mesmo altas doses de amiodarona não provocam efeitos tóxicos significativos. 

Porém, a administração crônica da amiodarona pode levar a graves efeitos adversos, o que se deve em 

parte à alta lipossolubilidade desse fármaco, que se acumula nos tecidos. Podem ocorrer: fibrose pulmonar, 

podendo ser fatal; microdepósitos assintomáticos na córnea; fotossensibilidade, disfunções hepáticas, distúrbios 

tireoidianos (hiper e hipotireoidismo), neuropatia periférica. 
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Verapamil (Classe IV) 
 

O verapamil bloqueia canais de Ca
2+

 abertos e inativados, por isso é mais efetivo quando a 

frequência de disparo é mais alta. O verapamil exerce seus efeitos antiarrítmicos nos tecidos cardíacos, 

cujo potencial de ação deve-se à despolarização por correntes de Ca
2+

, ou seja, nos nodos SA e AV. 

Embora o verapamil diminua a frequência sinusal por ação direta, o efeito vasodilatador por ação nos 

canais de Ca
2+

 do músculo liso pode levar à taquicardia reflexa. 

O efeito do verapamil no nodo AV resulta em aumento do tempo de condução (que se verifica 

por um prolongamento do intervalo PR, no ECG) e da refratariedade. Assim, o verapamil é utilizado em 

taquiarritmias supraventriculares (ver Capítulo 41). 
 

Outros farmacos. A adenosina é administrado por via intravenosa em forma “bolus” para abolir arritmias 

supraventriculares reentrantes. Acredita-se que caso raro de taquicardia ventricular possa ser interrompidos pela 

adenosina. O magnésio na forma de sal MgSO4, administrado intravenosamente é eficaz na prevenção da recidiva de 

torsade de pointes. 
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Capitulo 45 

 

Fármacos Usados no Tratamento das Dislipidemias 
 

 

Roberto B. Bazotte, Mirian H. Takahashi 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A importância do diagnóstico e tratamento das dislipidemias deve-se à sua associação com a 

aterosclerose e doença arterial coronariana (DAC). Nas últimas décadas, estudos clínicos e 

epidemiológicos demonstraram relação direta entre o aumento na concentração sérica de colesterol 

(hipercolesterolemia) e/ou triglicerídeos (hipertrigliceridemia) e o alto risco de DAC, cujas principais 

manifestações, ou seja, o infarto agudo do miocárdio (IAM) e o acidente vascular cerebral (AVC), 

constituem a principal causa de morte no Brasil. 
 

Quadro 45-1. Valores de referência (mg/dL para diagnóstico de 

dislipidemias em adultos propostos pelo Executive Summary of the Third Report of 

The National Cholesterol Education Program (NCEP, 2001) 
Lipídeos Categorias 

 Ótimo Desejável Limítrofe Alto Muito alto Baixo 

CT < 200  200-239 240   

LDL-C < 100 100-129 130-159 160-189  190  

HDL-C    > 60  < 40 

TG < 150  150-200 201-499  500  

 

Abreviações: CT = colesterol total; LDL-C = lipoproteína de baixa densidade; HDL-C = lipoproteína de 

alta densidade; TG = triglicerídeos. 

 

Dislipidemia. Alteração do perfil lipídico caracterizada por hipercolesterolemia e/ou hipertrigliceridemia.  
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Podendo ainda ser caracterizada por elevação na concentração sérica de lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL-C) e/ou redução de lipoproteínas de alta densidade (HDL-C). Na pratica clínica e neste capítulo os termos 

dislipidemia e hiperlipidemia são utilizados como sinônimos. 

O perfil lipídico é composto pelo colesterol total (CT), LDL-C, HDL-C, lipoproteínas de muito baixa 

densidade (VLDL-C) e triglicérides (TG). Os valores de referência para os adultos encontram-se no (Quadro 45-1).  

 

Classificação laboratorial. Divide as dislipidemias em quatro grupos: hipercolesterolemia isolada 

(elevação do CT e/ou LDL-C); hipertrigliceridemia isolada (aumento dos TG); hiperlipidemia mista (aumento do CT 

e dos TG); redução isolada de HDL-C e/ou aumento dos TG e/ou LDL-C. Além disso, de acordo com sua etiologia, 

as dislipidemias são classificadas em primárias (causas genéticas) e secundárias (causadas por outras doenças, 

medicamentos ou estilo de vida). As formas primárias geralmente apresentam história familiar e podem decorrer de 

alteração monogênica (formas mais graves), mas geralmente caracterizam se por distúrbios poligênicos que 

interagem com fatores ambientais. As formas secundárias possuem mecanismos poucos conhecidos, mas devem ser 

investigadas pela possibilidade de normalização dos lipídeos com o tratamento da causa básica. 

 

Associação entre dislipidemia e aterosclerose. Nas últimas décadas, vários estudos epidemiológicos 

demonstraram relação direta entre o aumento de LDL-C e morbi mortalidade por DAC. Além disso, estudos clínicos 

randomizados e prospectivos confirmaram que a intervenção com dieta, mudanças de hábito de vida e medicamentos 

para redução de LDL-C foram efetivos na prevenção da DAC.  

Cinco grandes estudos, publicados na década de 90, envolvendo mais de 35 mil indivíduos, demonstraram 

que a redução da colesterolemia com o uso de estatinas reduz o risco de eventos coronarianos em indivíduos com 

risco (prevenção primária) ou naqueles com DAC estabelecida (prevenção secundária).  

Nestes estudos, uma redução na faixa de 25-30% de LDL-C diminuiu o risco de ocorrência de eventos 

coronarianos ao redor de 30%. Apesar de menos estudada, a maioria das análises de dados populacionais também 

aponta a hipertrigliceridemia como fator de risco para DAC sugerindo que lipoproteínas ricas em TG tenham 

participação na aterogênese.   

 

Fatores de risco e metas de tratamento. Indivíduos com hipercolesterolemia apresentam maior risco de 

DAC. Porém, parte dos pacientes que desenvolvem DAC possui LDL-C e CT na faixa limítrofe ou, não raramente, 

abaixo desse nível, enquanto indivíduos com CT elevado podem nunca desenvolver DAC. 

Portanto, a decisão de quando iniciar a intervenção farmacológica e quais os valores de colesterolemia 

desejados depende fundamentalmente do risco individual.  

Considerando-se os fatores de risco, o National Cholesterol Education Program-Adult treatment Panel III 

(NCEP-ATP III) propôs metas de LDL-C a serem alcançadas de acordo com a categoria de risco, com mudança no 

estilo de vida e/ou tratamento farmacológico (Quadro 45-4).  

Em 2004, após a publicação de estudos clínicos prospectivos com grande número de pacientes, utilizando 

estatinas para redução de DAC, o NCEP acrescentou uma nova categoria, constituída de pacientes de “risco muito 

alto” para eventos cardiovasculares fatais, que inclui pacientes com DAC estabelecida associada a outros fatores de 

risco como diabetes e tabagismo. Para este grupo seria indicada uma redução sérica de LDL-C para valores abaixo 

de 70 mg/dL. 
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Quadro 45-4. Valores séricos (mg/dL de lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-C) para instituir mudança de estilo de vida (MEV) ou 

farmacoterapia visando alcançar o alvo de LDL para cada categoria de risco. 

Observação: as informações desta Tabela foram adaptadas a partir de informações 

obtidas do National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel  III 

(NCEP-ATPIII) de acordo com Grundi e colaboradores (2004).  

Categoria de Risco Alvo de LDL-C         MEV                 Farmacoterapia   

Alto Risco: possui 

DAC1 ou risco 

equivalente2  (10 anos > 

20%) 

< 100 mg/dL         > 100 mg/dL        >  100 mg/dL 

 

                                                            < 100mg/dL 

                                                                 (opcional) 

Risco moderadamente 

Alto: (10 anos: 10-

20%) Inclui mais 2 

FRACE3  

< 130 mg/dL             130  mg/dL       130 mg/dL 

                                                                100-129 mg/dL 

                                                                   (opcional) 

 

Baixo Risco: 0 ou 1 

FRACE3 
< 160  mg/dL             160  mg/dL       190 mg/dL 

160-189 mg/dL  

    (opcional) 

 

Legenda. DAC = doença arterial coronariana; FRACE = Fator de risco além do colesterol elevado. 1DAC. 

Inclui historia de Infarto do miocárdio, angina, procedimentos artério coronarianos (angioplastia, cirurgia de bypass) 

ou evidencia clinicamente significativa de isquemia do miocárdio. 2Risco equivalente de DAC. Inclui DM e 

manifestações clinicas de formas não coronarianas de doença aterosclerótica (doença arterial periférica, aneurisma de 

aorta abdominal etc.). 3FRACE. Além da hipercolesterolemia são considerados fatores de risco: tabagismo, 

hipertensão ( 140/90 mmHg ou uso de antihipertensivo), baixo HDL, histórico familiar de DAC precoce, idade 

(homens  45 anos, mulheres  55 anos). Por outro lado, a HDL-C > 60 mg/dL é considerado como fator protetor, 

devendo ser descontado um fator de risco da soma dos fatores de risco anteriormente descritos. 

 

ASPECTOS GERAIS DA ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA 

 
Em linhas gerais o objetivo do tratamento é reduzir as concentrações séricas de lipoproteínas 

aterogênicas, reduzindo a deposição lipídica na parede arterial e, menos comumente, prevenir a pancreatite em 

pacientes com hipertrigliceridemia severa. 

A primeira estratégia terapêutica para o tratamento das dislipidemias após a exclusão de fatores 

secundários é a mudança de estilo de vida, com orientação nutricional e atividade física. 

O relatório do NCEP (2001), estabelecendo padrões de tratamento, acompanhamento clínico e critérios de 

mudanças no estilo de vida, faz as seguintes recomendações: gordura saturada: (< 7% do total calórico); gordura 
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poliinsaturada (até 10% do total calórico); gordura monoinsaturada (até 20% do total calórico); gorduras totais 

(25%-35% do total calórico); carboidratos (50-60% do total calórico); proteínas (cerca de 15% do total calórico); 

fibras (20-30 g/dia); colesterol (< 200 mg/dia); manutenção do peso ideal e atividade física. Além disso, o consenso 

apresentado pelo American Heart Association/American College of Cardiology (2006) em relação as medidas 

dietéticas sugere a ingestão diária de 1 g de óleo de peixe rico em ácidos graxos poliinsaturados (3). 

Embora muitos fármacos disponíveis reduzam a LDL-C sérica, os agentes com maior efeito farmacológico 

são as estatinas, enquanto aqueles com maior efeito redutor da hipertrigliceridemia são os fibratos. Estudos recentes 

têm demonstrado o valor de HDL-C normal ou elevado, mas temos poucos medicamentos capazes de elevá-lo de 

forma significativa, sendo o ácido nicotínico aquele que tem apresentado os melhores resultados.  

Apesar de se conhecer o perfil de segurança desses fármacos, os pacientes devem ser acompanhados para 

se evitar efeitos adversos e interações medicamentosas. Além disso, quando corretamente empregados, esses 

fármacos são efetivos no tratamento de uma grande variedade de dislipidemias. Entretanto, pacientes com 

hipercolesterolemia severa podem não responder adequadamente ao tratamento com um único fármaco. Nesses 

casos, a terapia combinada de fármacos com diferentes mecanismos de ação pode maximizar os efeitos redutores de 

colesterol e, ao mesmo tempo, minimizar os potenciais efeitos adversos. 

 

FARMACOTERAPIA DAS DISLIPIDEMIAS 

 

Estatinas  
 

Atuam no fígado, principal local de síntese de colesterol e de depuração de LDL-C. São também 

conhecidas como vastatinas e constituem de momento os fármacos mais eficazes em reduzir a LDL-C e com maior 

evidência de benefícios clínicos. Sendo consequentemente os fármacos mais empregados nas dislipidemias. As 

principais estatinas são: lovastina, pravastina, fluvastatina, atorvastina, sinvastatina e rosuvastina. 

Como as estatinas apresentam estrutura química, propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas 

semelhantes, abordaremos as em conjunto. Porém, cumpre salientar que, apesar da similaridade em suas estruturas 

químicas e mecanismo de ação, as estatinas diferem quanto à potência farmacológica. 

As estatinas reduzem o CT, LDL-C e em menor grau, a trigliceridemia. Além disso, estudos de prevenção 

primária e secundária de coronariopatias demonstraram que as estatinas reduzem a morbimortalidade causada por 

DAC. Isso se deve provavelmente ao seu efeito antiaterogênico, além de sua atividade redutora do CT e LDL-C. 

Além disso, estudos clínicos têm mostrado redução de cerca de 30% de acidentes coronarianos, sendo o benefício 

diretamente proporcional ao risco de desenvolvimento de DAC. 

Mecanismo de ação. Atuam em uma etapa muito precoce e limitante da síntese do colesterol, como 

inibidores específicos, reversíveis, competitivos e dose-dependente da 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA redutase (HMG-

CoA redutase) hepática, enzima responsável pela conversão da HMG-CoA a mevalonato, um precursor do 

colesterol. Sua afinidade pela HMG-CoA redutase é 10 mil vezes maior do que o substrato endógeno. A inibição 

decorre do fato de as estatinas possuírem na molécula um componente de estrutura análoga à HMG-CoA, o 

substrato natural da enzima. A redução da síntese hepática de colesterol desencadeia um aumento compensatório na 

expressão de receptores hepáticos de LDL-C, responsáveis pela remoção hepática dessa lipoproteína. Intensifica 
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também a remoção de precursores de LDL-C, ou seja, de IDL-C e VLDL-C. A síntese hepática de apoB-100 também 

é inibida em alguns indivíduos como resultado da inibição da síntese de colesterol, o que leva à síntese diminuída de 

VLDL-C e subsequente redução da produção de LDL-C. De fato, as estatinas diminuem a VLDL-C, frequentemente 

até 25%, na maioria dos pacientes e, provavelmente, não apenas em razão da produção diminuída de VLDL-C, mas 

também como resultado de elevação na remoção hepática. Além disso, reduzem os triglicerídeos plasmáticos em 

pacientes com hipertrigliceridemia. 

 

Absorção, destino e eliminação. Em animais, cerca de 30% e 85% de uma dose oral de lovastatina e 

sinvastatina, respectivamente, são absorvidas. Em humanos, admite-se que a taxa de absorção seja semelhante. 

No fígado, sofrem substancial extração de primeira passagem. A fluvastatina é metabolizada no fígado via 

CYP2C9, diferentemente das demais, que o são via CYP3A4. Como outros fármacos, são raramente metabolizados 

pela via CYP2C9; há poucas interações da fluvastatina com outros medicamentos. Inúmeros fármacos têm maior 

afinidade pela CYP3A4, portanto interações são possíveis, como ocorre com a ciclosporina e a eritromicina. 

No sangue, se ligam a proteínas. Com exceção da pravastatina, cuja ligação com a albumina no sangue é 

baixa (45%), as demais estatinas têm ligação superior a 95%. Embora a essa diferença tenha sido atribuída menor 

possibilidade de interação com outros fármacos, o fato não parece ter relevância clínica. 

Como as estatinas são eliminadas preponderantemente pela via biliar, pode ser utilizada em doses normais 

para o tratamento das dislipidemias em pacientes com insuficiência renal ou síndrome nefrótica. Porém, são 

contraindicadas nas hepatopatias crônicas, colestase, aumento das transaminases, entre outras alterações hepáticas. 

 

Efeitos adversos e interações medicamentosas. Em geral, as estatinas possuem boa margem de 

segurança e tolerabilidade, com incidência de efeitos adversos em menos de 2% dos pacientes. Em pequena 

proporção de pacientes (< 1%), observa-se elevação sérica das enzimas alanina aminotransferase (AST) e aspartato 

aminotransferase (ALT) que é reversível com a suspensão da estatina. Assim, testes de função hepática são 

recomendáveis antes e durante o tratamento. Se ocorrer aumento de AST e ALT, três vezes acima do limite superior, 

recomenda-se suspensão do tratamento. Por outro lado, apesar de rara, pode ocorrer miopatia com ou sem 

rabdomiólise. Esse efeito adverso tem maior possibilidade de ocorrer quando a estatina é combinada com fibratos, 

particularmente em pacientes com disfunção renal. Outros fármacos que aumentam o risco de miopatia quando 

associados às estatinas são: ciclosporinas, eritromicina, niacina e antifúngicos azólicos. A ocorrência ou suspeita de 

miopatia, definida como o aparecimento de fraqueza e/ou dores musculares, câimbras noturnas associadas à 

elevação acima de 10 vezes do limite superior da creatinafosfokinase (CPK), constitui condição de suspensão da 

administração de estatinas. Outras importantes interações medicamentosas incluem: eritromicina (inibidor da 

CYP3A4, que promove elevação sérica das estatinas). Além disso, as estatinas elevam a concentração sérica de 

digoxina, e de estrógenos e progestógenos presentes em contraceptivos. 

Deve ser enfatizado que esses compostos podem causar lesão fetal. Portanto, a prescrição fica restrita a 

mulheres que estejam utilizando medidas contraceptivas eficazes ou em situações de extrema hipercolesterolemia 

que não respondem a outros medicamentos. Assim, diante da possibilidade de gravidez, a prescrição só deve ocorrer 

após a paciente ter sido informada dos riscos potenciais ao feto. 

 

Usos terapêuticos. As estatinas são indicadas basicamente na hipercolesterolemia isolada e 
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hiperlipidemia mista com elevada HDL-C e moderada hipertrigliceridemia. 

São eficazes em reduzir de modo dose-dependente a LDL-C sérica de 25-45%. Porém, deve-se 

definir a dose ideal de cada paciente. Assim, o tratamento com estatinas se inicia, geralmente, com doses 

baixas, aumentando progressivamente e monitorizando-se a resposta lipídica até atingir, caso necessário, 

a dose máxima recomendada para cada composto. Para a sinvastatina, por exemplo., a dose inicial é de 5 

mg/dia, podendo alcançar 80 mg/dia. Para as demais estatinas os valores de dose mínima e máxima são 

10 a 80 mg (atorvastatina, lovastatina e pravastatina), 20 a 40 mg (fluvastatina) e 10 a 20 mg 

(rosuvastatina). Os ajustes de doses devem ser realizados a cada 4 a 8 semanas, tendo por base as 

alterações séricas do perfil lipídico, em função da dose administrada. A diminuição de LDL-C é 

acompanhada de pequena redução de VLDL-C. De grande importância é o fato de que a HDL-C sérica 

eleva-se de 8-10%. Esses fármacos parecem ser igualmente eficazes na diminuição de LDL-C em uma 

grande variedade de pacientes, incluindo portadores de hipercolesterolemia familiar heterozigótica, 

hipercolesterolemia poligênica, outras formas de hipercolesterolemia e em indivíduos com baixa HDL-C 

sérica. Tais agentes são também eficazes em diabéticos ou portadores de síndrome nefrótica. Porém, são 

ineficazes na forma homozigota da doença por serem esses pacientes incapazes de expressar receptores de 

HDL-C. 
Estudos clínicos em crianças e adolescentes mostram que lovastatina, pravastatina e sinvasttaatina 

reduzem em cerca de 25% a LDL-C sérica. Elevações transitórias e assintomáticas das concentrações séricas de 

CPK, AST e ALT foram observadas apenas em pequeno número de crianças. Esses estudos também sugerem não 

ocorrerem efeitos adversos sobre o crescimento normal ou no desenvolvimento sexual de adolescentes do sexo 

masculino.  

Efeitos antiaterogênicos. As estatinas parecem modificar a parede arterial, resultando em proteção contra 

o crescimento da placa aterosclerótica e/ou precipitação de eventos agudos. Os efeitos das estatinas na restauração 

da atividade endotelial, potencial antioxidante ou efeito antiproliferativo sobre células musculares lisas têm sido 

investigados, e sua relevância clínica tem sido estabelecida. Estudos clínicos de prevenção primária e secundária 

demonstraram que as estatinas reduzem significativamente eventos cardiovasculares e este benefício tem sido 

convencionalmente atribuído à redução da LDL-C. Entretanto, análises mais detalhadas dos grandes estudos 

sugerem que as estatinas têm efeito cardioprotetor direto. Pois, além da promover a estabilização e regressão da 

placa aterosclerótica, as estatinas promovem melhora da perfusão miocárdica e função endotelial. 

 

Ezetimiba 

 

A ezetimiba na dose rotineiramente recomendada (10 mg, uma vez ao dia), inibe a absorção do 

colesterol proveniente da dieta, na borda em escova dos enterócitos no jejuno. Em estudo clínico de duas 

semanas, a ezetimiba inibiu a absorção de colesterol em 54%. A diminuição do aporte de colesterol aos 

quilomicrons faz com que os quilomicrons remanescentes (partículas aterogênicas) disponibilizem uma 

menor quantidade de colesterol ao fígado, o que resulta em redução do colesterol livre no hepatócito que 
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por sua vez desencadeia: 1. indução da atividade da HMG-CoA redutase com aumento da síntese de 

colesterol; 2. aumento do número de receptores de LDL-C no fígado. Este último mecanismo é 

responsável pela redução da LDL-C (15-20%) e consequentemente do colesterol total no sangue. Com o 

emprego da ezetimiba também se observa discreta redução dos TG (cerca de 5%) e elevação de HDL-C 

(1-2%) sérica.  

O aumento na síntese de colesterol induzida pela ezetimiba pode ser compensado através de sua 

associação com uma estatina. Por outro lado, a ezetimiba pode inibir o aumento compensatório da 

absorção de colesterol induzido pelas estatinas. Assim, a adição da ezetimiba a uma estatina promove 

redução adicional da LDL-C da ordem de 10-15%. Além disso, a utilização da ezetimiba em sua dose 

usual com doses diárias máximas de estatina (por exemplo: 80 mg de sinvastatina) pode alcançar 

reduções de LDL-C da ordem de até 60%.  
 

Farmacocinética. Após a ingestão pode ser absorvida inalterada ou como glicuronídeo de ezetimiba após 

sofrer glicuronização no epitélio intestinal. No sangue a ezetimiba e o glicuronídeo de ezetimiba se ligam a proteínas 

em 99,7% e 88-92%, respectivamente. Cerca de 70% é excretada nas fezes e cerca de 10% na urina (como 

glicuronídeo). 

A absorção e eliminação são semelhantes em adultos e crianças a partir de 10 anos de idade. Porém, não 

há estudos em crianças abaixo de 10 anos para as quais ainda não são indicadas. Em pacientes acima de 65 anos a 

concentração sérica atingida é duas vezes a de jovens e adultos. Porém, não se faz necessário ajuste de dose. 

 

Efeitos adversos. Quando utilizada isoladamente pode ocorrer cefaleia, dor abdominal e diarreia e 

quando associada a uma estatina pode ocorrer fadiga, constipação, flatulência, náuseas e dor muscular. 

 

Indicações. Constitui importante opção em pacientes nos quais uma redução de 15-20% de 

LDL-C é considerada satisfatória ou ainda em pacientes para os quais o emprego de estatina é 

contraindicado. Porém, sem duvida sua indicação de maior alcance é em pacientes nos quais a estatina 

isoladamente não reduz satisfatoriamente a LDL-C, ou para aqueles que poderiam se beneficiar com 

redução da dose de estatina.  

Contraindicações. É contraindicada em pacientes com insuficiência hepática moderada e grave, 

durante a amamentação. Além disso, sua segurança durante a gestação não se encontra estabelecida. 

 

Fibratos  

 

São úteis em pacientes com hipertrigliceridemia e na síndrome de quilomicronemia. O 

clofibrato, cujo principal efeito é a redução da VLDL-C sérica, vem sendo empregado desde o final dos 

anos 60. Porém, o risco de formação de cálculos biliares e sua relativa ineficiência em reduzir a LDL-C 

sérica restringe seu emprego terapêutico. Todavia, os fibratos desenvolvidos mais recentemente 
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(fenofibrato, bezafibrato, ciprofibrato) possuem menor efeito litogênico, mantendo a acentuada 

redução da VLDL-C ao mesmo tempo em que podem reduzir a LDL-C sérica. A genfibrozila tem 

estrutura distinta dos fibratos halogenados. 
Mecanismo de ação. Os receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPAR) são fatores de 

transcrição que pertencem a uma superfamília de receptores nucleares. O PPAR, o primeiro membro da família de 

PPAR identificado, é expresso principalmente em tecidos com altas taxas de -oxidação (fígado, tecido adiposo 

marrom, rim, coração e músculo esquelético). Os fibratos ao ativarem receptores de PPAR (considerado o 

principal regulador do metabolismo lipídico) diminuem a síntese e aumentam a oxidação de lipídeos e também 

aumentam a expressão gênica da lipoproteína lípase), particularmente no músculo e tecido adiposo. 

Portanto, os fibratos via ativação de PPAR
tais como VLDL-C e elevam a lípase lipoproteica no músculo e tecido adiposo. Em adição, pode ocorrer aumento de 

HDL-C sérica via indução da expressão gênica das apolipoproteínas hepáticas A1 e A2. 

Portanto, os fibratos diminuem as lipoproteínas séricas ricas em triglicerídeos, tais como a VLDL-C e 

elevam conversão de IDL-C em LDL-C. 

A ativação de PPAR talvez explique o fato dos fibratos melhorarem a tolerância à glicose em diabéticos e 

potencializar os efeitos antidiabéticos das sulfonilureias. 

 

Absorção, destino e eliminação. Os fibratos são mais rápida e eficazmente absorvidos (mais de 90%) 

quando ingeridos durante a refeição, alcançando pico plasmático entre 1 e 4 horas. São amplamente distribuídos, e 

as concentrações no fígado, rins e intestinos excedem a concentração sérica. 

São excretados predominantemente como conjugados de glicuronídio, sendo 69% de uma dose oral 

excretada na urina, aparecendo em menores quantidades nas fezes. A excreção desses agentes está prejudicada na 

insuficiência renal. Portanto, insuficiência renal, disfunção hepática e afecções da vesícula biliar constituem 

contraindicação relativa ao uso de fibratos. Porém, como na insuficiência renal, a excreção de genfibrozila se e 

menos comprometida, esta pode ser usada com cautela nesta condição. Os fibratos são também contraindicados em 

crianças, lactantes e grávidas. 

 

Efeitos adversos. Os fíbratos geralmente são bem tolerados. Efeitos adversos podem ocorrer em 5-10% 

dos pacientes. Porém, frequentemente não são suficientes para causar suspensão do fármaco. Os efeitos adversos 

gastrintestinais são os mais comuns. Os fibratos elevam o risco de formação de cálculos biliares. Outros efeitos 

colaterais são raramente relatados e incluem exantema, urticária, perda de cabelo, mialgias, fadiga, cefaleia, 

impotência e anemia. Foram relatados pequenos aumentos de transaminases hepáticas e redução da fosfatase 

alcalina. O clofibrato e o bezafibrato podem potencializar a ação de anticoagulantes orais, em parte transferindo-os 

de seus locais de ligação na albumina. Assim, o exame do tempo de protrombina e uma possível redução na dosagem 

do anticoagulante podem ser apropriados quando o tratamento com um fibrato é iniciado. 

Uma síndrome de miosite similar à gripe pode ocorrer em até 5% dos pacientes tratados com genfibrozila 

em combinação com estatina e, sobretudo, quando são usadas doses mais altas de estatina. Os pacientes que 

recebem essa combinação devem estar cientes dessa possibilidade e sofrer avaliação da CPK sérica a cada seis 

semanas até que um padrão estável seja atingido. 
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Usos terapêuticos. Embora a terapia primária remova o máximo de gordura possível da dieta, os 

fibratos complementam as mudanças dietéticas tanto pelo aumento da atividade de lipoproteína lipase 

quanto pela redução da síntese hepática de TG. A redução da trigliceridemia especialmente quando esta 

se encontra extremamente elevada evita a pancreatite e o xantoma eruptivo. 

Os efeitos dos fíbratos nas lipoproteínas séricas diferem bastante, conforme o perfil inicial de 

dislipidemia, influências ambientais e tipo de fármaco empregado. 

A genfibrozila reduz a trigliceridemia em 50% ou mais para a faixa de 201-499 mg/dL, havendo 

ainda aumento de 15-25% de HDL-C e nenhuma alteração ou elevação de LDL-C. Os agentes de segunda 

geracão (fenofibrato, bezafibrato e ciprofibrato), reduzem a VLDL-C sérica em grau similar à 

genfibrozila e também reduzem a LDL-C em 15-20%. Nos pacientes com hipertrigliceridemia mais 

acentuada (acima de 500 mg/dL), ocorre uma queda similar da trigliceridemia, mas frequentemente são 

observados aumentos de 10-30% de LDL-C.  

Por outro lado, o fenofibrato apresenta um efeito uricosúrico que pode ser útil em pacientes que 

apresentam gota simultaneamente à hipertrigliceridemia. 

 

Ácido nicotínico e acipimox  

 

O ácido nicotínico (Niacina), em doses maiores (2-6 g) daquela na qual atua como vitamina do 

complexo B, bem como seu derivado o acipimox, apresentam efeito favorável na lipidemia prevenindo o 

desenvolvimento e a progressão de DAC. Como o ácido nicotínico apresenta mecanismo de ação melhor 

estabelecido, daremos ênfase a este fármaco, cujas informações poderão ser extrapoladas com cautela 

para o acipimox (5-metilpirazina-2-carboxílico-4-óxido), composto relacionado a niacina. 
O ácido nicotínico reduz o CT, LDL-C (20%-30% dentro de 3 a 6 semanas), VLDL-C e TG (35%-50% 

dentro de 4 a 7 dias), alem de elevar a HDL-C (30%-40%) sérica em diversos tipos de dislipidemia.  

O fármaco é usado mais frequentemente na tentativa de elevar a HDL-C (constitui o agente mais potente 

em promover elevação desta lipoproteína) e reduzir os TG (tão efetiva quanto os fibratos e mais potente do que as 

estatinas). 

Quando tolerado, é eficaz seja como terapia primária ou como terapia auxiliar. Porém, vários efeitos 

colaterais, limitam seu uso em grande parte dos pacientes. 

Mecanismo de ação. Inibe a lipólise no tecido adiposo e impede a utilização de ácidos graxos livres para 

a síntese de triglicerídeos no fígado. O aumento da depuração da VLDL-C também pode ocorrer, possivelmente pelo 

aumento de atividade da lipoproteína lípase. A diminuição de LDL-C pode dever-se à produção diminuída de VLDL-

C e ao aumento da depuração hepática de precursores de LDL-C. 

 

Absorção, destino e eliminação. Atinge valor sérico máximo entre 30-60 minutos após a administração. A 

curta meia-vida (cerca de 60 min), torna necessário 2 ou 3 doses diárias ou o emprego de formas farmacêuticas de 

liberação retardada (6-8 horas para a absorção de cada dose). 

Quando em altas doses, o ácido nicotínico é eliminado inalterado por depuração renal. Em doses menores 
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são captados pelo fígado, sendo neste caso, apenas seu principal metabólito, o acido nicotinúrico encontrado na 

urina. 

 

Efeitos adversos. O ácido nicotínico causa diversos efeitos adversos, sendo o mais comum um intenso 

rubor associado a prurido, geralmente na face e parte superior do corpo, que pode ocorrer logo após a ingestão ou 

mais tardiamente. Muitos pacientes queixam-se de palpitações durante os episódios de rubor.  

Se o paciente iniciar o tratamento com baixas doses (0,1 g duas vezes ao dia) e elevar esta dose 

gradativamente a cada semana, o rubor pode ser mais bem tolerado.  

Problemas gastrintestinais, como dispepsia, vômitos e diarreia, também podem ocorrer, mas esses efeitos 

adversos diminuem se o ácido nicotínico for tomado com uma refeição. Alem disso, como o ácido nicotínico pode 

precipitar úlcera péptica, a existência pregressa desta doença contraindica seu uso. 

A pele seca é outro efeito colateral comum da terapia prolongada, enquanto a acantose nigrans e a 

hiperpigmentação são raramente precipitadas pelo tratamento com ácido nicotínico. 

Alterações hepáticas, que constituem o mais grave efeito adverso, ocorrem usualmente em pacientes que 

ingerem diariamente 2 g ou mais e em pacientes que usam produtos de liberação retardada..  

Hiperglicemia de jejum ou menor tolerância à glicose ocorrem frequentemente, sobretudo em indivíduos 

com predisposição para desenvolverem o DM tipo 2.  

O ácido nicotínico também pode elevar o ácido úrico sérico e precipitar gota em indivíduos suscetíveis. 

Portanto, uma história pregressa de gota é outra forte contraindicação para seu uso. 

 

Usos terapêuticos. Constitui uma segunda ou terceira opção no tratamento das dislipidemias em 

função dos efeitos adversos. Contudo, é especialmente útil em casos de hiperlipidemia combinada 

associada a baixa HDL-C. 

Altas doses de ácido nicotínico (3 a 6 g/dia) rapidamente diminuem a VLDL-C e a LDL-C e 

aumentam a HDL-C sérica. Pode ocorrer queda da trigliceridemia em 1 a 4 dias. A LDL-C sérica cai mais 

lentamente (10-15%) após 3 a 5 semanas de tratamento.  

A elevação de HDL-C é muito variável. Os pacientes que apresentam, no início do tratamento, 

HDL-C < 30 mg/dL, podem apresentar elevações de 5-10 mg/dL, embora aumentos mais acentuados 

sejam observados ocasionalmente. 

Os pacientes que possuem valores relativamente normais de HDL-C têm aumentos mais intensos 

(20-30 mg/dL). Outro aspecto relevante é o fato de que, de todos os fármacos empregados no tratamento 

das dislipidemias, apenas o ácido nicotínico é capaz de reduzir a Lp (a) sérica. 

Quando usado em combinação com outros fármacos seus efeitos terapêuticos podem ser 

maximizados. Porém, o uso combinado com estatina aumenta o risco de miosite e de rabdomiólise. 

Finalizando, em função dos efeitos adversos anteriormente descritos é recomendável avaliação a 

cada 3-6 meses dos valores séricos de glicose, AST, ALT e acido úrico, mesmo após se alcançar perfil 

lipídico estável.  
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Colestiramina e Colestipol 
 

A colestiramina e o colestipol são fármacos mais antigos entre os agentes hipolipêmicos que são 

considerados sequestradores de ácidos biliares ou resinas. Apresentam boa margem de segurança por não serem 

absorvidos via oral. Atualmente, são recomendados como fármacos de segunda escolha, visto que as estatinas são 

mais efetivas. O colesevelam (polímero) é o mais recente sequestrador de ácidos biliares que é administrado nas 

formas de comprimidos ou pó que misturado com água e ingerido como suspensão oral. 

 

Farmacoterapia das dislipidemias: considerações finais 
 

Tentativas de normalizar o perfil lipídico com dieta e exercícios, em geral não alcançam sucesso, 

sendo a farmacoterapia necessária. Apenas nos EUA, segundo o NCEP (2001), o número de pacientes 

dislipidêmicos que requerem farmacoterapia é estimado em 13 milhões. 

Em duas condições patológicas particulares o controle da dislipidemia deve ser feito com maior 

rigor. No DM, atualmente considerado um fator de risco para DAC, mesmo se houver perfil lipídico 

normal e na síndrome metabólica (SM). A SM é uma entidade clínica heterogênea associada à obesidade 

abdominal e resistência à insulina que esta associada a um maior risco de morte cardiovascular. A 

Federação Internacional de Diabetes (IDF) enfatiza a importância da obesidade abdominal (cintura ≥ 94 

cm ♂ e 80 cm ♀). Definindo como portador de SM o paciente que além de obesidade central possui mais 

dois de quaisquer dos seguintes fatores de risco: 1. trigliceridemia ≥ 150 mg/dL ou tratamento desta 

condição; 2. HDL-C ≤ 40 mg/dL ♂ e ≤ 50 mg/dL ♀) ou tratamento de hipercolesterolemia; PA sistólica ≥ 

130/85 mmhg ou tratamento desta condição; glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL ou DM tipo 2 previamente 

diagnosticado. Utilizando estes critérios dados obtidos de 7 estudos europeus (4600 homens e 5500 

mulheres, > 30 anos) demonstraram prevalência de SM de 38% (homens) e 36% (mulheres). Além disso, 

o seguimento prospectivo durante 8,9 anos revelou um aumento de morte por DAC de 45% nos homens e 

73% nas mulheres. Estes dados justificam uma interferência, o mais precoce possível, visando normalizar 

as lipoproteínas alteradas associado à correção dos demais componentes da SM. 

Na farmacoterapia das dislipidemias a prescrição deve ser precedida de avaliação minuciosa de 

suas indicações, sendo necessário acompanhamento dos efeitos e da tolerabilidade. Na prática, a escolha 

do farmaco estará sempre condicionada ao tipo de alteração lipídica: hipercolesterolemia pura, 

hipertrigliceridemia pura ou hiperlipidemia mista. Enquanto as estatinas tem papel central no tratamento 

das hipercolestolemias quando a LDL-C encontra-se elevada; os fibratos são a melhor opção na 

hipertrigliceridemia. A monoterapia seria a escolha inicial, mas frequentemente há necessidade de 

combinação de fármacos para atingir as metas. A associação de estatinas e ezetimibe pode ser 

recomendada em pacientes, nos quais a estatina isoladamente não reduzem satisfatoriamente a LDL 

sérica. A combinação de estatinas e fibratos pode auxiliar pacientes com dislipidemia mista associada a 

baixo HDL; mas está associada à maior frequência de miopatia e toxicidade hepática. Por outro lado, a 
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associação de estatina e ácido nicotínico, com este mesmo objetivo tem a vantagem de haver menor risco 

de miopatia. Assim uma cuidadosa avaliação dos riscos benefícios deve ser levada em conta.  

Outro fármaco empregado no tratamento das dislipidemias é o orlistat, um medicamento 

utilizado no tratamento da obesidade que atua inibindo lipase e reduzindo a absorção intestinal de 

gorduras. Na dose de 360 mg/dL dividida em 3 tomadas, observou-se uma redução expressiva de LDL-C, 

além da esperada redução da trigliceridemia. 

Finalizando, em virtude do grande benefício potencial, existe uma intensa atividade de 

investigação com o objetivo de desenvolver novas formas de tratamento das doenças cardiovasculares, 

como a terapia gênica. No entanto, na atualidade, o tratamento farmacológico combinado com mudanças 

de hábitos de vida representam a forma mais efetiva de correção das dislipidemias e consequente redução 

da morbimortalidade cardiovascular. 
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Capítulo 46 

 

Anticogulantes, Trombolíticos e Antiplaquetários 

 

Homeostáticos 
 

Roberto DeLucia, Inês A. Buscariolo 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ocorrência de sangramento prolongado ou trombose excessiva podem ser indícios de uma 

anormalidade da hemostasia, cuja função normal no organismo é manter o sangue fluido no interior do 

sistema vascular através de mecanismos complexos e harmoniosos.  

Neste capítulo, serão considerados os fármacos que agem predominamente sobre o controle da 

fluidez do sangue (hemostasia), incluindo: 1) os anticoagulantes (heparina e derivados) que estimulam o 

inibidor natural da protease coagulante ou bloqueiam as múltiplas etapas da coagulação (cumarínicos); 2) 

os trombolíticos (fibrinolíticos) que agem sobre a lise dos trombos e 3) os antiplaquetários que inibem a 

função plaquetária (aspirina). 
 

Hemostasia 

 
Fisiologicamente, os mecanismos componentes da função hemostática são o vascular, o plaquetário, a 

coagulação do sangue, o fibrinolítico e a cicatrização. Esses mecanismos são postos em ação pela lesão vascular 

visando à formação do tampão hemostático na seguinte ordem de eventos: 

A) Vascular (2 a 5 segundos): 

 Contração. 

 Ativação dos fatores de contato da coagulação. 

 Exposição da tromboplastina tecidual. 

 Liberação de prostaciclina e do ativador do plasminogênio. 

B) Plaquetas (3 segundos a 3 minutos): 
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 Adesão à área ferida, liberação de tromboxano A2. 

 Agregação e secreção de mediadores, fator plaquetário (PF3), serotonina, ADP, tromboxano-A2, 
PAF. 

C) Coagulação do sangue (30 segundos a 10 minutos): 

 Ativação das vias intrínseca e extrínseca. 

 Formação do coágulo de fibrina. 

D) Reparação (1 a 60 dias): 

 Fibrinólise (6 a 48 horas). 

 Endotelização (10 a 60 dias). 

 

ANTICOAGULANTES 

 

Tradicionalmente, a anticoagulação pode ser obtida com finalidade terapêutica de modo efetivo e 

imediato pela heparina, que inibe a trombina, ou pelos anticoagulantes orais dicumarínicos e indandionas, 

que inibem a síntese dos fatores da coagulação dependentes de vitamina K. Recentemente, novos 

anticoagulantes parenterais como as heparinas de baixo peso molecular, danaparoide e lepirudina foram 

introduzidos para uso na prática médica. 

Na clínica, os anticoagulantes são empregados primariamente para profilaxia da trombose 

venosa e, na vigência do tromboembolismo manifesto, com finalidade terapêutica, visando impedir o 

crescimento do trombo e possibilitar sua decomposição pelo sistema fibrinolítico natural. 

Antes de se iniciar um tratamento anticoagulante deve ser bem avaliado o benefício frente aos 

riscos, sendo a hemorragia a complicação mais temida e mais frequente. Acomete, com variável 

severidade, de 10 a 27% dos pacientes tratados. Constituem situações predisponentes: traumatismo 

recente, pessoas idosas, concomitância da ingestão de fármacos antiplaquetários e portadores de 

discrasias hemorrágicas. Desse modo, em virtude do elevado risco de complicações hemorrágicas graves, 

constituem contraindicação absoluta do tratamento anticoagulante: trauma recente de grande extensão, 

cirúrgico ou acidental, diáteses hemorrágicas, hemorragia cerebral, cirurgia craniana e ocular, hipertensão 

maligna, vasculites e endocardites e sangramento manifesto ou potencial, como nas úlceras pépticas em 

atividade. 

 

ANTICOAGULANTES PARENTERAIS 

 

Heparina e heparinas de baixo peso molecular 
 

Química e origem. Quimicamente, é um mucopolissacarídeo com massa molecular de 750.000 a 

1.000.000 dáltons, constituído de unidades repetidas de D-glicosaminas sulfatadas e D-glicuronato. Normalmente, é 
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encontrada nos mastócitos do sangue e na maioria dos tecidos, especialmente fígado e pulmão. As heparinas de 

baixo peso molecular (LMWHs, sigla em inglês) são fragmentos (1.000 a 10.000 dáltons) isolados de heparina 

padrão. 

Mecanismo de ação. Seu efeito anticoagulante é exercido por inibição da trombina e dos outros fatores da 

coagulação ativados, a saber XIIa, IXa e Xa. Funcionalmente, para exercer esse efeito anticoagulante, a heparina 

requer um cofator plasmático, a antitrombina III. A heparina fixa-se à antitrombina III, induzindo uma modificação 

conformacional dessa molécula, que expõe o sítio ativo acessível à trombina e às outras proteases resultantes da 

ativação dos fatores da coagulação. 

As heparinas de baixo peso molecular atuam sobre o fator Xa através do aumento da ação antitrombina 

III. Entretanto, não agem sobre a trombina, pelo fato de que as moléculas são pequenas tanto para se ligar à enzima 

quanto ao inibidor. 

 

Absorção, destino e eliminação. O efeito anticoagulante da heparina é imediato, porém o fármaco é 

rapidamente metabolizado pelo organismo, resultando uma meia-vida intravascular dose-dependente da ordem de 

90 a 120 minutos. 

Com finalidade terapêutica, a heparina é usada pelas vias intravenosa ou subcutânea nas quantidades de 

400 a 600 unidades/kg/24 horas. A dose calculada pode ser administrada por via intravenosa contínua, diluída em 

soro fisiológico, ou intermitentemente, dividindo a dose total em injeções intravenosas a cada quatro horas por via 

subcutânea. A dose calculada é fracionada e administrada na gordura da parede abdominal periumbilical a cada 

oito horas. Em todos os casos, o tratamento é precedido por uma injeção intravenosa em concentrado, de 70 

unidades/kg, para se obter anticoagulação imediata. 

A heparina é degradada primariamente pelo sistema reticuloendotelial, e uma pequena quantidade in 

natura são encontradas na urina. 

As LMWHs são administradas por via subcutânea sem a necessidade de monitorização laboratorial. São 

eliminadas principalmente por via renal e não são neutralizadas pelo fator plaquetário 4. A meia-vida de eliminação 

é mais prolongada que a da heparina padrão. 

 

Efeitos adversos. Como efeitos adversos, além do risco de hemorragia, esporadicamente podem ocorrer 

trombocitopenia, de mecanismo ainda não elucidado, tromboembolismo arterial e, nos tratamentos muito 

prolongados, osteoporose. 

As LMWHs apresentam menor incidência de trombocitopenia e provavelmente riscos menores de 

hemorragia e osteopenia. 

Em casos de superdosagem ou eventual hemorragia durante a administração, pode ser usado um antídoto 

da heparina, o sulfato de protamina, encontrado no comércio em ampolas com 5 ml de solução a 1% por via 

intravenosa, de modo que 1 mg de protamina neutraliza 100 unidades de heparina, ou seja, uma ampola neutraliza 

5.000 unidades. 

 

Usos terapêuticos. O controle do tratamento é feito pelos testes globais da coagulação, 

ajustando a dose de heparina que mantém o TC (tempo de coagulação) ou TTPA (tempo de 

tromboplastina parcial ativado) na faixa de 1,5 a 2,5 vezes o controle obtido do paciente imediatamente 
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antes de iniciar o tratamento. 

Com finalidade profilática, para prevenção da trombose venosa, a heparina é administrada por 

via subcutânea na dose de 5.000 unidades a cada 8 ou 12 horas; não há necessidade de controle 

laboratorial porque nessas doses o risco hemorrágico é desprezível. 

As LMWHs são disponíveis em várias preparações (ardeparina, dalteparina, enoxaparina, 

nadroparina, reviparina e tinzaparina.) com esquema posológico fixo ou ajustado para uma ou duas 

administrações subcutâneas diárias. 
 

Derivados sintéticos da heparina. O fondaparinux é um sintético pentasacarídeo com estrutura similar 

ao local de ligação antitrombina da heparina. Seu efeito anticoagulante é devido a mediação da inibição do fator Xa 

por antitrombina, porem não causa inibição da trombina. É administrado subcutaneamente e excretado na urina 

com meia-vida de 17 a 21 horas. O fondaparinux parece ter menor incidência de trombocitopenia que a heparina e 

as LMWHs. É usada com finalidade tromboprofilática em pacientes submetidos a cirurgia de joelho ou quadril e no 

tratamento do embolismo pulmonar e da trombose venosa profunda. O idraparinux está sendo objeto de estudo 

clínico intensivo. 

 

Outros anticoagulantes parenterais 
 

Danaparoide. É mistura de glicosaminoglicanos sulfatados (heparam, dermatam e condroitina) não 

relacionados à heparina que foi isolada da mucosa intestinal de suínos. A danaparoide inibe o fator Xa pela 

antitrombina, porém não prolonga o tempo de protrombina. É administrada por via subcutânea e a meia-vida é 24 

horas. A danaparoide é usada na profilaxia da trombose venosa e de pacientes com trombocitopenia induzida pela 

heparina. 

 

Lepidurina. A lepidurina é um recombinante derivado da hirudina, inibidor de trombina presente nas 

glândulas salivares de sanguessuga medicinal. A lepidurina é polipeptídeo que se liga ao sítio catalítico da 

trombina. O fármaco é excretado pelos rins e sua meia-vida é de 1,3 horas. É usada em pacientes com 

trombocitopenia induzida pela heparina. 

 

Bivalirundina. É um composto sintético com estrutura polipeptídica contendo 20 aminoácidos, que inibe 

diretamente a trombina através de mecanismo semelhante à lepidurina. A meia-vida é de aproxidamente 25 minutos 

em pacientes com função renal normal, entretanto é necessário ajuste da dose em pacientes com moderado ou grave 

comprometimento renal. A bivalirudina é administrada intravenosamente e é usada como alternativo da heparina em 

pacientes submetidos anglioplastia coronariana. 

 

Argatrobana. O argobatrana é composto sintético com estrutura similar da L-arginina que se liga 

reversivelmente ao sítio catalítico da trombina. É administrada por via intravenosa com rápida ação e a meia vida 

varia de 30 a 40 minutos. O argatroban é metabolizado por enzimas do sistema P450 no fígado e excretado na bile. 

O ajuste de dose se faz necessário em pacientes com hepatopatia. É usado como alternativa da lipirudina na 
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profilaxia ou tratamento de pacientes com ou risco de trombocitopenia induzida por heparina. 

 

Drotecogina Alfa. É um recombinante da proteína C humana ativada, cujo efeito anticoagulante é 

resultante da inativação proteolítica do fator Va e VIII. Possue ação anti-inflamatória e o seu principal efeito 

adverso é o sangramento. A administração por infusão continua de drotecogina alfa durante 4 dias é capaz de 

reduzir a mortalidade de pacientes adultos com sepsis grave.  

 

Antitrombina. A antitrombina é uma forma recombinante da antitrombina humana. É usada como 

anticoagulante para o tratamento de dificiência heriditária de antitrombina. 

 

ANTICOAGULANTES ORAIS  
 

A partir da investigação da doença hemorrágica de bovinos provocada pela pastagem em 

gramíneas infestadas pelo trevo doce em 1929, o agente causador foi identificado e sintetizado como 

sendo o dicumarol, e a hemorragia devida a uma diminuição da quantidade dos fatores da coagulação II, 

VII, IX e X, fabricados pelo fígado e vitamina K-dependente.  

Desde então foram desenvolvidos anticoagulantes orais do grupo dos cumarínicos 

(acenocumarol, dicumarol, femprocumarona e varfarina) e de outro grupo relacionado às indandionas 

(anisindiona e fenindiona). Ademais, o ximelagatran é o mais novo anticoagulante oral em fase de estudo.  
 

Mecanismo de ação. Os anticoagulantes orais são antagonistas da vitamina K, essencial na síntese de 

certos fatores da coagulação (II, VII, IX e X) pelo fígado. Com efeito, todos eles contêm um resíduo -
carboxiglutâmico apenso ao N-terminal, que é responsável pela quelação de cálcio permitindo o seu funcionamento 

como pró-coagulantes. A carboxilação do N-terminal é um processo pós-translacional que ocorre no retículo 

endoplasmático rugoso do hepatócito promovido por enzimas dependentes de vitamina K.  

Na deficiência de vitamina K ou ingestão de cumarínicos e indandionas, ocorre inibição da atividade 

desta carboxilase e uma forma acarboxílica da protrombina e dos outros fatores vitamina K-dependentes é liberada 

em circulação, inativos como pró-coagulantes. 

 

Absorção, destino e eliminação. Como a ação anticoagulante dos anticoagulantes orais é exercida por 

inibição da síntese dos fatores de coagulação, o efeito máximo após sua administração é obtido tardiamente, 

demorando cerca de 48 a 72 horas e é dose-dependente. O ritmo de depleção dos diferentes fatores afetados pelo 

tratamento varia conforme a meia-vida plasmática, sendo de 6 horas para o fator VII, 24 horas para o fator IX, 40 

horas para o X e 60 horas para a protrombina. 

Após absorção oral, os anticoagulantes cumarínicos (varfarina) são detectados no plasma dentro de uma 

hora, e o pico de concentração é atingido em 2 a 8 horas.  

Os anticoagulantes orais se ligam fortemente às proteinas plasmáticas (99%), principalmente à albumina. 

 O varfarina é biotransformada em metabólitos inativos no fígado, sendo eliminados na urina e nas fezes. A 

meia-vida da varfaria varia entre 25 e 60 horas. 
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Efeitos adversos. Os anticoagulantes orais apresentam como efeitos adversos, além do risco de 

hemorragias, esporadicamente reações de hipersensibilidade, dermatites e manifestações vasculíticas cutâneas 

graves. 

 

Interações medicamentosas. O delicado equilíbrio terapêutico do anticoagulante oral pode ser alterado, 

seja no sentido da intensificação do efeito ou no sentido da diminuição deste, pela ingestão concomitante de 

numerosos fármacos e em determinadas situações clínicas. Efetuam uma potenciação da ação anticoagulante: 

antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, antidiabético, hipolipidemiantes, antidepressivos, hormônios 

tireoidianos, álcool, anestésicos e esteroides anabolizantes. Em contrapartida, reduzem o efeito anticoagulante: 

hipnóticos barbitúricos e antiepilépticos, rifamicina, cimetidina e, evidentemente, plasma e preparados 

farmacêuticos contendo vitamina K.  

 

Usos terapêuticos e contraindicações. São obtidos no comércio, para uso clínico, o varfarina 

sódica (comprimidos de 5 mg) e o fenindiona (50 mg). A dose inicial mais usada é de três comprimidos 

no primeiro dia, dois no segundo e, a partir daí, a dose de manutenção tem de ser individualizada, 

variando de um a três comprimidos ao dia. O controle do tratamento é feito pelo tempo de protrombina, 

sendo a dose de manutenção ajustada para mantê-lo em cerca de 1,5 a 3 vezes o controle, ou 10 a 30% do 

normal de protrombina. 
 

Superdosagem. O tratamento para os casos de superdosagem consiste na administração dos fatores da 

coagulação diminuídos, na forma de plasma (20 ml/kg de peso) ou de concentrados comerciais contendo esses 

fatores, associado à injeção parenteral intramuscular de vitamina K na dose de 2,5 a 5 mg em casos leves e 10 a 30 

mg em situações mais graves. Os análogos da vitamina K, como a fitonadiona (vitamina K1) e o menadiol (vitamina 

K4), são usados como antídotos, sendo que a vitamina K1 é a mais eficaz.  

Em adição às contraindicações, a gravidez constitui uma contraindicação formal para esse tipo de 

medicamento. Do mesmo modo, são contraindicados durante a lactação. 

 

Toxicologia. Os anticoagulantes orais de ação prolongada são usados como raticidas (bromadiolona, 

brodifacum, difenadiona, clorofacinona e pindona) e apresentam interesse toxicológico por serem algumas vezes 

agente acidental ou intencional de envenenamentos. 

 

Novos anticoagulantes orais. O etexilato de dabigatrina é um pró-farmaco que origina dabigatrina, 

metabólito ativo que bloqueia o sitio ativo da trombina. O fármaco tem uma meia-vida plasmática de 12-14 h.  

A sua principal indicação é para prevenção de trombos após cirurgia de substituição de quadril ou joelho. 

A rivaroxabana é um inibidor do fato Xa. Após absorção oral, o fármaco tem uma meia-vida de 7-11h. A 

rivaroxabana tem indicação na profilaxia de trombos. 

Outros novos anticoagulantes orais se encontram em estudo de avaliação clínica, entre eles incluem 

apixabana, edoxabana e TAK-442 que são inibidores do fator Xa e o AZDO837 que é inibidor da trombina. 
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TROMBOLÍTICOS 

  
O trombo pode ser definido como um coágulo ancorado à parede vascular, resultante da ativação local do 

mecanismo hemostático. Como consequência, interfere mecanicamente com o fluxo sanguíneo, de modo que as 

manipulações terapêuticas antitrombóticas se revestem de fundamental importância clínica. 

É clássica a tríade representativa dos fatores predisponentes à trombose: alterações do vaso, do fluxo 

sanguíneo e do conteúdo do sangue. São, portanto, causas predisponentes à trombose as alterações vasculares de 

natureza traumática, tóxica, metabólica e infecciosa.  

A patologia clínica também informa que os trombos encontrados no lado arterial da circulação, ou 

trombos brancos, são formados principalmente de uma massa de plaquetas agregadas, com menor quantidade dos 

outros componentes, enquanto aqueles encontrados no lado venoso são formados principalmente de uma malha de 

fibrina aprisionando os glóbulos do sangue. Resulta daí um conceito terapêutico de que os agentes modificadores da 

função plaquetária, denominados antiplaquetários, efetuam predominantemente a prevenção dos trombos arteriais, 

enquanto os inibidores da coagulação do sangue, denominados anticoagulantes, atuam mais eficientemente nos 

trombos venosos. Os dados clínicos corroboram esse conceito, ainda que sobrevenham controvérsias de ordem 

experimental. 

A fibrinólise constitui o mecanismo de destruição proteolítica da fibrina constituinte de um coágulo por 

ação da plasmina existente no plasma sob forma de um precursor, o plasminogênio, que por ação de ativador se 

converte na forma ativa plasmina. Fisiologicamente, ocorrem ativadores de origem plasmática, vascular e tecidual 

(t-PA), e terapeuticamente podem ser empregados ativadores extrínsecos: estreptoquinase, uroquinase e ateplase 

(ver adiante). 

 

2-Antiplasmina (2AP). Existem no plasma inibidores da plasmina, as antiplasminas (2-AP), de modo 

que se pequena quantidade de plasmina for gerada no plasma é rapidamente antagonizada. A fibrinólise 

disseminada pode ocorrer quando a quantidade de plasmina formada saturar os inibidores. Nessa situação, a 

plasmina livre em circulação é capaz de promover a destruição proteolítica do fibrinogênio, outros fatores da 

coagulação (Va e VIIIa) e proteínas do plasma. Em contraposição, na intimidade do coágulo, à ativação do 

plasminogênio se contrapõe uma pequena quantidade do inibidor sequestrado no coágulo, permitindo localmente 

altas concentrações de plasmina livre, que promove fibrinólise local eficiente. 

Em todos os casos, a ação proteolítica da plasmina sobre a fibrina ou sobre o fibrinogênio produz 

fragmentos dessas moléculas, denominados produtos da degradação da fibrina-fibrinogênio (PDF), que ficam 

solúveis no plasma e exercem uma potente ação anticoagulante por impedir a polimerização da fibrina. Na vigência 

de fibrinólise plasmática disseminada, os PDF livres e uma redução da quantidade do fibrinogênio e de outros 

fatores da coagulação também destruídos proteoliticamente pela plasmina conduzem a uma moléstia hemorrágica 

por vezes muito grave. 

 

Estreptoquinase (SK). A SK é uma proteína (47.000 dáltons) obtida de filtrados de culturas de 

estreptococos -hemolíticos. Liga-se ao plasminogênio, expondo o sítio ativo por alteração conformacional que 

resulta na formação de plasmina. Administrada intravenosamente, pode ser inativada por anticorpos 

antiestreptocócicos, sendo a meia-vida da SK de 40 a 80 minutos na ausência desses anticorpos. Os efeitos adversos 
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mais comuns são febre, reações alérgicas e raramente anafilaxia. A SK e o complexo SK-plasminogênio 

(anistreplase), um pró-fármaco da UK, são usados na trombólise coronária. 

 

Ateplase. A ateplase é um t-PA recombinante, produzido por técnicas de DNA recombinante em células do 

melanoma humano. Na ausência de fibrina é um fraco ativador do plasminogênio. A sua meia-vida é curta, por isso 

é recomendada sua administração por infusão intravenosa. O efeito adverso principal é a hemorragia. A sua 

indicação é na trombólise coronária, sendo o custo mais elevado que a UK. A retaplase e tenecteplase são t-PA 

recombinantes com eficácia e toxicidade similares às da ateplase. São disponíveis para tratamento do infarto agudo 

do miocárdio. 

 

Tratamento trombolítico. O tratamento trombolítico, por conseguinte, quando bem indicado, 

pode se constituir medida salvadora da vida; por outro lado, está associado a elevado risco de induzir 

moléstia hemorrágica grave, sobretudo em pacientes já comprometidos por trauma, infecções, hipertensão 

ou senilidade. 

O objetivo do tratamento trombolítico é intensificar o processo fibrinolítico natural, agindo 

predominantemente sobre o coágulo, e evitar uma fibrinólise disseminada mais intensa. Com esse 

objetivo são empregados os ativadores extrínsecos do plasminogênio SK e ateplase. 

O tratamento trombolítico está indicado como medida de urgência em trombose venosa 

profunda, embolia pulmonar aguda, infarto agudo do miocárdio, trombose arterial aguda não acessível à 

embolectomia cirúrgica, trombose da artéria central da retina e recidiva da trombose após cirurgia arterial. 

Precocemente instituído na vigência da trombose venosa profunda, o tratamento trombolítico 

promove rápida dissolução dos trombos desde que sejam recentes, menos de seis dias, tanto nos vasos 

principais como nos mais periféricos, assegurando pronta restauração do fluxo venoso; preservam as 

válvulas venosas, evitando a síndrome pós-trombótica, edemas e úlceras flebopáticas, e evita o risco do 

embolismo pulmonar. Nos casos de embolismo pulmonar agudo, em que a cirurgia é impossível ou 

contraindicada, o tratamento trombolítico tem a faculdade de dissolver o trombo principal bem como os 

trombos menores, alojados na circulação mais distal, diminuindo a sobrecarga circulatória aguda e a 

insuficiência respiratória. Age também sobre o trombo periférico fonte dos êmbolos e auxilia a correção 

das anormalidades da microcirculação associadas ao choque. Tem ainda a vantagem de poder ser efetuada 

em pequenos hospitais desprovidos de recursos para uma toracotomia de urgência. 

Precedendo o tratamento, deve ser efetuada uma avaliação hematológica pelo hemograma 

completo e testes da hemostasia, sendo fundamentais o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina 

parcial ativado, a dosagem do fibrinogênio e o tempo de trombina.  
 

Efeitos adversos e contraindicações. Os efeitos adversos imediatos do tratamento trombolítico são febre e 

hipotensão. As reações alérgicas ocorrem em cerca de 10% dos casos e fenômenos anafiláticos em menos de 1%, 

para os quais o clínico deve estar adequadamente preparado. Mais tardiamente sobrevém o risco de hemorragia, 



596 

 

que afeta 30 a 50% dos pacientes, mormente quando o tratamento demora mais de 24 horas. 

As contraindicações absolutas ao tratamento trombolítico são impostas pelo risco hemorrágico: 

sangramento interno ativo, acidente vascular cerebral recente, trauma e cirurgia craniana e neoplasia cerebral. 

Constituem contraindicações relativas trauma e cirurgia recente (menos de 10 dias), parto, punção de vaso não 

compressível, biopsia de órgãos internos, hipertensão arterial mal controlada e parto. 

 

Antifibrinolíticos 

 

Ácido aminocaproico. O antídoto para a SK utilizado no tratamento trombolítico é o ácido -
aminocaproico (EACA) na dose inicial de 5 g, infundido intravenosamente em cerca de 30 minutos, seguido de 

manutenção com 1 g por hora, associado à correção das anormalidades hemostáticas por plasma fresco e uma fonte 

de fibrinogênio. 

 

ANTIPLAQUETÁRIOS 

  

A interrelação plaqueta-endotélio vascular é fundamental na gênese do processo trombótico que 

pode acarretar infarto do miocárdio, derrame e tromboses vasculares periféricas. Os fármacos 

antiplaquetários tradicionais representados pelo ácido acetilsalicílico e outros inibidores potentes da 

função plaquetária desenvolvidos em anos recentes possibilitaram imenso avanço no tratamento dessas 

doenças cardiovasculares. 

 

No processo de formação do trombo, imediatamente após a adesão das plaquetas ao endotélio vascular 

lesado, ativa-se a fosfolipase, que libera ácido araquidônico das membranas plaquetárias (ver Capítulo 37).  

Por ação da enzima cicloxigenase o ácido araquidônico é convertido a endoperóxidos que, por sua vez, 

geram nas plaquetas o tromboxano A2. Tem efeito de diminuir o AMPc das plaquetas, determinando sua agregação, 

e atua no vaso promovendo vasoconstrição. Parte do endoperóxido das plaquetas difunde-se ao vaso e penetra nas 

células endoteliais adjacentes para aumentar sua produção intrínseca de prostaciclina por mecanismo semelhante 

ao da cicloxigenase.  

A prostaciclina aumenta o AMPc plaquetário, inibindo a agregação, e promove vasodilatação, 

antagonizando portanto os dois efeitos do tromboxano. 

 

Aspirina. A aspirina atua no balanço fisiológico vaso-plaqueta desequilibrando a relação tromboxano-

prostaciclina na direção antitrombótica (ver Capítulo 38). O ácido acetilsalicílico inibe principalmente a 

cicloxigenase constitutiva (COX1) produzindo redução da síntese de TXA2 nas plaquetas e de prostaciclina no 

endotélio. As plaquetas não são capazes de produzir novas enzimas, ao passo que as células endoteliais são capazes 

de produzi-las. 

A dose de ácido acetilsalicílico que exerce efeito antiplaquetário varia entre 160 e 320 mg/d. Altas doses 

não melhoram a eficácia, podendo piorar pela inibição da síntese da prostaciclina. O efeito antiplaquetário é 

irreversível e perdura até a completa eliminação da população de plaquetas afetadas em 7 a 10 dias. 



597 

 

O ácido acetilsalicílico é usado clinicamente, seja isoladamente ou em associação com o dipiridamol, na 

profilaxia do infarto do miocárdio e da trombose de próteses vasculares e cardíacas. 

 

Outros agentes anti-inflamatórios não esteroidais como a sulfimpirazona inibem a agregação 

plaquetária. 

 
Dipiridamol. O dipiradamol é vasodilator que interfere com a função plaquetária pelo aumento de AMPc. 

Essa ação é resultante da inibição da fosfodiesterase e/ou do bloqueio de recaptação da adenosina, que age no 

receptor purinérgico A2 estimulando a adenilil ciclase plaquetária. É usado na dose de 75 a 100 mg, três a quatro 

vezes ao dia, de preferência associado a aspirina e varfarina 

 

Ticlopidina e cloridogrel. São derivados tienopiridínicos que bloqueiam o receptor ADP (difosfato de 

adenosina) acoplado a proteína Gi impedindo a agregação plaquetária. 

A ticlopidina é um pro-fármaco de ação lenta, sendo necessários até 8 a 11 dias para instalação do efeito 

máximo antiplaquetário. Os efeitos adversos mais comuns são náusea, vômito e diarreia. Há relatos de casos raros 

de trombocitopenia. É usada na prevenção de acidente vascular cerebral isquêmico, podendo apresentar efeitos 

aditivos em combinação com a aspirina. 

O cloridogrel é um fármaco intimamente relacionado à ticlopidina e aparenta maior segurança pela menor 

incidência de trombocitopenia.  

O prasugel é um novo antiplaquetário dos derivados tienopitidínicos. É um pró-farmaco que necessita de 

bioativação para exerce sua ação nos receptores purinérgico P2Y1. O início da ação é mais rápido que a ticlopidina 

e o cloridogrel e produz inibição mais intensa da agregação plaquetária. 

 

Antagonistas da glicoproteína IIb/IIIa. A glicoproteína IIb/IIIa é uma integrina da superfície 

plaquetária, designada IIb3. Esta glicoproteina dimérica é um receptor para o fibrogênio e fator de 

Willbrand, sendo ativado por agonistas plaquetários como trombina, colágeno e tromboxano A2. Os 

antagonistas desse receptor são potentes agentes antiplaquetários que agem por mecanismo de ação 

distinto da aspirina e a ticlopidina. Atualmente, existem três agentes desse grupo no mercado 

farmacêutico e outros em fase de desenvolvimento. 

 

Abcixmabe. É um fragmento Fab de anticorpo monoclonal (de origem híbrida: murino/humano) dirigido 

contra o receptor IIb3.  

O fármaco é usado em pacientes submetidos a angioplastia coronariana e mostrou-se eficaz na prevenção 

da reestenose e quando associado a aspirina e heparina.  

A hemorragia é o principal efeito adverso que ocorre em 1 a 10% dos pacientes. A ação antiplaquetária 

tem a duração de 18 a 24 horas após cessar a infusão intravenosa. O custo muito elevado limita o uso clínico. 

 

Eptifibatida. É um peptídeo cíclico que inibe o sítio de ligação RGD (Arg-Gly-Asp) do receptor IIb3. A 

eptifibatida inibe agregação plaquetária in vitro e após infusão intravenosa. 
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 É usada no tratamento da angina e nas inteverções de angioplastia coronariana. O principal efeito 

adverso é a hemorragia. A duração de ação é curta e a restauração plaquetária ocorre entre 6 e 12 horas. 

 

Tirofibana. É um não peptídeo de tamanho molecular pequeno que inibe especificamente o receptor IIb3 

e não age no receptor da vitronectina. Seu perfil farmacológico é semelhante ao da eptifibatida. 

 

Novos fármacos antiplaquetários  

 

No desenvolvimento avançado de novos fármacos antiplaquetários relacionados à inibição da 

P2Y12, incluem-se o cangrelor e o ticagrelor. Para os relacionados à inibição do receptor-1, ativado da 

protease (PAR-1) que é o principal receptor da trombina nas plaquetas, estão incluídos os fármacos 

SCH530348 e E555 ativos por via oral. 
 

HOMEOSTÁTICOS 

 

A hemostasia é o efeito combinado de vários mecanismos que evitam ou limitam o sangramento, 

após a lesão de um vaso sanguíneo. Nesse conceito incorporam-se as duas funções básicas da hemostasia: 

contenção, isto é, impedir sangramento; e fluidez, ou seja, impedir trombose permitindo a livre circulação 

da massa líquida (ver no início). O distúrbio hemorrágico e a trombose são as manifestações clínicas dos 

desequilíbrios do funcionamento harmônico dos componentes do sistema hemostático. 

Os hemostáticos são os recursos usados para estancar a hemorragia na prática médica e 

odontológica. Constitui na realidade, um conjunto heterogêneo de medidas que incluem ações físicas, 

químicas e biológicas, que, atuando conjuntamente aos mecanismos fisiológicos, possibilitam a parada do 

sangramento. 

As medidas locais são efetivas para conter o sangramento. Os hemostáticos de uso sistêmico têm 

efeito local discutível, com exceção dos antifibrinolíticos empregados em situações particulares. Para 

pacientes com defeitos específicos de componentes da hemostasia, a reposição adequada do fator carente 

restaura essa função à normalidade. 

 

HEMOSTÁTICOS DE AÇÃO LOCAL 

 

Os hemostáticos de ação local compreendem os recursos de primeira ordem em virtude de sua 

ação imediata e inocuidade. Na maioria dos casos seu efeito é suficiente para estancar o sangramento. 
 

Homeostáticos físicos. Constituem medidas conhecidas como curativos em sua maioria óbvias, 

cuja praticabilidade depende da situação local. 
Pressão e compressas. A compressão local promove acoplamento endotelial em capilares, e em vasos de 
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maior calibre permite maior efetividade da hemostasia fisiológica. A simples compressa de gaze ou algodão, quando 

inefetiva, pode ser substituída por carboximetilcelulose, material hidrófilo coloidal que se expande quando 

umedecido, exercendo pressão suficiente para hemostasia em áreas ocultas. Na Odontologia, o sangramento 

secundário à cirurgia dentoalveolar pode ser controlado frequentemente com aplicação de pressão com gaze de 

algodão estéril. 

Para sangramentos de controle difícil em lesões expostas mais extensas existe sob forma de pó adesivo, ao 

qual pode, se necessário, ser incorporados hemostáticos químicos ou biológicos. 

Outros materiais esponjosos podem ser utilizados em compressas como a esponja de gelatina (gelfoam), 

que funciona como uma fibrina sintética e se expande pela absorção cerca de 40 a 50 vezes seu peso em sangue. A 

esponja gelatinosa facilita a coagulação local. Sendo absorvida após 4 a 6 semanas, permite eficiente reparação 

local. Por outro lado, ao ser aplicada, a gelatina fica umedecida, tornando-se díficil a sua manipulação. Por isso, as 

esponjas de celulose desnaturada ou de colágeno podem ser as preferidas dos profissionais (ver adiante). 

 

Resfriamento. A aplicação de compressas geladas ou bolsa de gelo localmente, pelo seu efeito 

vasoconstritor, diminui o fluxo sanguíneo locorregional, reduzindo o sangramento. 

 

Suturas, cauterizações, pinçamento. Constituem recursos hemostáticos, como o próprio nome indica, 

sendo aplicados na dependência da situação local. 

 

Adstringentes ou estípticos. Os termos adstrigentes e estípticos são sinônimos. São medicamentos de ação 

adstringente ou ligeiramente cáustica. Secundariamente, ao precipitar ou coagular, as proteínas produzem 

hemostasia nas hemorragias capilares. 

Comumente são usados como coadjuvantes de hemostáticos de tipo mecânico. Como sua ação é superficial 

e transitória, não são eficazes isoladamente em feridas ou hemorragias maiores. Utilizados, em geral, em 

concentrações acima das necessárias para uma ação adstringente, por vezes seu efeito é de uma verdadeira 

cauterização. Na Odontologia, são apenas usados para auxiliar a hemostasia durante a retração gengival. 

 

Vasoconstritores. Os vasoconstritores são aplicados topicamente para obtenção da hemostasia durante 

períodos curtos, para evitar isquemia prolongada e necrose tecidual. Geralmente são utilizados, solução de 

adrenalina ou chumaços de algodão seco impregnados com adrenalina, embora outros métodos sejam usados 

preferencialmente no controle do sangramento.  

Outros agentes como tetraidrozilina a 0,5% ou oximetazolina a 5% foram sugeridos para o tratamento de 

gengivorragias por seu pH mais neutro do que adrenalina. 

 

Sais de ferro. Os sais de ferro como o cloreto ou sulfato férricos (solução de Monsel) são muitos ácidos 

(pH 1,3–3,0) e, por conseguinte, irritantes. Há certa preferência para uso como estípticos, porém, por apresentarem 

o perigo da pigmentação e efeito altamente cáustico, têm sido pouco utilizados. 

 

Sais de alumínio. São considerados como adstringentes, sendo que o composto mais apropriado para usar 

como estíptico é o alúmen (pedra-ume), seja em solução aquosa a 2 a 5% ou na forma sólida de lápis, confeccionado 
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em forma similar ao nitrato de prata. 

 

Cloreto de zinco e ácido tricloroacético. O cloreto de zinco a 8% foi usado na pratica odontológica para 

o controle do sangramento pós-operatório. O ácido tricloroacético em solução aquosa 5 a 10% é aplicado 

diretamente sobre os sítios sangrantes, sendo neutralizado a seguir por lavagens com solução de bicarbonato de 

sódio. 

 

HEMOSTÁTICOS DE AÇÃO BIOLÓGICA 

 

São compostos orgânicos que favorecem a coagulação e podem exercer ação mecânica. Sendo 

lentamente reabsorvidos e não necessitando de manipulação posterior da ferida para serem retirados, fica 

evitado o perigo de reativação da hemorragia. 

Esses hemostáticos apresentam o inconveniente, dada a sua natureza esponjosa, de não permitir 

que sejam exercidas maiores pressões sobre eles, impossibilitando uma ação mecânica efetiva. Além 

disso, por sua natureza orgânica, infectam-se com facilidade. Para evitar essas desvantagens, esses 

tampões são aplicados junto com outros fármacos, principalmente promotores da coagulação, anestésicos 

tópicos, antissépticos e quimioterápicos. 

 

Derivados da celulose. A celulose é um polissacarídeo de cadeia longa e alto peso molecular, de 

origem vegetal. O algodão é constituído praticamente de celulose pura.  

O mais importante dos derivados da celulose usados como hemostático local é a celulose 

oxidada. Quimicamente é um polímero do ácido glucurônico anidro, ou ácido celulósico, apresentado na 

forma de gaze ou de algodão, que permite adaptação para os diversos usos em Odontologia.  

A celulose oxidada é insolúvel em água e ácidos, sendo solúvel em soluções alcalinas. Apresenta 

propriedades farmacológicas que a enquadram dentro dos tampões reabsorvíveis. Forma coágulo ao atuar 

sobre as proteínas sanguíneas, especialmente sobre a hemoglobina, não provocando transformação do 

fibrinogênio em fibrina.  

O processo de reabsorção dura normalmente de dois a sete dias, mas pode ser retardado em 

determinadas ocasiões, permanecendo por mais de um mês. Da mesma forma que os outros tampões 

absorvíveis, apresentam o inconveniente de retardar a epitelização das feridas abertas e perturbar a 

osteogênese. 

Empregada como tampão temporário, a celulose oxidada pode ser depois removida por lavagem 

com solução de bicarbonato de sódio. Quando aplicada seca, é mais eficaz, sendo absorvida mais 

rapidamente. A adição de outros hemostáticos não é indicada por sua elevada acidez. 

 

Esponja de gelatina. É um produto poroso, resistente, leve, não é elástico, insolúvel em água. 

Capaz de absorver grandes volumes de sangue e retém o coágulo no seu entrelaçado.  
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A esponja de gelatina é absorvida em quatro a seis semanas, sendo compatível com a maioria dos 

promotores biológicos da coagulação e com antissépticos e quimioterápicos. 

 

Espuma de fibrina. Se apresenta sob a forma de pó, esponjoso, ao qual podem ser 

acrescentados promotores da coagulação, como trombina, substâncias tromboplásticas e também 

antissépticos e quimioterápicos.  

A espuma de fibrina constitui o tampão mais natural por ser semelhante ao coágulo fisiológico. 

Apresenta inconvenientes por não poder sofrer muita pressão, ser suscetível de infectar-se e ter custo 

elevado. 

 

Trombina. Os preparados de trombina em uso são geralmente de origem bovina, apresentados 

como pó branco acinzentado, estável, geralmente liofilizado, solúvel em água ou solução fisiológica.  

A trombina atua diretamente sobre o fibrinogênio transformando-o em fibrina, produzindo dessa 

maneira um coágulo fisiológico.  

O uso é exclusivamente local, já que sua administração via sanguínea desencadearia a 

coagulação intravascular. Pode ser usada sob a forma de pó ou em solução aplicada diretamente na ferida. 

É frequentemente usada embebendo tampões absorvíveis, com exceção da celulose oxidada, que a inativa 

por sua elevada acidez.  

A cola de fibrina é formada a partir da mistura de trombina, cloreto de cálcio, fibrinogênio 

purificado do fator XII e outras proteínas plasmáticas (plasminogênio). A trombina cliva o fibrogênio, 

dando origem a monômero de fibrina em forma de gel. Após a solidificação do coágulo, a cola de fibrina 

passa ter aspecto branco leitoso. A denominação de cola é devida ao fato de ter sido usada literalmente na 

adesividade de tecidos. 

 

Tromboplastina tecidual. A tromboplastina ou fator tecidual, fator desencadeante da 

coagulação do sangue pela via extrínseca, está presente na maioria dos tecidos e no líquido intersticial.  

A tromplastina tecidual tem três fontes principais de preparados com elevada atividade 

tromboplastínica: os cérebros de coelho ou de porco, a placenta e o leite humanos.  

Todos são usados na forma de extrato bruto, necessitando, para produzir coagulação, da presença 

dos fatores VII, V, X, protrombina e fibrinogênio.  

Dessa forma, possibilita hemostasia em hemofílicos e em outros transtornos do mecanismo 

intrínseco da coagulação.  

Na prática, os preparados tromboplastínicos são também usados na embebição de tampões 

absorvíveis provocando coagulação rápida e firme.  

Os extratos de diferentes tecidos têm sido propostos, porém apresentam potência variável em 

razão da instabilidade ao armazenamento. 
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HEMOSTÁTICO DE USO SISTÊMICO 

 

A maioria desses hemostáticos, propugnados pela indústria farmacêutica, não resiste à crítica 

séria ou não foi submetida a provas clínicas definitivas. 

 

Etansilato. É o dietil-amino-2,5-diidroxibenzenossulfato, composto sintético com efeito, de aumentar a 

adesividade das plaquetas, aumentar a resistência capilar e reduzir o tempo de sangramento (TS) em animais e no 

homem. O efeitodo etansilato parece ser de anti-hialuronidase, impedindo o catabolismo dos mucopolissacarídeos 

da parede vascular. 

Estudos clínicos parecem demonstrar que o etansilato diminui o sangramento em menorragias, porém seu 

efeito propalado de diminuir o sangramento em amigdalectomias, cirurgias da próstata e dentárias requer 

comprovação. 

 

Extratos de venenos de serpentes. Por suas propriedades coagulantes, têm sido usados como 

hemostáticos.  

A “botropase”, da Bothrops jararaca, converte o fibrinogênio em fibrina por remoção do 

fibrinopeptídeo-A e tem ação de tromboplastina produzindo trombina por ativação da coagulação do 

sangue. A “reptilase”, da Bothrops atrox, possui propriedades semelhantes.  

O efeito benéfico desses venenos, quando em uso sistêmico, também não está comprovado. 

 

ANTIFIBRINOLÍTICOS 

 

A ativação do plasminogênio até plasmina inicia o processo de destruição da fibrina e de lise do 

coágulo. 

O raciocínio de que a inibição desse fenômeno, produzindo uma maior sobrevida da fibrina no 

tampão hemostático, diminuiria o sangramento foi recompensado em clínica.  

O efeito benéfico dos inibidores da fibrinólise pode ser observado em mulheres com menorragia 

essencial, nas extrações dentárias em hemofílicos e nos sangramentos das cirurgias da próstata. 

 

Ácido epsilon-aminocaproico (EACA). Os antifibrinolíticos são representados pelo ácido -
aminocaproico, que inibe a ativação de plasminogênio, plasmina e outras enzimas proteolíticas.  

O ácido p-amino-metilbenzoico (PAMBA), que é três vezes mais potente que o EACA na inibição dos 

ativadores do plasminogênio e o ácido tranexâmico ou 4-aminometil-cicloexanocarboxílico com propriedades 

semelhantes ao EACA, foi retirado do mercado farmacêutico nos EUA. 

 

Reposição de fatores da hemostasia 
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No caso de pacientes com defeito conhecido da hemostasia, a orientação do tratamento deve 

ficar sob responsabilidade do médico hemoterapeuta, que, valendo-se dos componentes do sangue que 

contêm o fator faltante, pode efetuar uma reposição adequada. 

A reposição dos fatores da hemostasia depende de parâmetros físicos e farmacocinéticos, como 

conhecimento do volume plasmático do receptor, quantidade do fator presente no preparado a ser usado, 

recuperação intravascular do fator transfundido e sua meia-vida plasmática.  

Para exemplificar, extrações dentárias em hemofílicos, antigamente catastróficas, agora podem 

ser efetuadas com toda segurança. Imediatamente antes da operação, o paciente recebe antibióticos e uma 

dose de fator VIII calculado para elevanível plasmático a 50% do normal; a dose será aproximadamente 

de 25 U/kg de peso corporal. Ao mesmo tempo EACA ou 500 mg de ácido tranexâmico são injetados 

intravenosamente. Após a cirurgia, não mais será dado fator VIII, a menos que ocorra hemorragia maior, 

porém continua a ser ministrado o inibidor da fíbrinólise em dose de 1,0 g por via oral a cada oito horas, 

junto com o antibiótico, por mais sete a 10 dias. 
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Capítulo 47 

 

Agentes Hematopoiéticos  

 
 

Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A hematopoeise compreende o crescimento e a diferenciação das células-tronco pluripotente em 

qualquer uma das linhagens celulares do sangue. A produção de células novas deve ser uma resposta às 

necessidades basais ou a situações da demanda. Nesse sentido, um melhor compreensão dos fenômenos 

fisiológicos que governaam a produção e destruição dos glóbulos vermelhos e das moléstias que 

interferem nesses processos conduziu a um entedimento clínico mais completo de anemais, 

permitindouma terapêutica mais racional. O mesmo raciocínio aplica-se a neutropenia e trombocitopenia 

que não são raras e respondem satisfatoriamente ao tratamento medicamentoso. 

Neste capítulo serão discutidos os agentes hematopoiéticos, inicialmente os fatores de 

crescimento hematopoiéticos e a seguir os antianêmicos. 
 

FATORES DE CRESCIMENTO HEMATOPOÉTICOS 

 

O notável progresso no tratamento da anemia e de outras doenças relacionadas foi a introdução 

dos fatores de crescimento hematopoiéticos como recurso terapêutico, os quais reduziram sobremaneira a 

necessidade de recorrer à transfusão do sangue e ao transplante da medula óssea em casos graves. 

A hematopoiese pode ser vista como dois processos funcionais onde ocorre equilíbrio entre a 

capacidade de gerar novas células de origem (autorrenovação) e a diferenciação em qualquer uma das 

linhagens celulares do sangue. Os fatores de crescimento hematopoiéticos envolvidos na regulação desse 

equilíbrio são fundamentais para iniciar o processo e manter o processo até seu resultado final, como, p. 

ex., a efetiva formação de eritrócitos. 
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Esses fatores de crescimento hematopoiético são citocinas de natureza glicoproteica que 

possuem elevada atividade na proliferação e diferenciação das células sanguíneas. Entre os quais se 

incluem: 

 

A) Eritropoietina (EPO); 

B) Fator de célula de origem (SFC); 

C) Interleucinas (IL-1, IL-3, IL-5, IL-9, IL-11 e IL-12); 

D) Fatores estimulantes de colônias: granulócito/macrófago (GM-CSF); granulócito (G-CSF), 

monócito/macrófago (M-CSF, CSF-1) e macrófago (M-CSF); 

E) Fatores trombopoiéticos: interleucina-11 e trombopoietina (TPO). 

 

Todos esses fatores de crescimento são derivados de genes que foram clonados e expressos em 

sistema de célula de mamíferos, produzindo quantidades suficientes para uso clínico. Por exemplo, a 

eritropoietina recombinante foi primeiro fator de crescimento produzido com êxito em sistema de 

expressão de células de mamíferos que utilizam DNA recombinante. 
 

Eritropoeitina 

 

A eritropoeitina (EPO) funciona como o principal fator regulador da eritropoiese e regula 

também a linhagem eritrocitária. A EPO é uma glicoproteína (165 aminoácidos, 30.400 dáltons) secretada 

por células justaglomerulares do rim e em grau menor no fígado. A hipoxia tecidual ou anemia estimulam 

aumento de cerca de 100 vezes na liberação renal de EPO. Uma vez liberada, a EPO é levada pelo sangue 

até a medula, onde se liga a receptores de EPO localizados na membrana de células de origem, induzindo 

sobrevivência, profileração e maturação de eritrócitos. 
 

Deficiência de EPO. A produção basal de EPO está diminuída em doença renal terminal, sendo que os 

pacientes se tornam anêmicos, como também na artrite reumatoide associada a anemia e em alguns distúrbios 

mieloproliferativos, onde as células progenitoras (troncos) não respondem a EPO. 

 

Usos terapêuticos. Atualmente é disponível uma eritropoietina recombinante humana (r HuEpo, 

a epoietina alfa) que é idêntica à eritropoietina humana. A epoietina alfa é eficaz no tratamento de 

anemias associadas a doença renal crônica, AIDS, quimioterapia antineoplásica e em certas doenças 

inflamatórias crônicas. 

A via de administração preferencial da epoietina alfa é a subcutânea, podendo ser administrada 

por via intravenosa. Após administração subcutânea, a meia-vida da epoietina alfa é de 24 a 30 horas. O 

efeito adverso mais comum é o agravamento da hipertensão, que pode resultar em cefaleia, náusea e 
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convulsões.  

O insucesso do tratamento com epoietina alfa é causado principalmente pela deficiência de ferro 

ou por doenças inflamatórias, sendo menos comum em perda de sangue oculto, deficiência de folato, 

deficiência de carnitina entre outros. A epoietina alfa é usada por atletas para aumentar os seus níveis de 

hemoglobina e melhorar a performance (doping). Esse uso indevido tem implicado na morte de atletas, 

por isso deve ser desestimulado. 

Mais recentemente, a darboepoietina alfa foi aprovada para usos terapêuticos similares aos da 

epoietina alfa. É uma forma glicosilada de eritropoietina modificada geneticamente, que difere por uma 

meia-vida mais prolongada. 

 

Fatores de crescimento mieloides  

 

Atualmente são disponíveis na forma recombinante vários fatores estimulantes de colônias, 

incluíndo granulócito/macrófago (GM-CSF); granulócito (G-CSF), monócito/macrófago (M-CSF, 

CSF-1) e macrófago (M-CSF), IL-3 e trombopoietina.  

Os fatores de crescimento mieloides estimulam a produção e a diferenciação da linhagem de 

células mieloides. São também responsáveis pela maturação de granulócitos e monócitos. O G-CSF 

estimula apenas desenvolvimento de neutrófilos, enquanto que o GM-CSF estimula o desenvolvimento 

dos precusores dos neutrófilos, monócitos, eosinófilos e outras células. 

 

Fator de crescimento de colônia (G-CSF). O G-CSF recombinante humano (filgrastima) é uma 

glicoproteína de 175 aminoácidos produzido na Escherichia coli. Estimula a produção e a diferenciação 

em receptores específicos (família da tirosina quinase, via JAK-STAT) presentes em várias células 

progenitoras mieloides.  

A filgrastima é eficaz no tratamento de grave neutropenia que ocorre em transplante de medula 

óssea e na quimioterapia antineoplásica (ver Capítulo 54). Outro uso rotineiro da filgrastrima é a coleta de 

células-tronco do sangue periférico para transplante, em lugar de células hematopoiéticas da medula 

óssea. O efeito biológico marcante da filgrastima é a mobilização de células-tronco hematopoiéticas da 

medula óssea para o sangue periférico, reduzindo assim a necessidade do número de coleta para 

transplante. A filgrastima é administrada por via subcutânea ou intravenosa durante 30 minutos. O efeito 

adverso marcante é a dor óssea, podendo ocorrer reação cutânea local e hipersensibilidade. 

A pegfilgastrima é um produto recombinante humano resultante da conjugação de filgrastima 

com polietilenoglicol produzida em E. coli. Possue uma meia-vida mais prolongada de que a filgrastima, 

consequentemente tem ação mais duradoura com menor necessidade de ajuste de dosagem. 

 

Fator estimulante de colônia-granulócito/macrófago (GM-CSF). O fator recombinante GM-
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CSF (sargromastima) é uma glicoproteína de 127 aminoácidos produzido em levedura. O principal 

efeito terapêutico é a estimulação da mielopoiese. Foi aplicado inicialmente em pacientes com transplante 

de medula óssea autóloga. Outras indicações da sargromastima são em casos de anemia aplástica ou 

neutropenia associada a AIDS. A sargromastima é administrada subcutaneamente ou por infusão 

intravenosa lenta. Os efeitos adversos mais pronunciados são: dor óssea, letargia, febre, dispneia e 

diarreia. 

O papel terapêutico dos outros fatores de crescimento necessita ser mais bem definido. O M-CSF 

pode desenvolver papel na produção de monócitos e macrófagos, embora com efeitos adversos, tais como 

esplenomegalia e trombocitopenia. A IL-3 pode ser usada em combinação com sargromastima e 

filgrastima para obtenção de maior resposta neutrófila. 
 

Fator de crescimento trombopiético 

 

Os fatores de crescimento trombopoiéticos disponíveis atualmente para uso clínico são a 

interleucina-11 e a trombopoietina.  

 

Interleucina-11. A clonagem da IL-11 foi baseada na atividade proliferativa em linhagem de 

célula de mieloma dependentes de IL-6. A IL-11 é uma citocina (178 aminoácidos, 28.000 daltons) que 

estimula hematopoiese e aumenta a maturação de megacariócito in vitro. Em animais in vivo, a IL-11 

produz discreto aumento no número de plaquetas no sangue periférico.  

O recombinante humano da IL-11, a oprelvecina (177 aminoácidos, 19.000 daltons) difere pela 

perda do resíduo de prolina amino-terminal e ausência de glicosilação. A oprelvecina possue meia-vida de 

7 horas quando administrada por via subcutânea. O efeito trombopoiético aparece em 5 a 9 dias, após 

administração da IL-11 em indivíduos normais. 

É indicada em casos de trombocitopenia grave associado a quimioterapia. A principal 

complicação é a retenção líquida associada a outros sintomas cardíacos tais como, taquicardia, palpitação 

e edema. Há relatos também de visão turva, hipersensibilidade e parestesias.  

 

Trombopoietina. A trombopoetina é uma glicoproteína (332 aminoácido, 45.000 a 75.000 

daltons) que é produzida em hepatócitos, célula do estroma da medula óssea e muitos outros órgãos.  

A clonagem e a expressão da trombopoietina recombinante humana, uma citocina que estimula 

proliferação de células da linhagem plaquetária e a produção de plaquetas, são promissores no 

desenvolvimento de fator de crescimento hematopoético como agente terapêutico.  

Duas formas de trombopoietina recombinante foram desenvolvidas para uso clínico. A primeira 

denominada de trombopoietina recombinante humana e a segunda de fator de desenvolvimento e 

crescimento megacariócito recombinante humano. 
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Estudos clínicos mostram que ambas as formas recombinantes são seguras, mas em relação a 

eficácia os resultados são contraditórios. 

O uso combinado de trombopoietina com G-CSF ou GM-CSF é bastante promissor no 

tratamento de anemia, neutropenia e trombocitopenia associada a quimioterápicos. 

 

ANTIANÊMICOS 
 

A anemia manifesta-se por sinais e sintomas próprios, sendo que os pacientes apresentam 

também sinais e sintomas dependentes da moléstia que originou o processo anêmico. Assim, palidez, 

astenia, cansaço geral, falta de ar e palpitação aos esforços são os sintomas mais comuns da anemia.  

Esses sintomas variam muito de acordo com idade do doente, estado psicológico, intensidade de 

exercícios e ritmo de progressão da anemia. Como sinais físicos, além da palidez da pele e das mucosas, 

os doentes apresentam manifestações de hiperatividade cardiorrespiratória, podendo progredir para uma 

completa insuficiência cardíaca congestiva, quando desenvolvem edemas e congestão pulmonar. 

leucemias.  

Na avaliação clínica da anemia é também importante pesquisar a história familiar e a história 

pregressa com referência a alimentação, tipo de trabalho, exposição a fármacos e agentes químicos, 

radiações e verminoses. 

 
Classificação das anemais. Os índices hematimétricos, volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina 

corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) guardam uma correlação 

com a fisiopatologia da anemia e permitem uma classificação morfológica em três grupos: 

 

A) Anemias microcíticas hipocrômicas (VCM e HCM diminuídos). Anemias microcíticas hipocrômicas 

se desenvolvem em todas as situações que conduzem a uma diminuição quantitativa da síntese de hemoglobina. A 

causa mais comum é a deficiência de ferro, mas podem ocorrer defeitos ao nível da biossíntese do heme, originando 

as anemias sideroblásticas, ou da síntese das globinas, originando as talassemias. 

 

B) Anemias normocíticas normocrômicas (VCM e HCM normais). Neste grupo se encontram três tipos 

distintos de anemias: as anemias das hemorragias agudas, as anemias arregenerativas (que se identificam por 

diminuição do número de reticulócitos no sangue periférico) e as anemias hemolíticas que apresentam o número de 

reticulócitos aumentado. 

 

C) Anemias macrocíticas hipercrômicas (VCM e HCM aumentados). As anemias macrocíticas 

hipercrômicas são causadas por situações clínicas e metabólicas que interferem com a biossíntese do ácido 

desoxirribonucleico (DNA). A anemia megaloblástica é uma forma típica que decorre comumente da deficiência da 

vitamina B12 e folato. 
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Ferro e anemia ferropriva 

 

As anemias ferroprivas desenvolvem-se por ingestão insuficiente nas dietas deficientes em ferro, como 

ocorre fisiologicamente nos primeiros meses de vida em que a alimentação é eminentemente láctea.  

Absorção deficiente do ferro alimentar ocorre, especialmente, por perturbações da digestão gástrica, 

acloridrias e gastrectomias, ou nas síndromes de má absorção com trânsito intestinal acelerado e outras situações 

de perda. (Quadro 47-1). 

 
 

Quadro 47-1. Etiologia da deficiência de ferro 

Dieta inadequada 

Absorção deficiente 

Acloridria, gastrectomias 

Síndromes de má absorção 

Aumento das necessidades 

infância, crescimento 

Gravidez, lactação 

Perdas 

Uterinas, ulceração péptica 

Hemorroidas, epistaxes, varizes de esôfago 

Tumores ocultos no estômago e intestino 

Verminose 

 

Correção das deficiências de ferro. Nas anemais ferroprivas a terapêutica corretiva é imperiosa 

e definitivamente curativa uma vez eliminada os fatores descadeantes. 
 

Transfusão sanguínea. A reposição pode ser feita por intermédio de transfusão de sangue, sabendo-se que 

1 mL de sangue contém 0,5 mg de ferro totalmente utilizável, no entanto os riscos do tratamento superam as 

vantagens para essa finalidade. 

 

Ferroterapia oral. Comumente o ferro é administrado por via oral, com a vantagem do baixo 

custo do tratamento, adequada absorção dos sais de ferro e pequena incidência de efeitos adversos, salvo 

eventuais sinais de irritação gástrica e intestinal. Existem no mercado farmacêutico, além do ferro 

elementar, sais na forma de sulfato, carbonato, fumarato, gluconato, citrato e lactato, com pequena ou 

nenhuma vantagem de um sobre o outro em termos de absorção intestinal e tolerância. As doses 

empregadas por via oral ficam na ordem de 3 mg/kg/dia (d) calculadas em ferro elementar. Doses maiores 

não apresentam vantagens pelo que foi exposto e aumentam a incidência de efeitos adversos. 

Uma forma muito usada do tratamento oral das anemias ferroprivas consiste na superalimentação 

com carne e fígado, que apresentam elevado teor de ferro, respectivamente 3 e 8 mg por 100 g de peso. 
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Apesar de ser o tratamento mais saboroso, não é o mais barato e o efeito curativo é muito lento, 

comparado com os sais de ferro por via oral. 

 

Ferroterapia parenteral. O emprego do ferro parenteral sob a forma de complexo ferro-dextrana 

para uso intramuscular está recomendado em situações de intolerância ou contraindicação do ferro oral, 

síndrome de má absorção e desobediência do paciente à prescrição oral. O tempo de recuperação da 

anemia ferropriva com tratamento oral e parenteral é semelhante, não constituindo vantagem para este. O 

ferro-dextrana é apresentado em ampolas de 100 mg e a dose diária em lactentes é de 25 mg/dia, em 

crianças maiores de 50 mg/d e no adulto de 100 a 200 mg/d. 
 

Cobre. O cobre é um oligoelemento importante na hematopoiese. A deficiência de cobre é muito 

rara em humanos, sendo considerada como causa de anemia em pacientes submetidos à cirurgia de bypass 

intestinal e na ingestão excessiva de zinco. Em estudos experimentais, a deficiência de cobre interfere 

com a absorção de ferro e sua liberação das células reticuloendoteliais. A deficiência de cobre pode ser 

corrigida pela administração de doses orais de 0,1 mg/kg /d de sulfato cúprico ou de 1 a 2 mg/d 

adicionada a solução de administração parenteral. 
 

Piridoxina e anemias sideroblásticas 

 

As anemais sideroblásticas são anemias causadas por má utilização do ferro, motivada por insuficiente 

funcionamento do sistema enzimático responsável pela produção do heme. Ocorrem formas congênitas e formas 

adquiridas secundárias à deficiência de piridoxina, fármacos ou anunciantes de processos de natureza pré-

leucêmica. 

 

Terapia oral com pirodoxina. A dose diária de 50 mg de pirodoxina é eficaz na correção de 

anemias sideroblásticas associadas a tuberculostáticos, tais como isoniazida e piraminazida (ver Capítulo 

51), os quais agem com antagonistas da vitamina B6. Entretanto, o uso de altas doses de pirodoxina (50 a 

500 mg/ dia) no tratamento de pacientes com anemia sideroblástica idiopática apresentou resultados 

clínicos parciais. 
 

Talassemias. Algumas famílias de origem italiana manifestam um defeito genético que determina redução 

ou ausência de atividade de um gene para globina beta. A doença é denominada talassemia ou anemia do 

Mediterrâneo e pode ocorrer em dois tipos polares. Uma forma heterozigótica ou talassemia menor mantém níveis 

de hemoglobina da ordem de 9 a 14 g% e uma forma homozigótica ou talassemia maior (anemia de Cooley), muito 

grave, com níveis de hemoglobina de 4 a 6 g%. 

Como consequência da redução da síntese da globina beta forma-se menor quantidade de hemoglobina A, 

que é a principal hemoglobina do eritrócito adulto, ficando este com tamanho e conteúdo de hemoglobina reduzidos, 

configurando a anemia microcítica hipocrômica. Como no eritroblasto a síntese das globinas é balanceada, a 
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diminuição da síntese de globina beta acarreta um excesso relativo de globina alfa, que, por ser instável quando 

isolada, se precipita no interior do citoplasma. A globina precipitada adere à membrana, produzindo defeitos do seu 

funcionamento, que conduzem à hemólise prematura do glóbulo. Na fisiopatologia da anemia das talassemias 

intervêm, portanto, defeitos de suas origens: um, de desequilíbrio de síntese das hemoglobinas; outro, de hemólise 

prematura do glóbulo. 

O mecanismo de gênese das talassemias acima descrito foi muito simplificado para permitir um 

entendimento geral da moléstia. Investigações mais recentes nesse campo conduziram à demonstração da existência 

de outros tipos de talassemias afetando as globinas alfa, gama e delta, e outras de mecanismo genético mais 

complexo, originadoos por permutações irregulares, deficiências, duplicações e mutações, com repercussão clínica 

variável desde formas silentes até moléstias de extrema gravidade que conduzem à inviabilidade fetal. 

 

Tratamento. As formas leves de talassemia não necessitam de tratamento. Entretanto, as formas 

graves da doença requerem suporte transfusional.  

Nesse sentido, é importante mencionar o tratamento por hipertransfusão de crianças com anemia 

de Cooley ou talassemia maior. O programa transfusional prescreve 20 mL/kg de concentrado de glóbulos 

vermelhos a cada quatro semanas por toda a vida. A longo prazo esses pacientes desenvolvem 

consequências do acúmulo progressivo do ferro, que conduz a insuficiência funcional de numerosos 

órgãos, especialmente coração, fígado e gônadas. Cada unidade de concentrado de glóbulos introduz 200 

mg de ferro, e a única maneira de removê-lo é pelo emprego de um agente quelante, a desferoxamina, 

que, administrada por via parenteral, carrega o ferro durante sua eliminação pela urina. A ingestão 

concomitante de ácido ascórbico 500 mg/d facilita a excreção do ferro pela terapêutica quelante. 

Adicionalmente a esse tratamento, o paciente é estimulado a ingerir grandes quantidades de chá às 

refeições para inibir a absorção do ferro alimentar. 
 

Anemia falciforme. A anemia falciforme é uma variante da -talassemia, sendo que o tratamento 

sintomático das crises agudas requer hidratação, oxigenação e administração de opioides para alívio da dor. 

Uma das estratégias no tratamento a longo prazo da anemia falciforme é o transplante de medula óssea. 

O tratamento farmacológico é experimental, sendo dirigido para o desenvolvimento de fármacos com 

atividade antifalcêmica. Tal fármaco deveria penetrar no interior do eritrócito da anemia falciforme e, por diferentes 

mecanismos teoricamente possíveis, impedir a polimerização da hemoglobina S evitando sua precipitação e indução 

da forma falciforme rígida do glóbulo vermelho quando desoxigenado, como ocorre nesta hemoglobinopatia. Tal 

atuação evitaria as crises de hemólise e as crises vaso-oclusivas que contribuem notadamente para a morbidade da 

anemia falciforme.  

Nesse sentido, foram empregados hidroxiureia, agentes antineoplásicos (citarabina), interferon  e 

eritropoietina (ver adiante) para estimular a formação da hemoglobina F para suprimir a polimerização da 

hemoglobina S. Apesar desses agentes não produzirem a cura da doença, eles são recomendados para redução da 

dor e na lesão orgânica da anemia falciforme. 
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Vitamina B12, ácido fólico e anemias megaloblásticas 

 

Relações entre vitamina B12 e ácido fólico. Essas vitaminas são fundamentais para a atividade 

proliferativa celular por mediar transformações bioquímicas essenciais para a biossíntese das nucleoproteínas, em 

especial o DNA. Em situações deficitárias de folato e vitamina B12, os tecidos que mais sofrem são aqueles de 

elevada atividade proliferativa, especialmente medula óssea, epitélios digestórios e gônadas. Como consequência, os 

doentes manifestam anemia, alterações epiteliais, como glossite e atrofia de papilas linguais, e síndrome de má 

absorção. Além disso, os pacientes podem desenvolver alterações neurológicas do cordão posterior da medula 

espinhal, como parestesias de extremidade, distúrbios da marcha com ataxia e da sensibilidade vibratória e 

proprioceptiva. 

Anemia crônica, glossite com atrofia de papilas linguais e síndrome do cordão posterior configuram a 

anemia perniciosa de Addison e Biermer, causada por insuficiente absorção da vitamina B12 em decorrência da falta 

do fator intrínseco provocada por gastrite atrófica. 

Em nosso meio são, entretanto, comuns as anemias macrocíticas hipercrômicas causadas por carências 

nutricionais de folato no lactente, na mulher grávida e em pessoas idosas em populações de baixa renda. 

 

Ácido fólico. O ácido fólico é o nome popular do ácido pteroil-glutâmico, produto de síntese 

química, análogo dos folatos naturais. Os folatos são vitaminas provenientes do reino vegetal que 

constituem uma família de espécies químicas, os pteroil-glutamatos. 

São ingeridos em alimentos de origem vegetal e têm a particularidade de serem hidrossolúveis e 

extremamente sensíveis ao calor, de modo que o cozimento prolongado dos vegetais em excesso de água 

extrai e inativa a maior parte do conteúdo de folato desses alimentos. As necessidades diárias são de 50 a 

200 g e os depósitos suficientes para 60 a 90 dias. São absorvidos no trato digestório, armazenados no 

fígado e utilizados no metabolismo intermediário, sendo o excesso eliminado pela urina. 

Bioquimicamente, atuam como cofatores de transformações que interferem especificamente no 

transporte de um átomo de carbono. De interesse para a patogênese das anemias megaloblásticas, 

participam da biossíntese de novo dos nucleotídeos de purina e na biossíntese do timidilato. A 

transformação de biossíntese do timidilato é limitante do ritmo de replicação do DNA e utiliza folato na 

forma de 5-10-metileno-tetraidrofólico como cofator da enzima timidilato sintetase, que converte o 

uridilato precursor do RNA em timidilato precursor do DNA. A deficiência de folato induz uma espécie 

de crescimento desequilibrado em que o ritmo de síntese do DNA fica retardado durante a fase de síntese 

do ciclo celular, enquanto prossegue normal a síntese de RNA e proteínas. O resultado final do processo é 

a produção de uma quantidade diminuída de glóbulos vermelhos e outras células, mas que apresentam 

volume aumentado, originando a anemia macrocítica hipercrômica. 

 

Deficiência de folatos. A principal causa de deficiência de folato é a ingestão diminuída de vegetais, 

causada por ignorância, pobreza, alcoolismo, senilidade e dietas especiais. A absorção pode ser prejudicada em 

doenças intestinais com síndrome de má absorção e por ingestão de fármacos, especialmente os anticonvulsivantes. 
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As necessidades orgânicas de folato estão muito aumentadas em condições fisiológicas, na criança em crescimento e 

na gravidez, e em condições patológicas, em todas as situações de grande atividade proliferativa celular de ordem 

reacional (anemias hemolíticas) ou tumoral (leucemias, linfomas). A medicação por fármacos antifólicos interfere 

com a utilização celular de folato, originando como efeito adverso uma anemia megaloblástica. Os antifólicos 

utilizados em clínica são o metotrexato, a trimetoprima e o triantereno. 

 

Terapia com folatos. Nas anemias megaloblásticas por deficiência de folato nutricional a 

simples correção da dieta promove pronta recuperação da anemia e das alterações epiteliais. Na síndrome 

de má absorção pode ser empregado o ácido fólico na dose de 2 a 5 mg por dia, por via oral, graças à sua 

excelente absorção. Nesta mesma dose, o ácido fólico promove recuperação da anemia megaloblástica do 

lactente e da gravidez e daquelas associadas ao alcoolismo, antiepilépticos e outras situações de 

deficiência, bem como fornece suplementação de folato em anemias hemolíticas severas. Nesse 

particular, entre nós é feito uso suplementar de ácido fólico nas talassemias maiores e nas crianças com 

anemia falciforme. O ácido folínico pode ser usado parenteralmente, mas, pelo seu custo elevado e não 

apresentar vantagens sobre o ácido fólico fica relegado para uso exclusivo como antídoto do antifólico 

metotrexato. 

 

Vitamina B12. A vitamina B12 pertence quimicamente ao grupo das cobalaminas, sintetizada na 

natureza por bactérias fermentativas existentes no solo e no intestino de animais. No homem, pode ser 

sintetizada pelas bactérias do cólon, mas não é utilizada porque a produção fica distante do local de 

absorção, que se situa no íleo terminal. 

Alimentos de origem animal, como carne, fígado e ovos introduzem a vitamina B12 na economia 

humana. As necessidades diárias são de 1 g e os depósitos, da ordem de 1 a 3 mg. Para sua absorção 

requerem a ligação com o fator intrínseco, uma mucoroteína do suco gástrico secretada pelas células 

parientais do estomago. Esse complexo é transportado ao longo de todo instestino sem sofrer digestão, 

sendo a vitamina B12 absorvida por receptores específicos localizados nas últimas porções do íleo. No 

sangue é transportada por proteínas específicas, as transcobalaminas, para locais de utilização e para 

depósito hepático. 
 

Deficiência de vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 pode ocorrer por ingestão diminuída de 

alimentos de origem animal, notadamente em vegetarianos. As causas clínicas mais comuns de deficiência são por 

absorção deficiente, especialmente pela falta de fator intrínseco causada por atrofia da mucosa gástrica ou 

gastrectomia total ou parcial muito ampla e síndrome de má absorção, competição intestinal pela tênia do peixe, 

inexistente entre nós, fístulas e estenoses intestinais e inflamações e ressecção do íleo terminal. 

A consequência clínica comum às carências de vitamina B12 e folato é a anemia megaloblástica 

acompanhada das alterações epiteliais manifestadas por atrofia das papilas linguais e glossite. No caso de a 

deficiência de vitamina B12 se associar à síndrome neurológica, a doença é denominada neuroanemia. O exame do 
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sangue periférico demonstra em todos os casos uma anemia macrocítica hipercrômica, com alterações morfológicas 

características dos polimorfonucleares neutrófilos do sangue periférico, exteriorizada por multissegmentação 

nuclear. 

Terapia com vitamina B12. A administração da vitamina B12 promove rápida cura da anemia 

megaloblástica e uma recuperação às vezes incompleta das alterações neurológicas. Na anemia 

perniciosa, caracterizada por impedimento da absorção da vitamina B12, a dose parenteral de 1 g por dia 

já produz uma resposta hematológica, porém usualmente são empregadas doses muito maiores da ordem 

de 100 a 1.000 g por dia, por via intramuscular, até a completa recuperação da anemia e depois 

manutenção com 1.000 g mensais, pelo resto da vida do paciente. Cianocobalamina e hidroxicobalamina 

são as formas de vitamina B12 comercialmente disponíveis. Nas síndromes de má absorção, pode ser 

suficiente uma suplementação oral de 100 a 200 mg por dia. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

BEEKMAN, R.; TOUW, I.P. G-CSF and its receptor in myeloid malignancy. Blood, v.115, p.5131-5136, 

2010. 

BEUTLER, E. History of iron in medicine. Blood Cells Mol. Dis., v.29, p.297-308, 2002. 

CARMELL, R. Megaloblastic anemia. Curr. Opin. Hematol., v.1, p.107-112, 1994. 

CRAWFORD, J. Neutrophil growth factors. Curr. Hematol. Rep., v.1, p.95-102, 2002. 

ERSLEV, A. Erythropoietin. N. Engl. J. Med., v.324, p.1339-1344, 1991. 

FREWIN, R.; HENSON, S.H.; PROVAN, D. ABC of clinical haematology; iron deficiency anemia. Br. 

Med. J., v.314, p.360-363, 1997. 

HARKER, L. A. Physiology and clinical applications of platet growth factors. Curr. Opin. Hematol., v.6, 

p.127-134, 1999. 

HILLMAN, R.S.; FINCH, C.A. Red cell manual. Philadelphia: Davis Co, 1997. 

HORRINGAN, D.L.; HARRIS, J.W. Pyridoxine-responsive anemias in man. Vitam. Horm., v.26, p. 549-

571, 1968. 

LUNDBY, C.; OLSEN. N.V. Effects of recombinant humant erythropoietin in normal humans. J. 

Physiol.,v. 15, 586 ( Pt 6), p. 1265-1271, 2011.  

MOORE, M.A. The clinical use of colony stimulant factors. Annu. Rev. Imunol., v.9, p.159-161, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



616 

 

 

 

 

Capítulo 48 

 

Fármacos Usados no Tratamento de Doenças do Aparelho 

Digestório 
 

 

Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A harmonia das funções digestórias está sob controle de mecanismos neuronais e hormonais. O 

aparelho digestório recebe intensa inervação extrínseca do sistema nervoso autônomo simpático e 

parassimpático, que é capaz de alterar sua atividade global ou partes específicas do mesmo. 

O conhecimento desses mecanismos ao longo dos diferentes segmentos do tubo digestório é 

fundamental para compreender a ação de medicamentos, pois estes podem atuar diretamente sobre o 

sistema nervoso autônomo ou sobre os receptores dos órgãos efetores e ainda podem modificar a ação dos 

hormônios que são liberados ao longo do tubo digestório. Todavia, até o momento, não foram descritos 

medicamentos que aumentem ou diminuam os efeitos da gastrina, secretina ou colecistocinina. 
 

De modo geral, pode-se interferir de três maneiras no aparelho digestório: 

 

1) alterando, em quantidade ou qualidade, as diversas secreções digestórias;  

 

2) interferindo com a motilidade das estruturas ligadas à função digestória, tradicionalmente apenas 

estômago e intestino; 

 

 3) administrando, juntamente com os alimentos, substâncias denominadas digestórias, que substituem as 

secreções normais, atuando diretamente sobre os alimentos ingeridos. 

No presente capítulo serão desenvolvidos os aspectos gerais ligados ao tratamento das alterações das 

funções digestórias e a farmacologia dos medicamentos que interferem com a digestão dos alimentos e as funções do 

aparelho digestório. 
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FÁRMACOS USADOS NO TRATAMENTO DA ÚLCERA PÉPTICA 

 

Inibidores da bomba de prótons 

 

Os inibidores da bomba de prótons (H
+
, K

+
-ATPase) são os agentes mais efetivos na supressão 

da secreção gástrica ácida. Eles são derivados -piridilmetilsulfinil-benzimidazólicos que apresentam 

propriedades farmacológicas similares. Os principais representantes desta classe são: omeprazol, 

esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol e rabeprazol (Quadro 48-1). 

Esses agentes são considerados pró-fármacos, necessitando de ativação em meio ácido. Nas 

células parietais, os inibidores da bomba de próton, por serem bases fracas, acumulam-se e são ativados 

por processos catalíticos (doação de próton), dando origem à formação de sulfenamida tiofílica ou ácido 

sulfênico. Esta forma ativada liga-se covalentemente a grupos sulfidrila (cisteína) da H
+
, K

+
-ATPase, 

resultando na inibição irreversível da produção de ácido. Por exemplo, o omeprazol (20 mg/dia por 7dias) 

inibe cerca de 95% da produção ácida. 
 

Os inibidores da bomba de prótons são administrados em formas orais especiais para evitar instabilidade 

em pH baixo. São rapidamente absorvidos, ligam-se altamente com proteínas e são metabolizados no fígado pelo 

sistema citocromo P450 (CYP2C19 e CYP3A4). 

Os efeitos adversos mais comuns são: náusea, constipação, dor abdominal e diarreia. Miopatias, 

artralgias, cefaleias e outros efeitos adversos foram relatados. Os inibidores da bomba de prótons inibem algumas 

enzimas do sistema citocromo P450, que pode resultar na diminuição da depuração de benzodiazepínicos, fenitoína, 

varfarina e outros fármacos. 

 

 

Quadro 48-1. Principais inibidores da bomba de prótons 

Fármaco Doses orais usuais para úlcera 

péptica 

Omeprazol 20 mg/dia 

Esomeprazol 20 - 40 mg/dia 

Lansprosol 30 mg/ dia 

Pantoprazol 40 mg/dia 

Rabeprazol  20 mg/ dia 

 

Os inibidores da bomba de prótons são usados principalmente para o tratamento de úlcera 

gástrica e duodenal. São também indicados nos tratamentos da esofagite de refluxo e na síndrome de 

Zollinger-Ellison. No gastrinoma metestático, a hipersecreção maciça de ácido é suprimida com 
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omeprazol. 

 

Antagonistas de receptor H2 

 
Os antagonistas H2 são representados por quatros diferentes grupos de fármacos: cimetidina, ranitidina, 

famotidina e nizatidina (Quadro 48-2). As diferenças nas estuturas químicas desses bloqueadores de receptor H2 não 

determinam alterações profundas quanto às suas eficácias clínicas, seus efeitos adversos e suas interações 

medicamentosas. 

O efeito principal dos bloqueadores de receptor H2 é a supressão da secreção ácida basal, sendo 

particularmente efetivos na inibição da secreção ácida noturna. Esse fato é clinicamente relevante no tratamento da 

úlcera duodenal, onde o nível da acidez noturna é um fator determinante. 

 

Ações farmacológicas. Os antagonistas de receptores H2 provocam inibição dose-dependente da 

secreção ácida gástrica induzida pela histamina. Além da inibição da secreção ácida induzida pela 

histamina, os bloqueadores de receptores H2 inibem também a produção de secreção ácida gástrica 

induzida pela pentagastrina. 

Essas substâncias bloqueiam o aumento da secreção obtido por estímulo colinérgico, mas neste 

caso, faz-se necessário o uso de doses maiores do bloqueador H2. A cimetidina é capaz de reduzir a 

secreção ácida basal e aquela induzida pela alimentação. Após administração oral de cimetidina, pode ser 

observada redução de aproximadamente 65% na secreção de ácido no período pós-prandial. 

A ranitidina, outra substância antagonista de receptor H2, apresenta potência 4,2 vezes maior que 

a cimetidina na inibição da secreção ácida gástrica. 

 
Farmacocinética. Os antagonistas de receptores H2 são absorvidos rapidamente após administração oral, 

atingindo concentrações plasmáticas máximas entre 1 e 3 horas. Uma pequena quantidade (aproximadamente 35%) 

sofre metabolização no fígado. A biodisponibilidade de cimetidina, ranitidina e famotidina é de 50% após 

administração oral. Os produtos metabolizados e não metabolizados (maior quantidade) são eliminados pelos rins 

por filtração e secreção tubular renal. Tal fato é importante em pacientes com diminuição da depuração de 

creatinina. 

 

Efeitos adversos. A incidência de aparecimento de efeitos adversos com os antagonistas de receptores H2 

é muito pequena. Os efeitos adversos mais frequentes incluem: diarreia, fadiga, dor muscular, constipação. 

Raramente acontecem delírio, alucinações e confusão mental, embora esses efeitos possam aparecer após 

administração intravenosa. Ginecomastia em homens e galactorreia em mulheres poderão ocorrer pela ligação da 

cimetidina a receptores de androgênicos e inibição do metabolismo do estradiol.  

 

Interações medicamentosas. A cimetidina inibe o sistema citocromo P450 hepático (CYP1A2, CYP2C9, 

CYP2D6, CYP3A4) e, em maior grau que a ranitidina. Esse é um fator importante pois, poderá determinar o 
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aumento das concentrações plasmáticas de outros fármacos como: fenitoína, certos antagonistas de receptores -

adrenérgicos, quinidina, cafeína, alguns benzodiazepínicos, antidepressivos tricíclicos, teofilina, carbamazepina, 

metronidazol, bloqueadores dos canais de cálcio e sulfonilureias. A cimetidina também inibe a secreção tubular de 

procainamida, aumentando sua concentração plasmática e do seu metabólito cardioativo, o N-acetilprocainamida. 

 

Usos terapêuticos. As indicações clínicas dos antagonistas de receptores H2 dizem respeito aos 

estados hipersecretórios da mucosa gástrica. Por esta razão, são usados para os tratamentos de gastrite, 

úlcera gástrica e duodenal e na prevenção da úlcera de estresse. 

 

Quadro 48-2. Principais antagonistas de receptor H2  

Fármacos Potência mínima Dose oral usual para úlcera 

duodenal 

Cimetidina  1 400 mg/2x dia ou 800 mg ao deitar 

Ranitidina 4 x 150 mg/2x dia ou 300 mg ao deitar 

Nizatidina 4 x 150 mg/ 2x dia ou 300 mg ao deitar 

Famotidina 20 x 20 mg/ 2x dia ou 40mg ao deitar 

 

Derivados das prostaglandinas 

 
Esses fármacos são obtidos a partir das prostaglandinas naturais (PGE2 e PGI2). O produto mais estudado 

é o misoprostol, que inibe a secreção gástrica pela ligação nos receptores EP3 das células parietais, favorecendo a 

cicatrização das úlceras e protegendo a mucosa gastrintestinal (efeito citoprotetor) contra o dano potencial de 

agentes químicos, como o álcool e a aspirina. 

A administração de dose de 200 g/dia, num período de quatro semanas, mostrou que o misoprostol é 

altamente eficaz no tratamento da úlcera péptica. A incidência de efeitos adversos é mínima, sendo a diarreia o mais 

frequente. O misoprostol é contraindicado durante gravidez, sendo que pode causar abortos pelo aumento da 

contratilidade uterina. 

 

Modificadores da secreção de muco 
 

Carbenoxolona. É uma substância que aumenta a secreção de muco, sendo que tal efeito é acompanhado 

de alterações na viscosidade e na adesividade do muco gástrico. A substância prolonga a sobrevida das células da 

mucosa gástrica e provoca a diminuição no processo de retrodifusão dos cátions H+. 

Os efeitos adversos mais frequentes são hiperaldosteronismo com hipertensão, devido ao fato de que a 

carbenoxolona compete com a aldosterona por sítios de proteínas plasmáticas. 

A indicação terapêutica é para pacientes que não podem ser hospitalizados. 

 

Sucralfato. É um derivado complexo de sacarose sulfatada e hidróxido de alumínio, que é utilizado no 

tratamento da úlcera duodenal em períodos de tempo curtos. Possui ação local e forma grandes complexos com a 
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albumina e o fibrinogênio, que dão origem a uma barreira que impede a penetração de ácido clorídrico, pepsina e 

ácidos biliares, permitindo a cura da úlcera. Estudos clínicos mostram que o sucralfato tem poucos efeitos adversos 

(p. ex. constipação) e sua eficácia é comparável à cimetidina. 

 

Antiácidos 
 

Os antiácidos são agentes destinados a neutralizar e remover o excesso de acidez do conteúdo 

gástrico. Devem ser empregados criteriosamente em casos de hipercloridria e no tratamento de úlcera 

péptica. 

O tratamento de úlcera péptica baseia-se em sua patogenia. Sendo assim, auxiliado pela 

neutralização da acidez gástrica e por inativação da atividade proteolítica da pepsina. De acordo com o 

grau de absorção, os antiácidos podem ser sistêmicos e não sistêmicos. O efeito sistêmico, todavia, não é 

desejável. 
 

Antiácidos não sistêmicos. Os antiácidos não sistêmicos são aqueles cujo componente catiônico forma 

compostos alcalinos, praticamente inabsorvidos no intestino. Quando ocorre, a absorção é mínima, não chegando a 

provocar efeitos sistêmicos. 

O carbonato de cálcio (CaCO3) é bom exemplo de antiácido não sistêmico que neutraliza o ácido 

clorídrico do conteúdo gástrico. No estômago ocorre a reação:  

 

CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2.  

 

No intestino, os íons cálcio são precipitados pelo NaHCO3 endógeno das secreções intestinais. No 

intestino, os íons cálcio são também precipitados pelos ácidos graxos, formando sabões de cálcio e fosfatos de cálcio 

insolúveis que são eliminados pelas fezes. Dessa forma, os sabões insolúveis de cálcio e os fosfatos de cálcio 

insolúveis contribuem para suas propriedades antiácidas. 

Outros antiácidos não sistêmicos, como o hidróxido de magnésio, MgCO3, hidróxido de alumínio 

apresentam mecanismo similar. 

 

Antiácidos sistêmicos. Os antiácidos sistêmicos são compostos capazes de alterar o pH do líquido 

extracelular produzindo alcalose em consequência do seu componente catiônico, pois formam compostos solúveis 

facilmente absorvíveis no intestino. 

Quando administramos um antiácido sistêmico como o bicarbonato de sódio (NaHCO3) para neutralizar o 

ácido clorídrico do conteúdo gástrico, o ácido gástrico, ao passar para o intestino, deixa de ser neutralizado pelo 

equivalente de NaHCO3 endógeno das secreções intestinais 

 O excesso de NaHCO3 do sangue é eliminado pelos rins para que o equilíbrio ácido-básico dos líquidos 

orgânicos seja restaurado, de tal forma que ocorre uma compensação pela formação de urina alcalina.  

Em caso de insuficiência renal, o mecanismo de eliminação de NaHCO3 está prejudicado, levando à 

retenção do mesmo e ao quadro de alcalose persistente. 
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Outros medicamentos 

 

Compostos do bismuto. Geralmente são apresentados na forma de sal de citrato ou subsalicilato 

e podem ser eficazes como cimetidina no tratamento da úlcera péptica.  

Os compostos de bismuto promovem a produção de mucina e bicarbonato e têm marcante efeito 

antibacteriano. Eles são importantes nos esquemas de tratamento de infecções causadas por Helicobacter 

pylori. Nesses casos, utiliza-se associação de subsalicilato ou citrato de bismuto com tetraciclina 

(antibiótico) e metronidazol (quimioterápico). Outro tratamento da úlcera péptica associado a H. pylori é 

a terapia tríplice com inibidor de bomba de prótons, claritromicina e amoxicilina. 

 
Anticolinérgicos. Os anticolinérgicos compreendem os compostos de amônio terciário, que antagonizam a 

atividade muscarínica, e os compostos de amônio quaternário, que, além da ação antimuscarínica, têm ação 

bloqueadora ganglionar, como a metantelina e a propantelina. 

 

Usos terapêuticos. O retardo no esvaziamento gástrico é importante no tratamento da úlcera péptica 

duodenal e os anticolinérgicos são considerados fármacos eficazes no programa terapêutico que inclui os antiácidos 

em esquema regular. 
 

FÁRMACOS QUE ATUAM NA MOTILIDADE 

 

Distúrbios da motilidade esofagiana. A esofagite e hérnia do hiato são os principais distúrbios 

da atividade neuromuscular, aparentemente localizados no esôfago  

 

Hérnia de hiato e esofagite de refluxo. O tratamento da hérnia de hiato e da esofagite de 

refluxo pode ser feito através de medidas conservadoras que controlam os sintomas, evitando-se a 

distensão por refeições exageradas, diminuindo a pressão intra-abdominal e a secreção ácida. 

 Os medicamentos mais eficazes são inibidores da bomba de prótons, bloqueadores H2, 

metoclopramida e bromoprida.  

Os inibidores da bomba de prótons (omeprazol) e os bloqueadores H2 (cimetidina) são úteis no 

controle dos sintomas, como a pirose, pela redução da secreção ácida.  

Os antiácidos são apenas recomendados em pacientes com episódios não frequentes de azia.  

A metoclopramida é muito utilizada para o tratamento da esofagite de refluxo porque aumenta a 

pressão do esfíncter inferior do esôfago e também acelera o esvaziamento gástrico.  

Os anticolinérgicos são contraindicados porque retardam o esvaziamento gástrico e diminuem a 

pressão do esfíncter gastroesofágico. 
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Motilidade gastrintestinal 

 

Os medicamentos que interferem na motilidade gastrintestinal podem ser classificados em: 

 

 a) procinéticos; b) antiespasmódicos; c) eméticos; d) antieméticos; e) catárticos e f) 

constipantes. 

 

Agentes procinéticos 

 

Os procinéticos são diversos agentes que aumentam a coordenação da motilidade gastrintestinal 

e o trânsito de conteúdo no trato gastrintestinal. 
 

Agentes colinérgicos. Os efeitos da acetilcolina sobre musculatura lisa são mediados pelos receptores M2 

e M3. Nesse sentido, os fármacos colinérgicos aumentam o peristaltismo e elevam o tono do trato gastrintestinal. 

Ésteres da colina, como o betanecol e a metacolina, de efeitos mais prolongados e de menor ação nicotínica, são 

úteis em casos de atonia intestinal. Contudo, o betanecol não apresenta real eficácia procinética por seus efeitos 

adversos, tais como salialorreia, diarreia e bradicardia. 

O trato gastrintestinal é particulamente sensível à ação dos anticolinesterásicos. Pequenas doses já 

produzem aumento da contratilidade rítmica e do tono do estômago e do intestino; doses maiores promovem 

contrações intestinais espásticas. Tais efeitos são mais eficazmente obtidos com a neostigmina, que é o fármaco 

preferido nos casos de atonia intestinal, principalmente após intervenção cirúrgica em doses de 0,5 a 2 mg por via 

subcutânea. 

 

Antagonistas do receptor dopaminérgico  
 

A dopamina é inibidor da musculatura lisa do aparelho digestório. Esta ação parece resultar da supressão 

da liberação da acetilcolina de mioentéricos neurônios motores, que é mediada por subtipo de receptor 

dopaminérgico D2.  

Os representantes tradicionais deste grupo são a metoclopramida e a domperidona, que apresentam uma 

vantagem adicional pelas suas propriedades antieméticas (ver adiante). Entretanto, os efeitos procinéticos da 

metoclopramida são devidos principalmente à ativação de receptores serotoninérgicos (ver adiante), enquanto que a 

domperidona tem modestos efeitos procinéticos.  

Outro promissor antagonista de receptor dopaminérgico D2 com propriedades procinéticas é a 

levossulpirida, isômero da sulpirida. 

 

Moduladores de receptores serotoninérgicos 
 

A serotonina (5-HT) é um poderoso estimulante da musculatura lisa gastrintestinal (ver Capítulo 21). 
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Assim, 5-HT pode agir como autacoide na mucosa, dando início aos reflexos peristálticos. Os efeitos da 5-HT como 

neurotransmissor ocorrem no plexo mioentérico, são complexos e envolvem os subtipos de receptores 5-HT3 

(interneurônio inibitório) e 5-HT4.(interneurônio excitatório) que se intercomunicam com os neurônios motores 

colinérgicos. Assim, os efeitos de agonistas de receptores 5-HT4 em interneurônios excitatórios resultam em aumento 

de resposta dos neurônios motores colinérgicos. Os principais representantes deste grupo são o tagaserod, a 

cisaprida e a metoclopramida. 

 

Tegaserod. O tegaserod é derivado indolaminoguadina que age como agonista parcial de receptor 5-HT4, 

sem afinidade em outros subtipos de receptores 5-HT. Possue múltiplos efeitos gastrintestinais como estimulação da 

motilidade e aceleração do transito no esôfago, estômago e intestino. A cefaleia e diarreia são efeitos adversos mais 

comuns. O tegaserod é usado no tratamento de síndrome de colón irritável com constipação predominante, 

gastroparesia e constipação crônica.  

 

Cisaprida. A cisaprida é um derivado piperedinilbenzamida que parece estimular os receptores 5-HT4. 

Como agente procinético, foi utilizada em vários distúrbios, tais como a esofagite de refluxo e a gastroparesia. A 

cisaprida como verdadeiro agente procinético atua via aumento coordenado das contrações antroduodenais. 

Contudo, o esvaziamento gástrico e o alívio de síntomas são frequentemente modestos. O potencial de efeitos 

adversos cardíacos graves limita o uso clínico da cisaprida. Casos de arritmias cardíacas foram relatados em 

pacientes tomando cisaprida associada a outros fármacos que inibem o sistema citocromo P450, tais como 

eritromicina (antibiótico), nefazodona (antidepressivo) e fluconazol (antimicótico). A prucaloprida é recente 

fármaco aprovado para o tratamento de constipação crônica em mulheres. 

 

Metoclopramida. A metoclopramida é uma benzamida derivada do para-amino benzoico, sendo o mais 

antigo agente procinético. Sua administração resulta em contração coordenada que aumenta o trânsito. O 

mecanismo de ação da metoclopramida é complexo. De modo geral, ela pode atuar na supressão de interneurônios 

inibitórios mediados pelos receptores 5-HT3 ou na estimulação de interneurônios excitatórios via ativação de 

receptores 5-HT4. Além disso, a ação antagonista em receptor dopaminérgico D2 contribui para seu efeito 

procinético. Os principais efeitos adversos da metoclopramida são os efeitos extrapiramidais. A metoclopramida é 

usada principalmente no tratamento de esofagite de refluxo e gastroparesia. Além disso, pode ser usada como 

medida auxiliar em procedimentos de diagnósticos como intubação intestinal. O uso da metoclopramida como 

antiemético será visto adiante. 

 

Macrolídeos. Os antibióticos como a eritromicina e outros macrolídeos (oleandomicina, azitromicina e 

claritromicina) têm efeitos procinéticos similares ao motilina, peptídeo hormonal encontrado nas células 

gastrintestinais M, por isso são denominados de motilídeos. Um agonista de receptor da motilina, o mitemcinal tem 

mostrado resultados promissores no tratamento da gastroparesia diabética. 

 

Outros fármacos. Para estimular a motilidade gastrintestinal, a sincalida, octapeptideo da colecistocinina 

(CCK) é efetiva na estimulação da vesícula biliar e do pâncreas e é utilizado em testes diagnósticos de motilidade do 

intestino delgado 
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 A dexloxiglumida é um antagonista de receptor CCK1 que pode promover o esvaziamento gástrico em 

pacientes com gastroparesia e síndrome de cólon irritável aompanhado de constipação. A octreotida é um análogo 

da somatostatina que tem mostrado grande utilidade em casos especiais de disfunções intestinais. 

Para diminuir a motilidade são usados relaxantes da musculatura lisa como os bloqueadores de canais de 

cálcio e nitratos orgânicos, que provem alívio sintomático transitório em casos de acalasia, onde o esfíncter 

esofágico inferior não relaxa, resultando em obstrução para passagem de alimentos deglutidos.  

Uma obordagem recente é administração direta de toxina botulínica que provoca paralisia da 

musculatura esofagiana com melhora sintomática e esvaziamento esofágico. Contudo, doses repetidas de toxina 

botulínica são necessárias devido a cessação de efeito paralisante e também ao risco de difusão da toxina para 

outros órgãos, causando efeitos tóxicos nos pacientes. 

 

Distúrbios do tubo gastrintestinal 

 

Antieméticos 

 

São fármacos ou recursos eficazes contra o vômito. As causas determinantes do vômito são 

várias: estado emotivo, nervosismo, depressão, início de gravidez, cinetose, presença de tumores 

encefálicos ou ainda efeito colateral de muitos medicamentos (Quadro 48-3). 

 

Quadro 48-3. Principais fármacos antieméticos e doses médias  

Grupo Nome Dose usual 

Antagonistas 

dopaminérgicos 

Clorpramazina 100 mg/dia, VO;  

50 mg/dia, VI 

 Flufenazina 5-10 mg/dia VO 

 Metoclopramida 5-10 mg/dia, VO 

 Bromoprida 20 mg/dia, VO; 

10 mg/dia VI 

 Domperidona 30 mg/dia; 

10 mg/dia, VI 

Antagonistas de 

receptores 

serotoninérgicos 

Ondansentron 0,15 mg/kg IV 

 Granisetron 0,01 mg/kg IV 

 Dolasetron 0,6 mg/kg IV 

Anti-histamínicos Prometazina 50 mg/dia, VO; 

25 mg/dia VI 

 Meclosina 25-50 mg/dia, VO 

Outros Dronabiol 10 mg VO 
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A maioria dos antieméticos empregados tem como mecanismo de ação a depressão do centro do 

vômito. 
 

Antagonistas de receptor 5-HT3. O representante desta classe é a ondansetrona, que é usado 

amplamente no tratamento da êmese induzida pela quimioterapia antineoplásica.  

Outros agentes dessa classe são: granissetrona, dolassetrona, palonessetrona, ramossetrona e 

tropissetrona (ver Capítulo 21). O provável mecanismo de ação antiemética desses fármacos é o bloqueio 

de receptores de 5-HT3 localizados na zona quimiorreceptora do vômito. 

O uso principal desses agentes é no tratamento da êmese provocada por quimioterápicos. Eles 

são eficazes contra êmese da gravidez e no alívio da náusea dos pós-operatórios. 
 

Antagonistas de receptor dopaminérgico. O principal representante dos fenotiazínicos é a 

clorpromazina. Atua na zona quimiorreceptora do vômito impedindo que agentes químicos determinantes dos 

estados nauseantes exerçam sua ação (ver Capítulo 26). Outros representantes do grupo são: metoclopramida, 

flufenazina e bromoprida. 

 

Metoclopramida, antagonista de receptor D2 que, além de deprimir o centro do vômito, acelera o 

esvaziamento gastroduodenal, o que se constitui em vantagem para a ação emética. 

 

Bromoprida é um fármaco introduzido recentemente, com ações antieméticas e normalizadoras das 

discinesias gástricas. É empregada no tratamento dos diferentes tipos de vômitos e na esofagite de refluxo. 

 

Domperidona é outro antagonista D2 que apresenta efeitos semelhantes aos da metoclopramida e tem a 

vantagem de provavelmente não atravessar a barreira hematencefálica e com isso evitar o aparecimento de efeitos 

colaterais indesejáveis, como os sintomas extrapiramidais. 

 

Anti-histamínicos. Os anti-histamínicos são fármacos eficazes contra alguns tipos de vômito, devendo ser 

administrados cerca de 30 minutos antes da condição determinante do vômito, como cinetoses. São exemplos: 

prometazina, meclizina, dimenidrinato, difenidramina e clorfeniramina (ver Capítulo 35). 

 

Dronabinol. É um canabinoide (delta 9-tetraidrocanabinol) encontrado na planta Cannabis sativa 

(maconha) (ver Capítulo 31). O mecanismo de ação antiemética é desconhecido, provavelmente atua em subtipos de 

receptores canabinoides próximos ao centro do vômito. É administrada por via oral cerca de 1 a 3 horas antes da 

quimioterapia. Além desse uso profilático, ela pode estimular o apetite de pacientes que adquiram a síndrome da 

imunodeficiência (AIDS). Os efeitos adversos centrais e autonõmicos como taquicardia, palpitações, vasodilatação e 

hipotensão exigem supervisão médica do paciente. A nabilona e um canabinoide sintético semelhante ao dronabinol. 

 

Outros antieméticos. Os antagonistas do receptor NK1 da substância P como o aprepitanto apresenta 

efeito antiemético na fase tardia de pacientes submetidos a quimioterapia. 
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Os corticoides (dexametasona e betametasona) são usados em associação com outros antieméticos no 

tratamento da emese causada por quimioterápicos. 

Alguns antieméticos agem diminuindo ou mesmo evitando o estímulo visceral, que pode por vias nervosas 

aferentes, determinar o reflexo do vômito. Atuam assim gelo picado, alimentação fria, soluções ou xaropes de 

anestésicos locais (xilocaína), anticolinérgicos (escopolamina) e citrato de sódio a 5%. Têm como finalidade única 

diminuir a sensibilidade das mucosas ou diminuir o peristaltismo. A piridoxina (vit. B6) tem indicação em casos de 

vômitos de gravidez e crises labirínticas. Seu mecanismo de ação não está esclarecido. 

 

Eméticos 
 

Os eméticos são fármacos ou recursos que iniciam o reflexo do vômito. 

O emprego clínico dos fármacos eméticos se torna necessário em casos de envenenamento agudo ou outras 

circunstâncias especiais, onde o esvaziamento gástrico deve preceder qualquer outra iniciativa. 

Entre os recursos mais seguros, encontra-se o estímulo digital na base da língua, faringe ou úvula e a 

ingestão de água morna, que tem a vantagem de promover uma parcial lavagem gástrica. Dentre os fármacos 

utilizam-se a ipeca e a apomorfina. 

 

Ipeca. É obtida da raiz ou rizoma seco da planta Cephaelis ipecacuanha ou C. acuminata (plantas naturais 

do Brasil e América Central). Os princípios ativos principais são a emetina e a cefalina. 

 A ipeca promove vômitos por ação central e periférica (ação irritante). O efeito emético da ipeca é muito 

lento, exigindo-se uma espera de 15 a 30 minutos ou mais para se tornar evidente. 

 

Apomorfina. A ação emética é devida a estimulação da zona quimiorreceptora, provocando depressão do 

centro do vômito. A dose emética usual é de 0,l mg/kg.  

 

Distúrbios do intestino grosso. Catárticos 

 

Os catárticos são fármacos que auxiliam o trânsito do conteúdo intestinal, facilitando, dessa 

forma, a evacuação. Conforme provoquem eliminação de fezes normais ou diarreicas, são classificados 

como laxativos ou purgantes. 

 
Segundo o seu mecanismo de ação, os catárticos podem ser classificados em: formadores de massa, 

emolientes, osmóticos e estimulantes (Quadro 48-4). Admite-se a possibilidade de superposição de mecanismos de 

ação para alguns tipos de catárticos. Além disso, os fatores biológicos tais como, óxido nítrico (NO) e o fator 

ativador de plaquetas (PAF), podem estar envolvidos na ação laxativa de catárticos osmóticos e estimulantes. 

 

Catárticos formadores de massa. Estimulam a motilidade intestinal pelo aumento do bolo fecal. São 

representadas pelas fibras das dietas encontradas em cereais como farelo e a casca de psilio originada da semente 

de erva plantago (Plantago ovata) ou gomas naturais indigeríveis e com propriedades hidrófilas. Exercem efeito 
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laxativo e são os catárticos de maior indicação por agirem de modo semelhante ao fisiológico, sem efeitos colaterais 

sistêmicos e sem dano à mucosa intestinal. 

As gomas naturais, como a goma de caraia e o ágar, vêm sendo substituídas pelos coloides hidrófilos 

semissintéticos, como a metilcelulose e a carboximetilcelulose sódica e policarbofila cálcica. 

Os cartáticos têm efeito “anorexígeno”, pela repleção gástrica, podendo ser utilizados no tratamento da 

obesidade. Recomenda-se ingestão com líquidos, pois, embora apenas excepcionalmente, podem ocorrer casos de 

obstrução intestinal ou esofagiana, quando são deglutidos a seco. 

 

Catárticos emolientes. Lubrificam e amolecem as fezes, impedindo a sua dessecação e diminuindo a 

tensão superficial das mesmas. Portanto os catárticos emolientes facilitam a defecação simplesmente porque 

amolecem as fezes, sem estimular o peristaltismo direta ou reflexamente. Não são considerados verdadeiros 

catárticos, uma vez que não excitam a peristalse intestinal. Facilitam a emulsão de água e gordura com o material 

fecal endurecido. 

O dioctilsulfossuccinato sódico é um detergente aniônico que promove amolecimento das fezes dentro de 

12 a 48 horas, reduzindo a tensão superficial e permitindo a penetração mais fácil de água e de gorduras no bolo 

fecal. 

A vaselina líquida de uso generalizado pode interferir com a absorção de vitaminas lipossolúveis, cálcio e 

fosfatos. 

Os óleos vegetais, tais como de oliva, de semente de algodão e de milho podem ser usados como catárticos 

lubrificantes. 

 

Catárticos osmóticos. São aqueles que retêm água na luz intestinal, aumentando o volume do bolo fecal 

que, por sua vez, estimula o peristaltismo. Encontramos neste grupo os sais de magnésio, vários fosfatos, sulfatos e 

tartaratos. 

Entre os sais de magnésio, devemos citar: o MgSO4, Mg (OH)2 (leite de magnésia); MgO e o MgCO3. O 

sulfato de magnésio é um dos catárticos osmóticos mais usados, enquanto os outros três são mais usados como 

antiácidos do que propriamente como catárticos. O sulfato de sódio (NaSO4 ou sal de Glauber), o sulfato de 

magnésio (MgSO4 . 7H2O ou sal de Epson) e o citrato de magnésio (Mg(C6H5O7)2 . 14H2O), que serve de base para 

a limonada purgativa, exercem ação rápida. 

Neste grupo de cartárticos podem ser também incluídos os açúcares não absorvíveis (manitol e sorbitol) e 

alcoóis (glicerina) e o polietilenoglicol. A glicerina é administrada tanto por via oral como na forma de supositórios 

ou enema, enquanto os demais são administrados na forma de soluções orais. 

 

Catárticos estimulantes. São aqueles que estimulam diretamente a motilidade do intestino. Entre eles 

devemos citar os derivados antraquinônicos, glicosídeos extraídos de diversas espécies de plantas, tais como sene 

(Cassia acutifolia), aloé (Aloe ferox, Aloe barbadenses) e cáscara sagrada (Rhamnus purshiana, Rhamnus fragula). 

O efeito laxante depende da liberação dos compostos antraquinônicos ativos, a partir de glicosídeos precursores 

inativos, através de hidrólise, na luz intestinal sob a ação de enzimas bacterianas. 

Dentre os derivados do difenilmetano, existem, o picosulfol e o bisacodil. O bisacodil é ativo por via oral e 

por via retal. Até 5% de uma dose oral de bisacodil pode ser absorvido no homem. O picosulfol, embora atue com a 
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mesma dose, difere do bisacodil por conter, em lugar das acetilas, dois radicais -SO3Na. A presença desses radicais 

torna o produto hidrossolúvel e administrável em solução. 

 

Quadro 48-4. Principais catárticos, doses usuais e tempo de ação 

Grupo Nome Dose usual Tempo de ação 

(horas) 

Formadores 

de massa 

Ágar-ágar 4-16 g 24 

 Metilcelulose 4 g 20 

 Semente de psilio 430 g 24 

Emolientes Dioctilsulfossucinato 

de sódio 

50-200 mg 18 

 Vaselina líquida 15-45 mL 12 

Osmóticos Citrato de magnésio 200 mL 4 

 Sulfato de magnésio 15 g 4 

 Sulfato de sódio 15 g 4 

Estimulantes Cáscara sagrada  5 mL 8 

 Sene 2 g 6 

 Bisacodil 10-15 mg 6 

 Fenolftaleína 100 mg 4 

 

Outros agentes. Como já visto anteriormente, vários agentes estimulam a motilidade inespecificamente ou 

por via indireta. Em contraste, os procinéticos aumentam o transito gastrintestinal e regulam a motilidade, podendo 

ser úteis no tratamento da constipação crônica, tal como tagaserod e aprucaloprida. Outro agente potencial é o 

derivado de prostaglandina, o misoprostol pelo seu efeito citoprotetor. Recentemente, a neurotrofina-3 mostrou ser 

eficaz no amolecimento das fezes através de mecanismo de ação desconhecido.  

 

Novos agentes. Entre novos agentes destacam-se a lubiprostona, um prostanoide utilizado para o 

tratamento de constipação crônica e síndrome de cólon irritável em mulher adulta. A linaclotida, peptídeo que 

estimula secreção e motilidade por ação agonista na guanilciclase C. O fármaco se mostrou promissor no tramento 

constipação crônica. 

 

Constipantes  

 

Também denominados antidiarreicos ou antiperistálticos, são fármacos capazes de reter a diarreia. 

Retardam o trânsito intestinal, diminuindo o conteúdo hídrico do intestino e protegendo, ao mesmo tempo, a mucosa 

intestinal. 

 

O objetivo terapêutico é corrigir as várias causas da diarreia, o que pode ser alcançado de diversas 
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maneiras, incluindo regimes alimentares e tratamento com fármacos. Os fármacos constipantes compreendem os 

depressores da motilidade e secreção, os protetores e os absorventes. 

Vale destacar que o uso de antidiarreicos é frequentemente contraindicado, em especial nas fases iniciais 

da afecção, pois a diarreia pode ser encarada como uma defesa do organismo para a eliminação de toxinas. 

 

Depressores da motilidade e secreção intestinal. A motilidade intestinal pode ser deprimida por fármacos 

de ação antiespasmódica ou espasmolítica, como os anticolinérgicos e os depressores da musculatura lisa, ou por 

fármacos que provoquem a contração espasmódica da musculatura, impedindo o peristaltismo, como o difenoxilato. 

Opioides. O difenoxilato é uma amina terciária análoga à meperidina com propriedades farmacológicas 

gerais semelhantes. O difenoxilato e o seu metabólito ativo, a difenoxina são -agonistas, frequentemente associado 

à atropina, esta última com a finalidade principal de impedir, pelos efeitos desagradáveis, a ingestão de altas doses 

de difenoxilato por dependentes em potencial. Tal prática, muito difundida, talvez seja exagerada no que diz respeito 

à probabilidade de farmacodependência pelo difenoxilato.  

A loperamida é outra amina terciária de ação antidiarreica potente e prolongada, utilizada no controle de 

diarreias agudas e crônicas. Age diretamente na parede gastrintestinal e pode interagir com os mecanismos 

colinérgicos locais envolvidos no reflexo peristáltico. 

O acetorfano (racecadotrila) é um novo agente antidiarreico que inibe as encefalinases. Seu efeito 

constipante é decorrente do aumento das encefalinas locais que estimulam receptores opioides . 

Os alcaloides do ópio, como a papaverina, eram frequentemente utilizados, em geral associados aos 

anticolinérgicos. É clássica, porém em desuso, a utilização dos alcaloides do ópio sob a forma de tintura de ópio 

(elixir paregórico) ou fosfato de codeína no tratamento de diarreias. 

 

Anticolinérgicos (antiespamódicos). São muito utilizados, principalmente em crianças, os agentes 

anticolinérgicos como a atropina (hiasciamina) e diclomina, que são composts com amônio terciário.  

Na clínica, todavia, tem-se a impressão que os compostos de amônio quaternário, tanto os derivados dos 

alcaloides da beladona, metilbrometo de homatropina como os compostos de amônio quaternário sintéticos e 

semissintéticos – glicopirrolato, propantelina, metescopolamina – são mais ativos. Tal ação se deveria à ação 

bloqueadora ganglionar que se soma à ação anticolinérgica.  

Outros fármacos com efeitos anticolinérgicos como o cimetrópio e o brometo de otilônio são utilizados em 

pacientes com síndrome de cólon irritável. 

 

Outros agentes. Os agonistas -adrenérgicos inibem a secreção de líquidos e eletrólitos como também 

aumenta o tempo do trânsito intestinal. A clonidina, agonista -adrenérgico, tem papel especial em diabéticos com 

diarreia crônica, como também em pacientes com diarreia causada pela abstinência de opioides. 

A octreotida é um análogo da somatostatina que é eficaz em diarreias secretórias causadas pela secreção 

de hormônios resultantes de tumores pancreáticos e do trato gastrintestinal. É usada também em diversas formas de 

diarreia secretória, tais como diarreia induzida pela quimioterapia, diarreia diabética e diarreia associada à 

síndrome da imunodeficiência (AIDS). Outros usos terapêuticos são o controle no sangramento varicoso e no 

tratamento da pancreatite aguda. 

Os inibidores da calmodulina como clorpromazina têm ação antissecretória. O maleato de zalparida, 
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novo agente da classe, pode ser eficaz no tratamento da diarreia dos viajantes. 

O alossetrona é um antagonista 5-HT3 usado no tratamento de mulheres com síndrome do colón irritável 

grave que apresenta diarreia predominante.  

Após o lançamento, o alossetrona foi retirado do mercado nos EUA, devido a elevada incidência de colite 

isquêmica.O FDA voltou a liberar o fármaco com distribuição restrita. 

 

Protetores e absorventes. São fármacos que, por absorção, impedem a ação nociva de substâncias 

irritantes e das bactérias causadoras da moléstia.  

Entre os muitos exemplos conhecidos citam-se o subsalicilato de bismuto, o subcarbonato de bismuto, o 

silicato de alumínio hidratado (caulim), o dissilicato de magnésio e alumínio (atalpugita) e a pectina. Muitas 

preparações de venda livre são misturas dessas substâncias como a de caulim e pectina. 

Os probióticos são preparações seguras de cepas de bactérias não patogênicas que mostram ser benéficas 

em diarreias agudas em alguns estudos clínicos realizados. 

 

 FÁRMACOS USADOS NA DOENÇA INTESTINAL INFLAMATÓRIA 

 
A doença inflamatória intestinal (DII) refere-se a um grupo de doenças que afetam os intestinos delgado e 

grosso e que são caracterizadas por inflamação crônica e etiologia desconhecida. As doenças principais são a colite 

ulcerativa e a síndrome de Crohn. A colite ulcerativa é confinada ao cólon, enquanto que a síndrome de Crohn pode 

afetar intestino delgado e grosso e outros segmentos do trato gastrintestinal. Para o tratamento são usados os 

seguintes agentes: 

 

5-aminossalicilatos. A sulfassalazina é um composto conjugado da mesalazina (ácido 5- 

aminossalicílico, 5-ASA) com sulfapiridina, sendo que esta última é liberada pela ação de bactérias no 

cólon.  

O ácido 5-aminossalicílico é responsável pela maior parte dos efeitos terapêuticos, enquanto que 

a menor contribuição é devida à sulfapiridina. Contudo, sulfapiridina é responsável pelos efeitos adversos 

dessa preparação.  

O ácido 5-aminossalicílico possui várias ações in vitro, sendo que a inibição das cicloxigenases e 

5-lipo-oxigenase, enzimas do metabolismo do ácido araquidônico, parece ser a mais importante na DII. 

Outras ações potenciais in vitro do 5-ASA  foram demostrados como a inibição do NF-κB, eliminação de 

radicais livres e inibição da produção da citocinina IL-1. 

A sulfassalazina administrada por via oral é absorvida em parte no intestino delgado. É 

metabolizada no fígado, sendo os metabólitos eliminados na bile e uma parte inalterada na urina. 

Entre os efeitos adversos mais comuns se incluem febre, náusea, vômito, cefaleia, desconforto 

epigástrico e diarreia.  

Os pacientes com colite ulcerativa leve a moderada respondem bem à sulfassalazina em 60 a 

80% dos casos, enquanto que na doença de Crohn ocorre menor resposta ao fármaco.  
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Formulações. Mais recentemente foram introduzidas novas formulações contendo mesalamina, 

mais bem toleradas, tais como a olsalazina (duas móleculas de mesalamina unidas por azo ligação) e a 

balsalazida (ligada a um carregador inerte). 

 

Corticoides. Os glicocorticoides (prednisona, budesonida) são utilizados em exacerbações 

agudas de algumas de DII. Esses agentes serão comentados no Capítulo 62.  

Agentes imunossupressores. Os agentes imunossupressivos, tais como 6-mercaptopurina, 

azatioprina, metotrexato e ciclosporina, usados em casos graves de DII. 

Como também, os reagentes anti-TNF-α (infliximabe, adalimumabe) serão comentados no 

Capítulo 54. 

 

DIGESTÓRIOS  

 

As substâncias que favorecem o processo de digestão no trato gastrintestinal, substituindo ou 

complementando as secreções, são denominados digestórios, as enzimas proteolíticas, os coleréticos e 

colagogos. 

 

Enzimas proteolíticas. Atuam sobre as proteínas naturais, as quais são degradadas em peptídeos 

e aminoácidos. 

A pepsina, que desempenha importante papel na digestão de proteínas alimentares. Não é 

indispensável, podendo ser substituída por outras enzimas de ação semelhante. 

Na aquilia gástrica o estômago deixa de secretar ácido (HCl) e pepsina; todavia, na maioria dos 

casos, é suficiente a administração cuidadosa de solução aquosa diluída de ácido clorídrico , que vai 

ativar a transformação do pepsinógeno em pepsina. 

A papaína é uma enzima proteolítica obtida do mamão (Carica papaya), administrada 

habitualmente por via oral em substituição às enzimas naturais. Ação semelhante pode ser obtida com a 

bromelina, extraída do abacaxi (Bromelia pinguin, Ananas sativus). 

 

Enzimas pancreáticas. A falta de secreção pancreática ocorre com frequência na pancreatite, 

após remoção da cabeça do pâncreas, em virtude de uma neoplasia ou quando o ducto pancreático é 

bloqueado por um cálculo biliar na papila de Vater. A insuficiência de secreção de suco pancreático 

resulta na perda de várias enzimas digestórias, sem as quais metade das gorduras e um terço das proteínas 

e amiláceos que entram no intestino delgado não podem ser absorvidos. Em consequência ocorre aumento 

significativo do conteúdo de nitrogênio e gordura fecal. As formulações de enzimas pancreáticas contêm 

principalmente lipase e protease, que não curam a pancreatite, porém são úteis na prevenção da má 

absorção e no alívio da dor. As enzimas pancreáticas podem ser inativadas pela atividade ácida e péptica 
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do suco gástrico. Contudo, comprimidos de revestimento entérico e administração de bloqueadores H2 

podem impedir a inativação gástrica. Os efeitos adversos das enzimas pancreáticas, tais como náuseas, 

diarreia, hiperuricemia e colonopatia fibrosante, ocorrem apenas em doses elevadas. 

 

Β-glicosidases. A intolerância a lactose é a mais comum das deficiências enzimáticas digestórias. É 

tratada pela redução da ingestão de lactose derivada de produtos lácteos e pela reposição de enzimas como as β-

glicosidases que apresenta eficácia variável nos pacientes. 

 

Coleréticos. São substâncias que estimulam a secreção da bile, aumentando a secreção dos seus 

constituintes. Os hidrocoleréticos seriam responsáveis por uma bile mais fluida, secretada em maior 

volume. 

Os ácidos biliares são derivados do ácido colânico, cujo núcleo fundamental é o 

ciclopentanoperidrofenantreno e são constituídos principalmente pelos ácidos cólico, quenodesoxicólico e 

desoxicólico. Em menor proporção pelo os ácidos litocólico e ursodesoxicólico. 

As preparações empregadas na terapêutica contêm muitas vezes derivados sintéticos dos ácidos 

biliares, sendo que o mais importante é o ácido deidrocólico, sendo considerado como coleréticos 

verdadeiros. Os coleréticos de origem vegetal são representados pelo boldo e a alcachofra, cujos 

princípios ativos são, respectivamente, a boldina e a cinarina.  

 

Colagogos. Também denominados colecistomiméticos, são substâncias que atuam no 

esvaziamento da vesícula biliar. Entre fármacos colagogos, citam-se sulfato de magnésio (sal amargo, sal 

de Epson, sal inglês), sendo a dose colagoga 10 g; o sorbitol (HOCH2)- (CHOH)4- (CH2OH) contrai a 

vesícula biliar e dilata o esfíncter de Oddi. Existem dezenas de preparações de venda livre constituídas de 

substâncias coleréticas e colagogas misturadas de eficácia duvidosa. 

 

Usos terapêuticos. Os ácidos biliares usados com finalidade terapêutica de dissolver os cálculos 

biliares apresentam resultados pouco aminadores.  

Em geral, os ácidos biliares litolíticos obtem dissolução completa em apenas 40 % dos pacientes, 

sendo o mais eficaz o ácido ursodesoxicólico que pode ser usado preferencialmente isolado ou 

combinação de ácido quenodesoxicólico. 

Os ácidos biliares e as substâncias correlatas são empregados no tratamento de reposição de 

estados patológicos que se caracterizam pela redução da concentração de ácidos biliares na parte alta do 

intestino, como ocorrem nas colestases hepáticas como fibrose cística e colangite esclerosante. Para o 

tratamento dessas doenças hepáticas o ácido ursodesoxicólico tem sido usado, embora seja mais eficaz em 

casos de cirrose biliar primária. 
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SEÇÃO 8 
 

 

QUIMIOTERAPIA ANTIMICROBIANA, ANTIPARASITÁRIA E 

ANTINEOPLÁSICA 
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Capítulo 49 

 

Antibióticos 

 

 
Elizabeth I.Ferreira Carlota de O. Rangel Yagui, Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A descoberta da penicilina por Fleming, em 1929, representou o marco de uma nova era 

terapêutica. A despeito de, nos primórdios de seu emprego, terem merecido diferentes definições, – os 

antibióticos são, atualmente, considerados substâncias químicas originadas de organismos vivos ou 

análogos sintéticos destas substâncias, capazes de inibir, geralmente em concentrações diminutas, 

processos vitais de outros organismos. Alguns autores consideram antibiótico na acepção da palavra, ou 

seja, contrário à vida, e englobam todo agente antimicrobiano, sem levar em conta a origem.  

Neste capítulo, será adotado o conceito que considera a origem da estrutura de atividade 

antibiótica. Incluem-se aqui os análogos estruturais obtidos totalmente por síntese – caso do azidanfenicol 

e tianfenicol, análogos do cloranfenicol, originalmente obtido por fermentação, mas que desde 1949 o é 

por vias sintéticas –, os produtos de semissíntese e os alcaloides com atividade quimioterápica. 

 
PRINCÍPIOS DO EMPREGO DE ANTIBIÓTICOS 

 

Os antibióticos podem ser empregados para fins profiláticos ou terapêuticos. Em ambas as 

práticas, há que se considerar que o hospedeiro, o agente invasor (micro-organismo) e o antibiótico 

encontram-se relacionados diretamente, como os vértices de um triângulo equilátero e de forma 

bidirecional. Diversos fatores devem ser considerados no emprego racional de um antibiótico. 
 

Fatores ligados ao agente invasor. A identificação bacteriológica ou, no mínimo, clínica é 
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requisito primordial para a aplicação judiciosa da classe de fármacos em questão.  
 

Com tal medida evita-se, p. ex., o emprego aleatório de antibióticos em presença de febre, não raro como 

forma de teste terapêutico, e em viroses, que, sabidamente, são refratárias ao uso de tais fármacos. A sensibilidade 

do agente etiológico aos antibióticos é outro fator de grande importância na escolha adequada; no entanto, nem 

sempre isso é possível. Frente a casos graves, há necessidade de se iniciar o tratamento antes de se conhecer o 

resultado do exame bacteriológico e do antibiograma. Para se ter conhecimento acerca dos microrganismos 

presentes é importante identificar o local da infecção, de que forma esta foi adquirida – ambiente nosocomial 

(hospitalar) ou não – informações sobre o paciente, como idade, doenças anteriores e outros fatores que podem 

predispor à infecção e a sensibilildade usual do agente naquela determinada comunidade. Nos casos em que não é 

possível prever o microrganismo invasor, ou em casos graves, deve-se identificá-lo previamente à instalação da 

antibioticoterapia. 

 

Fatores ligados ao hospedeiro. Do conhecimento adequado do paciente depende a seleção do 

antibiótico mais adequado. Entre os fatores relevantes encontram-se os que seguem. 

 
Idade do paciente. É um dos fatores de maior importância concernentes ao hospedeiro, sobretudo porque 

certas condições – acidez gástrica, funções renal e hepática – variam significativamente em função desse parâmetro 

(ver Capítulo 11). Vale acrescentar que os fenômenos alérgicos, bem como as reações adversas, são mais acentuados 

nos pacientes idosos; os primeiros, em razão da probabilidade maior de esses indivíduos terem contato anterior e se 

sensibilizarem com os antibióticos. Os outros não só pela doença específica, como também pela alteração dos 

processos fisiológicos próprios do avanço da idade. 

 

Anormalidades genéticas e distúrbios metabólicos. Também devem ser levados em conta na escolha do 

antibiótico adequado. Indivíduos com deficiência congênita em certas enzimas ou receptores (ver Capítulo 12), e 

aqueles que apresentam diabetes melito necessitam de cuidados especiais. 

 

Gravidez. O emprego de antibióticos na gravidez deve ser cuidadoso. Na presença de moléstias 

infecciosas, contudo, há que se levar em conta a relação risco/benefício. A administração é crítica, especialmente no 

primeiro trimestre de gestação (ver Capítulo 11). Antibióticos como tetraciclina, estreptomicina, canamicina e 

gentamicina são, entre outros, os que não devem ser utilizados em período algum da gravidez. 

 

Local da infecção. O conhecimento do local de infecção é essencial para que se escolham antibióticos 

mais adequados. Deste depende não só a escolha racional do antibiótico, como também adose a ser empregada e a 

via de administração adequada. Pode-se prever que a extensão da infecção representa problema grave, uma vez que 

a concentração exigida do fármaco aumenta acentuadamente. Para que o antibiótico seja efetivo, é necessário que 

se atinja pelo menos a concentração mínima eficaz no local afetado, vencendo as barreiras complexas que podem 

inativá-lo, ligar-se a ele ou aumentar sua atividade.  
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Fatores ligados ao antibiótico. Diversos e importantes fatores concernentes ao fármaco e sua 

relação com o agente invasor e o hospedeiro devem ser levados em conta antes de selecionar o 

antibiótico mais adequado. 

 

Atividade do antibiótico. É necessário conhecer a atividade contra o microrganismo em questão, embora 

nem sempre se tenha conhecimento do agente que provocou a infecção, quando o tratamento é iniciado, como 

mencionado anteriormente. 

 

Farmacocinética. Esta fase de ação de fármacos desempenha papel de alta relevância e, por isso mesmo, 

deve ser levada em conta, quando se procura pelo melhor planejamento terapêutico. A absorção e os níveis 

sanguíneos variam de agente para agente, e até com o mesmo fármaco surgem diferenças farmacocinéticas 

importantes em função da doença. A penicilina, por exemplo, se difunde melhor no líquor de pacientes afetados com 

meningite do que em pessoas sadias. No entanto, sua concentração biliar pode ser diminuída em casos de icterícia 

obstrutiva, dependendo do estado funcional dos órgãos, da idade do paciente e da forma farmacêutica. Portanto, o 

adequado conhecimento da farmacocinética permite, entre outros fatores, o estabelecimento da 

 

Duração do tratamento. Uma vez escolhido o antibiótico adequado, mediante análise criteriosa 

de todos os parâmetros anteriormente apontados, é imprescindível considerar a duração do tratamento. A 

administração de qualquer desses agentes deve perdurar, especialmente nas infecções graves, mesmo após 

o desaparecimento dos sintomas, pois a interrupção inadequada do tratamento pode agravar o quadro 

infeccioso, mormente quando se trata de infecções estafilocócicas e por bactérias gram-negativas, além de 

propiciar o aparecimento de cepas de micro-organismos resistentes. Em alguns tipos de infecções há 

esquemas terapêuticos estabelecidos. Em se tratando de infecções por estreptococos, recomenda-se a 

administração de penicilina por, no mínimo, dez dias; em casos de febre tifoide. 

 

Associação de antibióticos. Em geral, e sempre que possível, recomenda-se o emprego de um 

único antibiótico. No entanto, há casos em que se indica a administração de associações desses agentes 

(Quadro 49-1). 
 

Basicamente, pode-se recorrer a essa prática nas seguintes condições: a) prevenção de emergência de 

microrganismos resistentes – poucos são os dados disponíveis nesse contexto; b) infecções mistas p. ex., em infecções 

intraperitoneais ou pélvicas em razão de flora mista e abscessos cerebrais; c) terapia inicial quando não se tem 

certeza acerca da natureza da infecção, pode-se recorrer racionalmente à associação de amplo espectro, como 

nafcilina ou carbenicilina junto a gentamicina ou tobramicina, até que não se estabeleça inequivocamente o agente 

etiológico; d) diminuição da toxicidade através do ajuste das doses dos vários componentes da associação pode-se 

reduzir a toxicidade; no entanto, não se encontram dados acurados acerca da eficácia desse procedimento com 

antibióticos; e) sinergismo – tem importância no tratamento de infecções resistentes e no tratamento de indivíduos 

acometidos com infecções sensíveis, mas que têm suas defesas diminuídas; a atividade da combinação deve ser 
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significativamente maior do que a soma das atividades dos integrantes da associação.  

Um dos exemplos da primeira indicação é a associação de -lactâmicos e aminoglicosídeos aminociclitois, 

em casos de endocardite enterocócica. Para a segunda indicação, empregam-se também associações de -

lactâmicos com aminociclitois, sobretudo em presença de infecções provocadas por gram-negativos. A par dos 

efeitos sinérgicos provocados por determinadas associações, a combinação de antibióticos pode produzir adição de 

efeitos, quando a atividade for igual à soma das atividades dos componentes individuais, e ser indiferente, ou seja, a 

atividade do conjunto é igual àquela do componente mais ativo.  
Afora os efeitos benéficos indicados, que podem recomendar o emprego de associações, há aqueles que 

desabonam sua utilização. O antagonismo farmacológico, embora poucos sejam os dados disponíveis, parece estar 

mais relacionado a pacientes que apresentam deficiências dos mecanismos de defesa ou a infecções como meningite 

ou endocardite, nas quais as defesas localizadas parecem inadequadas. 

Outrossim, pode haver antagonismo químico, como o verificado entre cloranfenicol e eritromicina em 

soluções para aplicação parenteral, pois formam precipitados insolúveis desprovidos de atividade. O custo e os 

efeitos adversos são outros fatores a serem considerados na escolha de associações, que por vezes desaconselham 

seu emprego. No que se refere a custo, é importante ressaltar que, à exceção das penicilinas, os demais antibióticos 

geralmente apresentam custos elevados. Assim, a administração de associações, quando apenas um agente for 

suficiente para a manifestação da atividade, pode onerar, sobremaneira, e sem necessidade, o tratamento. 

Evidentemente, a aplicação de associações pode representar problemas no que diz respeito a efeitos adversos. Neste 

sentido, quando aparecem os efeitos tóxicos, há necessidade de se interromper o tratamento com todos os 

antibióticos e determinar, em separado, qual ou quais agentes seriam responsáveis pelas reações nocivas. Isso 

demanda tempo, onera o tratamento e prejudica a terapêutica, privando o paciente dos efeitos benéficos de agentes. 

 

Quadro 49-1. Antibióticos segundo a atividade bactericida e 

bacteriostática. Efeitos alcançados com a associação 

Grupo 1: 

Bactericida1 

Grupo 

2:Bactericida2 

Grupo 3: 

Bacteriostático3 

Grupo 4: 

Bacteriostático
4 

Tirocidinas Penicilinas Cloranfenicol Ciclosserina 

Gramicidinas Cefalosporinas Tianfenicol Capreomicina 

Polimixinas Tienamicina Azidanfenicol Viomicina 

Estreptomicina Bacitracina Tetraciclinas  

Neomicinas Vancomicina Ácido fusídico  

Paromomicinas Ristocetinas Eritromicina  

Canamicinas Fosfomicina Oleandomicina  

Gentamicinas Rifamicinas Carbomicina  

Sisomicina  Espiramicinas  

Netilmicina  Leucomicinas  

Tobramicina  Rosaramicina  

Dibecacina  Lincomicina  
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 MECANISMOS DE AÇÃO DOS ANTIBIÓTICOS 

 

Utilizando-se o critério de classificação o mecanismo de ação, os antibióticos podem ser 

agrugados em: 

 

Antibióticos que alteram a síntese de proteína ao nível de subunidades ribossômicas 30 S e 

50 S. Esses agentes bacteriostáticos incluem anfenicóis, tetraciclinas, macrolídeos e lincosamídicos (Fig. 

49.1). 

 

Antibióticos que se ligam à subunidade 30S, alterando a síntese de proteína. Esses agentes 

são bactericidas e incluem os aminoglicosídeos (Fig. 49.1). 

 

Amicacina  Clindamicina  

Pentisomicina  Novobiocina  

1. Parcialmente, 

também, em micro-

organismos em 

repouso 

2. Somente em 

micro-organismos 

em crescimento 

3. Em altas 

concentrações 

também bactericida 

4. Exclusivamente 

   

 Associação dentro dos grupos 1, 2 e 4 - não há 

antagonismo 

 Associação do grupo 1 com os grupos 2, 3 ou 4 – 

raramente antagônica. Em geral, há predominância do 

agente bactericida 

 Associação do grupo 2 com o grupo 3 – a atividade 

corresponde àquela do grupo 3 

 Associação do grupo 2 com o grupo 4 – domina a ação 

bactericida 

 Associação do grupo 3 com o grupo 4 – raramente 

antagônica 
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Fig 49-1 Representação esquemática dos mecanismos de ação de antibióticos que alteram a 

síntese de proteína. 

 

Antibióticos que inibem a síntese da parede celular. Penicilinas, cefalosporinas, -lactâmicos 

não clássicos e outros agentes, tais como ciclosserina, vancomicina e bacitracina (ver adiante, Fig 49.3) 

 

Antibióticos que alteram a permeabilidade da membrana celular. Poliximas, colistina e 

agentes antimicóticos, tais como anfotericina e nistatina. 

 

RESISTÊNCIA BACTERIANA AOS ANTIBIÓTICOS 

 

A resistência pode ser classificada em inata e adquirida. A resistência inata corresponde à 

resistência intrínseca, que tem por base o mecanismo de ação do antibiótico. Exemplo: em bactérias 

anaeróbias resistentes a aminoglicosídeos, a resistência ocorre porque esses micro-organismos não 

possuem o sistema de transporte dependente de oxigênio, responsável pela condução do antibiótico no 

interior da célula bacteriana.  

A resistência adquirida refere-se à aquisição de gene de resistência. É amplamente disseminada 

e, praticamente, é difícil não encontrar resistência a antibióticos, em algumas espécies. 

 

 

 

Macrolídeos 
Impedem que o complexo          

t-RNA-aminoácido seja formado  

Aminoglicosídeos 
Interferem com o complexo 
de iniciação entre m-RNA e 

a subunidade 30 S 

Tetraciclinas 
Bloqueiam a ligação do t-RNA 

no complexo m-RNA-ribossomo 

Anfenicóis 
Bloqueiam a incorporação de novos 
aminoácidos à cadeia polipeptídica 

Subunidade 30 
S 

Subunidade 50 
S 

m-RNA 

  
 

 
 

 

 Peptídeo em formação 

t-RNA 
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Existem diversos fatores que favorecem o aparecimento da resistência: 

 

A) Escolha inadequada do antibiótico: ou o agente patológico não é sensível ou o fármaco possui 

espectro de ação insatisfatório; 

 

B) Administração inconveniente do antibiótico: doses incorretas, via de administração 

inadequada, tempo de tratamento insuficiente; 

 

C) Uso indiscriminado e abusivo de antibióticos; talvez seja dos fatores mais importantes. As 

causas que propiciam o uso abusivo de antibióticos são, principalmente, até o ano de 2011 a venda livre e, 

portanto, facilidade de automedicação; comercialização diversificada do mesmo princípio ativo; 

publicidade e veiculação inadequada em meios populares de difusão, que induzem ao uso desnecessário; 

 

D) Uso do antibiótico sob o ponto de vista profilático, quer na medicina humana quer na 

veterinária, e mesmo como conservante em certos produtos alimentícios e similares, podendo provocar 

aparecimento de cepas resistentes que, eventualmente, tornam-se problemas na saúde humana. 
 

Fatores de resistência. O microrganismo pode adquirir o fator ou os fatores de resistência 

através dos seguintes mecanismos: mutações, transferências genéticas, horizontais, transformação 

genética, transdução fágica e conjugação. 
 

O fator de resistência incorporado ao DNA do microrganismo, através de qualquer dos mecanismos ja 

vistos, promove a resistência ao antibiótico, que pode ser efetivada por três mecanismos principais: diminuição da 

permeabilidade celular, inativação enzimática e alteração dos alvos e das vias metabólicas normais. 

 

Inativação enzimática. Capacidade que os microrganismos resistentes adquirem de biossintetizar enzimas, 

que convertem o antibiótico ativo em derivado inativo. É o mais importante e frequente mecanismo de resistência. 

O exemplo clássico é o da capacidade que certas bactérias têm de produzir a -lactamase, que inativa os 

antibióticos -lactâmicos. Digno de nota é o fato de que bactérias penicilino-resistentes são mais frequentemente 

encontradas em doente internado e pessoal hospitalar (que se tornam verdadeiros vetores) do que na população 

extra-hospitalar. 

 

Diminuição da permeabilidade celular. Algumas vezes é fenômeno que ocorre naturalmente, podendo 

ocasionar resistência relativa ou absoluta. A benzilpenicilina, p. ex., é ineficaz na maioria dos bacilos gram-

negativos, pois é incapaz de penetrar na membrana fosfolipídica destes organismos e atingir os sítios sensíveis à sua 

ação. Este tipo de resistência foi observado, recentemente, em relação a cepas de Staphylococcus aureus 

multiresistentes. Esse caso, o quadro é gravíssimo, pois o microrganismo torna-se resistente à diversas classes 

terapêuticas incluindo penicilinas resistentes à -lactamases, cefalosporinas e, frequentemente, aminoglicosídeos, 
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tetraciclinas, cloranfenicol, macrolídeos e lincosamidas. Torna-se tão grave que o paciente infectado com este tipo 

de microrganismo resistente deve ser mantido rigorosamente em isolamento.  

 

Alteração do alvo da ação antibiótica e da via metabólica normal. Consiste na abertura de vias 

metabólicas alternativas, que contornam e produzem o mesmo produto que a via bloqueada pelo antibiótico 

produziria. É o que ocorre na resistência à estreptomicina, verificada em várias bactérias.  Via de regra, os 

microrganismos resistentes a determinado antibiótico tendem a ser também resistentes a quimioterápicos 

estruturalmente aparentados. Pode aparecer o que se denomina resistência cruzada, ou seja, resistência a 

antibióticos que não tenham semelhança química, o que ocorre, p. ex., entre a eritromicina e a lincomicina. Apesar 

de os mecanismos de resistência serem poucos e não totalmente elucidados, são extremamente rápidos e eficazes. 

 

A introdução de um novo antibiótico pode conduzir ao aparecimento de cepas resistentes, 

tornando importante o seu uso racional e criterioso. Em certos casos o problema da resistência assume 

proporções alarmantes: é quando existe o desenvolvimento de resistência múltipla a antibióticos e o 

médico vê-se obrigado a lançar mão de quimioterápicos mais potentes, geralmente mais tóxicos e de 

efeitos adversos imprevisíveis ou pouco conhecidos, principalmente a longo prazo. Em casos extremos 

pode não existir qualquer substância capaz de contornar o problema infeccioso. 

 

Controle da resistência. O meio adequado para se contornar a resistência é utilizar os 

medicamentos de forma racional, somente nos casos indicados pela terapia, sob controle médico e alertar 

a população sobre os danos provocados pelos antibióticos usados de maneira inadequada. 

Terapeuticamente, o controle da resistência pode ser feito das seguintes maneiras: 

 
A) Prevenção do aparecimento de mutantes resistentes durante o tratamento, conseguido através de 

administração de doses elevadas do antibiótico, quando o caso o permitir, ou da utilização das associações 

convenientes de fármacos; 

 

B) Prevenção da disseminação dos mutantes resistentes; nesse caso, o fator mais importante é o uso 

criterioso do antibiótico, controlando-se de maneira rígida a sua administração; 

 

C) Eliminação das cepas resistentes após seu aparecimento durante o tratamento; isso é efetuado pela 

seleção de fármacos, aos quais o micro-organismo é sensível, verificando-se possível aparecimento de resistência e 

escolhendo-se outro antibiótico. 

 

Classificação dos Antibióticos. Há diversos critérios para classificar os antibióticos, mas 

nenhum deles é o ideal. Neste compêndio os antibióticos serão divididos nas classes que se seguem: 

penicilinas, celasforoporinas, tetraciclinas, cloranfenicol e derivados de antibióticos polipeptídicos, 

aminoglicosídicos, poliênicos, macrolídeos, grupo da licomicina e diversos ( ver adiante). 
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No quadro 49-2 estão sumarizados os antibióticos de escolha no tratamento de infecções. 

 
Quadro 49-2. Agentes antimicrobianos de escolha 

usados no tratamento de infecções (adaptado de Page et al (2002) 

Microrganismo Agente de escolha* Agentes 

alternativos* 

Streptococcus 

SP 

Penicilinas Cefalosporina de 

1ª geração 

Eritromicina 

Clindamicina 

Vancomicina 

Enterococcus 

SP 

Benzilpenicilina ou 

ampicilina + 

gentamicina 

Vancomicina + 

gentamicina 

Quinupristina--

dalfopristina 

Linezolida 

Staphylococcus 

SP 

Penicilina 

antiestafilocócica 

Cefalosporina de 

1ª geração 

Vancomicina 

Neisseria 

meningitidis 

Penicilinas Cefalosporina de 

3ª geração 

Vancomicina 

Neisseria 

gonorrhoeae 

Cefixima Ciprofloxacino 

Cefalosporina de 

3ª geração 

Bordetella 

pertussis 

Eritromicina Trimetoprima-

Sulfametoxazol 

Pasteurella 

multocida 

Penicilinas Cefalosporina de 

3ª geração 

Haemophilus 

influenzae 

Aminopenicilinas Cefuroxima 

Cefalosporina de 

3ª geração 

Cloranfenicol 

Enterobacteriac

eae na urina 
Trimetoprima-

sulfametoxazol 

Ciprofloxacino 

Gentamicina 

Enterobacteriac

eae no fluido 

cerebroespinhal 

Cefalosporina de 3ª 

geração 

Meropenem 

Trimetoprima-

sulfametoxazol 
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Enterobacteriac

eae em outros 

locais (sangue, 

pulmões, etc.) 

Gentamicina ou 

cefalosporina de 3ª 

geração ou 

ciprofloxacino 

Trimetoprima-

sulfametoxazol/ 

carbapenemas 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Penicilina 

antipseudomonas + 

aminoglicosídeos 

Ceftazidima 

Ciprofloxacino 

Carbapenemas 

 

ANTIBIÓTICOS -LACTÂMICOS CLÁSSICOS – PENICILINAS E 

CEFALOSPORINAS 

 

PENICILINAS As penicilinas pertencem à classe dos antibióticos -lactâmicos, cuja 

semelhança na composição química determina propriedades farmacológicas e mecanismo de ação 

análogo  Fig. 49.2). Atuam inibindo a etapa final da síntese de parede celular, sendo que esse tipo de 

mecanismo de ação é responsável pela toxicidade seletiva e, consequentemente, o alto índice terapêutico, 

para o homem e outros mamíferos, em cujas células não há parede celular. 

As penicilinas são, entre os agentes antimicrobianos conhecidos, os mais eficazes e os menos 

tóxicos, tornando-os eletivos para o tratamento de grande número de infecções. Embora as penicilinas 

sejam os antibióticos mais seguros, são os que provocam com maior frequência reações de 

hipersensibilidade. 

 

 
Fig. 49-2. Estrutura química da benzilpenicilina 

 

Mecanismo de ação das penicilinas e cefalosporinas. A parede celular dos micro-organismos apresenta-

se como uma estrutura rígida de importância vital à célula. Fundamentalmente, ela reforça e estabiliza 

osmoticamente a frágil membrana citoplasmática, permitindo a sobrevivência bacteriana em meios normalmente 
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hipotônicos. Em meio hipertônico, inibe-se sua formação e as bactérias adquirem forma esférica, passando a ser 

chamadas de protoplastos (gram-positivas) ou esferoplastos (gram-negativas). Além da manutenção da 

hipertonicidade interna da célula, a parede celular é necessária à reprodução binária normal da célula, da qual 

participa na formação do septo. Segundo Mitchel e Moyle, os cocos gram-positivos possuem parede celular mais 

espessa, e a pressão osmótica no interior de seu citoplasma oscila entre 20 e 30 atmosferas. Já nos bacilos gram-

negativos, a parede é mais delgada e a pressão osmótica intracitoplasmática varia de 5 a 10 atmosferas. 

 

As penicilinas e as cefalosporinas agem inibindo a transpeptidação, pelo que indica a estrutura, 

provavelmente por antagonismo competitivo com a transpeptidase. Convém ressaltar que tais antibióticos 

não destroem a parede celular preexistente, mas impedem, de forma irreversível, sua formação por 

alterarem o equilíbrio síntese-lise.  

Para desempenhar seu papel bactericida, torna-se indispensável que a célula bacteriana encontre-

se em plenas condições proliferativas, pois o aumento da pressão osmótica intracitoplasmática (devido ao 

incremento da síntese proteica na fase de pré-divisão celular), aliado ao crescente adelgaçamento da 

parede celular provocado pelo desequilíbrio entre sua síntese e sua lise, torna a membrana celular 

desprovida da ação protetora da parede, não sendo, pois, capaz de resistir à hipertonicidade 

citoplasmática, cindindo-se, por fim, em alguns pontos. Em relação aos bacilos gram-negativos, a lise 

osmótica é mais demorada, podendo ocorrer no caso desses antibióticos serem utilizados por tempo muito 

curto. Com base no mecanismo de ação desses agentes anti-infecciosos, torna-se fácil depreender a 

elevada toxicidade seletiva das penicilinas e cefalosporinas justamente por atuarem em local não existente 

nas células dos mamíferos. 

 
Atividade antimicrobiana. As penicilinas são agentes bactericidas e, muitas delas, eficazes sobre micro-

organismos gram-positivos. Atuam nas infecções causadas por cocos (gonococos, estreptococos, -hemolíticos e 

hemolíticos do grupo A): Treponema pallidum, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheria e cepas de 

Actinomyces. Outras penicilinas se mostram eficazes contra bactérias gram-negativas: Hemophilus influenzae, 

Escherichia coli, Proteus mirabilis indol-negativo, inúmeras cepas de Pseudomonas, Salmonella e Shigella. 

 

Mecanismos de resistência dos micro-organismos. Os mecanismos principais de resistência a 

antibióticos -lactâmicos são: produção de -lactamases, o mais comum. Há muitas -lactamases com 

substratos diferentes. É o mecanismo utilizado por estafilococos, gonococos, enterobactérias e Bacillus 

fragilis; alteração dos alvos, correspondentes a proteínas ligantes de penicilinas (PBP). Trata-se do 

mecanismo de resistência principal de estafilococos à meticilina e de pneumococos resistentes; e a 

permeabilidade reduzida, como no caso de membranas de bactérias gram-negativas. 
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Fig.49-3. Representação esquemática do mecanismo de ação das penicilinas e cefalosporinas. Adaptado de: 

Mcstrother (Own) [CC-BY-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons. 
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Farmacocinética. Absorção oral e vias de administração. A absorção oral da benzilpenicilina ocorre 

principalmente no intestino, em particular, no duodeno. O pH do conteúdo gástrico destroi rapidamente o 

antibiótico. Esse efeito é menor em recém-nascidos e idosos, nos quais ocorre relativa acloridria. As concentrações 

máximas do antibiótico são atingidas em 60 minutos e as doses orais são geralmente quatro a cinco vezes superiores 

às doses parenterais, para que as concentrações no sangue possam ser comparáveis em nível de duração. A ingestão 

de alimento é um fator que interfere na absorção oral de penicilina, em razão da adsorção do antibiótico por 

partículas dos alimentos.  

 

Parenteral. A benzilpenicilina pode ser administrada parenteralmente por via subcutânea ou 

intramuscular, sendo a via intravenosa utilizada em casos de infecções graves. Com finalidade de prolongar a 

permanência do antibiótico no organismo, utiliza-se a probenecida, substância que inibe a secreção tubular renal da 

benzilpenicilina. Também, emprega-se preparação de depósito de benzilpenicilina.  

 

Outras vias. Quando, porém, as meninges estão inflamadas, a penicilina consegue atingir concentrações 

mais elevadas, embora inconstantes e imprevisíveis. Nesse caso, alguns clínicos têm empregado a via intratecal; 

entretanto, tal procedimento é raramente utilizado e apresenta risco se a administração não for correta. A 

administração tópica de penicilina na forma de cremes e pomadas não é recomendável pelo risco de indução de 

hipersensibilidade 

 

Distribuição e metabolismo. A benzilpenicilina distribui-se pelo organismo em concentrações variáveis 

pelos diversos tecidos e líquidos, sendo ligada à albumina plasmática. Um teor significativo do antibiótico ocorre em 

fígado, bile, rim e linfa. A benzilpenicilina é eliminada de forma inalterada, sendo que apenas uma parte sofre cisão 

no organismo de ação desconhecida. 

 

Excreção. A benzilpenicilina é rapidamente eliminada do organismo, principalmente pelo rim e por outras 

vias, como na bile e no leite.  

 

Efeitos adversos e toxicidade. As penicilinas são os agentes antimicrobianos mais eficazes e 

menos tóxicos que se conhecem, o que as torna fármacos de escolha para a maioria das infecções.  
 

Podem ser utilizadas durante a gravidez sem causar danos à mãe ou à criança, devido a sua baixa 

toxicidade. Paradoxalmente, embora sejam as penicilinas os antibióticos mais seguros para uso clínico, são os que 

provocam maior número de reações de hipersensibilidade entre todos os agentes antimicrobianos (de 1 a 5% dos 

casos). Essas reações podem variar desde simples urticária até choque anafilático (0,004 a 0,04%). Quando houver 

hipersensibilidade a uma determinada penicilina, haverá também a outros membros da classe. 

 

Visto que as penicilinas podem desencadear essas reações de hipersensibilidade a qualquer 

momento, a American Medical Association (AMA) recomenda que se tenha sempre à mão fármacos 

apropriados e equipamento ressuscitador ao se administrar qualquer antibiótico dessa classe a um 
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paciente. 

 

Reações tóxicas. As reações tóxicas às penicilinas se devem principalmente à irritação local provocada 

por doses elevadas. Pode haver, p. ex., irritação do trato gastrintestinal, ocorrendo náuseas, vômitos e diarreia, 

decorrentes da administração oral. Da administração parenteral podem resultar inflamação e flebite. Consequências 

mais graves podem surgir, quando altas concentrações atingem o sistema nervoso central, causando aracnoidite, 

convulsões ou mesmo encefalopatia fatal. 

 

Outras reações. Podem ocorrer outras reações adversas, como a hipercalemia, decorrentes da 

administração intravenosa de doses maciças de benzilpenicilina potássica em pacientes com disfunção renal. A 

superinfecção é fenômeno comum em tratamentos prolongados com esses antibióticos, principalmente os de amplo 

espectro, como a ampicilina, havendo então proliferação excessiva de micro-organismos gram-negativos 

(Pseudomonas, Proteus), do gênero Candida. 

 

Usos terapêuticos. A benzilpenicilina é o antibiótico eletivo para um grande número de doenças 

infecciosas. São as seguintes as indicações de penicilinoterapia por via oral: 
 

Nas infecções pneumocócicas. A benzilpenicilina é o medicamento de escolha no tratamento da 

pneumonia pneumocócica, meningite pneumocócica e outras infecções, como artrite supurativa, osteomielite, 

endocardite, peritonite e pericardite por pneumococos. 

 

Nas infecções estreptocócicas. A faringite estreptocócica e escarlatina são os acometimentos mais 

frequentes provocados pelo S. pyogenes (-hemolítico do grupo A) e são tratadas satisfatoriamente com 

benzilpenicilina.  

As infecções causadas por outros estreptococos do grupo , como meningite e bacteremia, são medicadas 

com doses elevadas de benzilpenicilina parenteral. Os estreptococos do grupo viridans são a causa mais frequente 

de endocardite infecciosa e altamente sensíveis à benzilpenicilina. 

 

Infecções estafilocócicas. A benzilpenicilina é muito ativa contra estafilococos que não produzam 

penicilinase. Entretanto, a maioria das infecções estafilocócicas (60 a 80%) é provocada por micro-organismos 

produtores de penicilinase. Neste caso, o tratamento exige o uso de penicilina resistente à penicilinase. 

 

Infecções meningocócicas. A penicilina é o antibiótico eletivo no tratamento da doença meningocócica. 

 

Infecções gonocócicas. Apesar de algumas cepas de gonococos produtores de penicilinase serem 

resistentes à administração de benzilpenicilina, ela ainda é o tratamento de escolha. 

 

Sífilis. O tratamento da sífilis primária, da secundária ou da latente é efetuado com benzilpenicilina 

benzatina. 
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PENICILINAS SEMISSINTÉTICAS. As penicilinas semissintéticas foram desenvolvidas com 

a finalidade de superar desvantagens da benzilpenicilina em relação aos seguintes aspectos: 

 

A) Instabilidade no meio ácido do conteúdo gástrico; 

  

B) Rápida eliminação renal;  

 

C) Susceptibilidade à inativação pela penicilinase etc. 

 

As penicilinas semissintéticas podem ser agrupadas em penicilinas resistentes a -lactamases, 

penicilinas ácido e -lactamases resistentes e penicilinas de amplo espectro de ação e penicilinas latentes. 

 

Penicilinas resistentes a ácido. As penicilinas resistentes a ácido apresentam heteroátomo na 

cadeia lateral, impedindo o rearranjo ácido, que dá origem a ácido peniloico.  

Fenoximetilpenicilina, ampicilina e amoxicilina são penicilinas de administração oral, por serem 

resistentes a ácido. 

 

Penicilinas resistentes a -lactamases. As penicilinas resistentes a -lactamases caracterizam-se 

pela presença de grupo volumoso na cadeia lateral, que impede estericamente, a aproximação da enzima. 

Consistem nos antibióticos de escolha para a maioria das infecções estafilocócicas que ocorrem em 

ambientes hospitalares ou na comunidade de modo geral.  

Esses fármacos não são hidrolisados pela ação da -lactamase estafilocócica, embora existam 

achados de micro-organismos resistentes a esses antibióticos, cujo mecanismo de resistência é ainda 

desconhecido.  

De modo geral, esses antibióticos são menos ativos que a benzilpenicilina, em relação às 

bactérias sensíveis à penicilina. 
 

Meticilina. Esta penicilina possui ação bactericida sobre várias cepas de Staphylococcus aureus, sendo as 

cepas produtoras de -lactamases mais sensíveis à meticilina do que à benzilpenicilina; entretanto, a meticilina é 

menos ativa que a benzilpenicilina em relação a outros micro-organismos gram-positivos e praticamente ineficaz 

contra bactérias gram-negativas.  

Seu emprego hoje é raro, em razão da incidência de micro-organismos a ela resistentes e pela ocorrência 

de nefrite intersticial alérgica. 

 

Nafcilina. Esta penicilina é ativa contra pneumococos, estreptococos hemolíticos e estafilococos 

resistentes à benzilpenicilina. Não é ativa contra cepas resistentes à meticilina.  

A absorção por via oral é baixa e a via parenteral é a preferida.  
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Penicilina ácido e penicilinase-resistentes. Essas penicilinas são bastante resistentes à clivagem 

pela -lactamase e são relativamente estáveis em meio ácido. São exemplos a oxacilina e seus análogos 

clorados – a cloxacilina e a dicloxacilina – e fluorados, como a flucloxacilina, além da nafcilina. Estas são 

denominadas isoxazolil-penicilinas.  

Todas são menos ativas que a benzilpenicilina no tratamento de infecções sensíveis a esta. 
 

Isoxazolil penicilinas (oxacilina, cloxacilina e dicloxacilina). As isoxazolil-penicilinas são ativas contra 

numerosas cepas de estafilococos produtores de -lactamase. A dicloxacilina é a mais ativa contra Stapylococcus 

aureus em concentrações inibitórias de 0,05 a 0,8 g/mL, sendo este seu uso clínico válido. 

 Todas as isoxazolil penicilinas não são úteis no tratamento de infecções causadas por bactérias gram-

negativas. Estas penicilinas apresentam atividade semelhante, mas absorção por via oral diferente, variando entre 

30% e 80%. 

 

Penicilinas de amplo espectro de ação. Esses antibióticos apresentam atividade antimicrobiana 

semelhante à das penicilinas já mencionadas anteriormente, com espectro de ação mais amplo. Contudo, 

são inativadas por bactérias gram-positivas e gram-negativas produtoras de -lactamases.  

Em particular, são ineficazes no tratamento de infecções causadas por estafilococos produtores 

de -lactamases. Apresentam, em relação à benzilpenicilina, grupo polar no carbono alfa em relação à 

carbonila, permitindo a entrada pelas porinas, abundantes nas gram-negativas.  

São exemplos de penicilinas de amplo espectro: ampicilina, amoxicilina, carbenicilina, 

carfecilina, carindacilina, metampicilina, hetacilina, fibracilina, bacampicilina e pivampicilina. 
 

Ampicilina, amoxicilina e derivados. A ampicilina pode ser considerada o protótipo deste grupo. Esses 

medicamentos apresentam ação bactericida sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas.  

Os meningococos, os pneumococos e os gonococos são sensíveis aos antibióticos do grupo. Os 

estreptococos do grupo viridans e H. influenzae são geralmente sensíveis à ampicilina em baixas concentrações 

inibitórias. Numerosas cepas de E. coli, Proteus mirabilis, Salmonella e Shigella são sensíveis; contudo, existe uma 

grande porcentagem destas espécies que são resistentes à ampicilina. Várias cepas de Pseudomonas, Klebsiella, 

Serratia e Proteus indol-positivos são resistentes a este grupo de antibióticos.  

A ampicilina é estável em meio ácido e bem absorvida por administração oral. 

 

Amoxicilina. Esta penicilina semissintética é sensível à -lactamase e farmacologicamente relacionada 

com a ampicilina.  

O espectro de ação antimicrobiana da amoxicilina é semelhante ao da ampicilina, sendo menos eficaz que 

a ampicilina no tratamento de infecções por Shigella.  

A amoxicilina apresenta absorção mais rápida e completa por via oral 75 a 90% que a ampicilina.  

 

Hetacilina. Esta penicilina é latente, obtida por modificação molecular da ampicilina. É ácido-resistente e 
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pode ser utilizada em formulações concentradas, com manutenção da estabilidade.  

O espectro de ação antimicrobiana é semelhante ao da ampicilina. 

 

Outras formas latentes da ampicilina. As ampicilinas de maior biodisponibilidade oral compreendem a 

bacampicilina e a pivampicilina, que são pró-ampicilinas.  

Uma vez no sangue, estas pró-ampicilinas liberam, prontamente, por etapa enzimática e química, o 

antibiótico do qual derivam para exercer sua ação. 

 

Carboxipenicilinas – carbenicilina e penicilinas correlatas. Esses agentes são ativos contra Pseudomonas 

aeruginosa e certas cepas de Proteus indol-positivas, que são resistentes à ampicilina e antibióticos correlatos. 

Entretanto, são ineficazes contra várias cepas de Staphylococcus aureus produtores de -lactamases.  

Numa comparação equivalente, a carbenicilina e derivados são menos ativos que a benzilpenicilina. A 

carbenicilina é sensível a -lactamases. Não é absorvida pelo trato gastrintestinal e, consequentemente, deve ser 

administrada por via parenteral.  

A carindacilina (indanil carbenicilina) é pró-fármaco na forma de éster indanílico da carbenicilina, que 

apresenta estabilidade em meio ácido, sendo adequado ao uso oral. O espectro de ação antibacteriano é semelhante 

ao da carbenicilina.  

A ticarcilina é análoga da carbenicilina, mais ativa contra P. aeruginosa. Com a redução das doses, 

espera-se menor incidência de efeitos adversos e tóxicos. 

 

Ureidopenicilinas – piperacilina, azlocilina e mezlocilina. Em razão de apresentarem espectro de ação 

mais amplo e menor conteúdo de sódio, essas penicilinas substituíram, em geral, as carboxipenicilinas.  

A piperacilina é ativa, também, contra bactérias anaeróbias, como B. fragilis. 

 

CEFALOSPORINAS 

 

As cefalosporinas constituem um grupo de antibióticos -lactâmicos, estreitamente relacionados 

com as penicilinas. Embora tenham amplo espectro de ação antimicrobiana, não são considerados 

antibióticos eletivos para o tratamento de nenhum tipo de infecção. Excepcionalmente, as cefalosporinas 

são preferidas às penicilinas. 
 

Mecanismo de ação. As cefalosporinas inibem a síntese da parede celular de modo similar às penicilinas 

(ver acima). 

 

Atividade antibacteriana. As cefalosporinas são ativas contra micro-organismos gram-positivos e gram-

negativos. Os micro-organismos gram-negativos mais susceptíveis são B. coli, Proteus mirabilis e Klebsiella. São 

classificadas em gerações com base no espectro contra bacilos aeróbicos gram-negativos, que aumenta da 1ª para a 

4ª geração. Por outro lado, a atividade antiestafilocócica diminui da 1ª para a 4ª, sem perda, no entanto, da 

atividade antiestreptocócica. São mais ativas contra gram-negativos que a ampicilina e derivados e são estáveis às 
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-lactamases de estafilococos. Diferentemente das penicilinas, não apresentam atividade contra enterococos ou L. 

monocytogenes e, do mesmo modo que as penicilinas antiestafilocócicas, não são eficazes contra micro-organismos 

meticilina-resistentes. 

 

Farmacocinética. As cefalosporinas variam de modo significativo no grau de absorção. Assim, a 

cefalexina e a cefradina são administradas por via oral, enquanto a cefazolina, e cefamandol, a cefoxitina e a 

cefaloridina são aplicadas por via intramuscular. Após absorção, as cefalosporinas se distribuem em todos os 

líquidos e tecidos do organismo. O grau de ligação com a albumina difere entre os vários agentes: cefalotina (cerca 

de 70% de ligação) e cefalexina e cefradina apresentam grau menor de ligação, cerca de 15%. As cefalosporinas 

atravessam a barreira placentária e penetram no líquido cefalorraquidiano (LCR) em concentrações não suficientes 

para o tratamento da meningite. A administração de dose 0,5 g de cefalotina por via intramuscular produz 

concentrações plasmáticas em 30 minutos. As cefalosporinas que possuem grupos metoxiacetilados na posição 3 do 

anel heterocíclico (cefalotina, cefarina, cefaloglicina e cefacetrila) são metabolizados a derivados diacetil, os quais 

apresentam fraca atividade antimicrobiana e são eliminados pelo rim. As cefalosporinas são excretadas pelo rim 

através de filtração glomerular e secreção tubular. A probenecida bloqueia a secreção tubular desses antibióticos e 

com isso prolonga sua permanência no organismo. 

 

Efeitos adversos. Conforme visto anteriormente, as cefalosporinas constituem um grupo de 

antibióticos -lactâmicos estreitamente relacionado às penicilinas. Embora as cefalosporinas apresentem 

certo grau de alergenicidade cruzada com as penicilinas (de 5 a 10%), podem ser empregadas em 

pacientes alérgicos a esses antibióticos, excluindo casos de hipersensibilidade mediada por IgE, em que 

são proibidas.  

 

Em indivíduos com reações alérgicas às penicilinas, não mediadas por IgE, podem ser utilizadas. Reações 

de sensibilidade ocorrem mais raramente do que com as penicilinas; só foram observadas reações anafiláticas após 

administração parenteral. Das manifestações gastrintestinais que podem ocorrer ocasionalmente, como anorexia, 

náusea, vômito e diarreia, esta última é a mais comum e sua gravidade pode determinar a descontinuidade do 

tratamento. Outras reações adversas às cefalosporinas incluem discrasias sanguíneas, como anemia hemolítica, 

leucopenia, trombocitopenia e neutropenia. O uso prolongado de cefalosporinas provoca frequentemente, 

proliferação de organismos não sensíveis dos gêneros Pseudomonas e Candida. 

 

Usos terapêuticos. As cefalosporinas são eficazes para o tratamento de um grande número de 

infecções do trato respiratório, da pele e dos ossos, sendo de primeira escolha para infecção por 

Klebsiella. São medicamentos alternativos para pacientes alérgicos à penicilina, levando-se em conta, no 

entanto, as exceções comentadas anteriormente (ver Efeitos adversos). Por seu custo elevado, as 

cefalosporinas não são consideradas antibióticos eletivos para a maioria das infecções. Contudo, seu 

emprego é amplamente disseminado. 
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Classes de cefalosporinas 

 

Cefalosporinas de primeira geração. Essas cefalosporinas são caracterizadas pelas seguintes 

propriedades: 

 

A) Ação bactericida; 

 

B) Amplo espectro de ação – estreptococos, estafilococos, E. coli, Proteus mirabilis e Klebsiela 

pneumoniae; 

 

C) Resistência variável às -lactamases. 

 

Essas cefalosporinas são úteis em infecções de pele e de tecidos moles, normalmente devidas a 

Staphylococcus pyogenes e/ou S. aureus. São comumente utilizadas em infecções pós-cirúrgicas. 

Segundo a via de administração, as cefalosporinas de primeira geração podem ser classificadas 

em: 

 

1. Administradas por via oral: cefadroxila e cefalexina; 

 

2. Administradas por via parenteral: cefalotina, cefaloridina, cefazolina;  

 

3. Administradas por via oral e parenteral: cefradina, cefalotina e cefapirina. A cefalotina sódica 

é resistente às -lactamases, sendo o antibiótico eletivo contra infecções estafilocócicas graves, quando o 

paciente é hipersensível à penicilina. 

 

Cefalosporinas de segunda geração. As cefalosporinas de segunda geração apresentam as 

seguintes propriedades adicionais em relação às cefalosporinas anteriores: 

 

A) Maior resistência às -lactamases; 

 

B) Espectro de ação antibacteriana mais amplo, sendo mais ativas contra a maioria das cepas de 

H. influenzae, E. coli (resistente às cefalosporinas), Proteus indol-positivo, Enterobacter, Providencia, 

Serratia e B. fragilis. A atividade é ligeiramente menor ou variável contra a maioria dos cocos gram-

positivos; 

 

C) Concentrações liquóricas de eficácia clínica discutível. 
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Com base na atividade contra H. influenzae e B. fragilis, as cefalosporinas de segunda geração podem 

ser subdivididas em dois subtipos. No primeiro, estão compreendidas aquelas cefalosporinas que apresentam 

atividade contra H. influenzae produtoras ou não de -lactamases. Não atingem, contudo, concentração 

adequada no líquor cefalorraquidiano para destruir o H. influenzae, como ocorre com as de terceira geração. 

São empregadas no tratamento empírico de infecções respiratórias possivelmente decorrentes de S. pneumoniae 

ou H. influenzae. Também empregam-se essas cefalosporinas para o tratamento empírico de infecções 

pediátricas nas quais o agente infeccioso pode ser estreptococos, S. aureus e H. influenzae. Exceção é feita nos 

casos de meningites. Fazem parte desse subgrupo as seguintes cefalosporinas: cefaclor, cefamandol, cefonicida, 

ceforanida, fecprozila, cefuroxima e cefuroxima axetil. 
As cefalosporinas do segundo subtipo, que apresentam atividade contra B. fragilis, 

compreendem as cefalosporinas geralmente utilizadas em infecções mistas (aeróbios e anaeróbios), como 

as intra-abdominais e de pele isquêmica e de tecidos moles, como úlceras cutâneas das extremidades em 

pacientes diabéticos. Cefmetazol, cefotetam e cefoxitina fazem parte desse grupo. 
 

Cefoxitina. A cefoxitina é altamente resistente às -lactamases produzidas por bactérias gram-negativas. 

É importante destacar a sua eficácia maior que a do cefamandol em infecções provocadas por bactérias anaeróbias 

como B. fragilis. Entretanto, é menos ativa que o cefamandol em outras bactérias gram-positivas e gram-negativas. 

Cefalosporinas de terceira geração. As cefalosporinas de terceira geração apresentam maior 

espectro de atividade, por serem capazes de atuar contra bacilos aeróbios gram-negativos, particularmente 

Enterobacteriaceae e H. influenzae. São estáveis às -lactamases produzidas por H. influenzae e N. 

gonorrhoeae, muitas produzidas por Enterobacteriaceae, com exceção daquelas induzidas mediadas pelo 

cromossoma tipo I, como as de E. cloacae, E. aerogenes, Citrobacter freundii, Serratia marcescense e P. 

aeruginosa. A concentração alcançada no líquido cerebroespinhal e P. aeruginosa. No caso de infecções 

por esses micro-organismos, não se recomenda usá-las isoladamente, como monoterapia. Por outro lado, a 

atividade contra S. aureus é menor, se se compara àquelas das primeira e segunda geração. A 

concentração alcançada no líquido cerebroespinhal é adequada ao efeito bactericida contra 

Enterobacteriaceae e os três micro-organismos mais comumente envolvidos em meningite bacteriana, 

como S. pneumoniae, N. meningitidis e H. influenzae.  

A pneumonia bacteriana causada por bacilos aeróbios gram-negativos contraída em ambiente 

hospitalar pode, também, ser tratada com essas cefalosporinas, especialmente nos casos em que 

aminoglicosídicos forem contraindicados. Fazem parte desse grupo: cefoperazona, cefotaxima, 

ceftazidima, ceftriaxona, moxalactama, cefepima, cefetamete pivoxila, cefixima e cefepodoxima proxetil. 

 

Cefalosporinas de quarta geração. Sua estrutura química auxilia a penetração mais rápida nas 

células de micro-organismos gram-negativos. Em razão da baixa afinidade pelas -lactamases do tipo I, a 

degradação enzimática é baixa, contribuindo para a maior estabilidade em relação às outras 

cefalosporinas. O espectro de ação é semelhante ao das cefalosporinas de terceira geração, apesar de mais 
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amplo. No entanto, apresentam maior atividade contra estafilococos, enterococos, Citrobacter sp., 

algumas Enterobacteriaceae e P. aeruginosa. Fazem parte desse grupo a cefepima e a cefpiroma. 
 

Cefepima. Constitui-se em análogo da cefotaxima com grupo tetraidropirrolidina quaternário. Apresenta 

vantagens em relação às cefalosporinas de terceira geração, mas não é mais eficaz do que, p. ex., cefazidima e 

cefotaxima. A atividade contra micro-organismos gram-negativos é análoga à da maioria das cefalosporinas de 

terceira geração. Após a administração intramuscular, apresenta rápida absorção e distribui-se amplamente por 

tecidos e fluidos do organismo. 

 

Cefpiroma. O espectro é bastante amplo e compreende as cepas bacterianas resistentes à cefotaxima e à 

ceftazidima.  

A cefpirona apresenta alta atividade, em baixas concentrações, contra bactérias gram-negativas aeróbias, 

comumente resistentes, como espécies de Pseudomonas, Staphylococcus, Enterobacter, Acinetobacter e Citrobacter.  

É administrada por via intravenosa e a distribuição nos líquidos orgânicos é rápida e abrangente. 

Observa-se sinergismo em micro-organismos gram-negativos e gram-positivos, quando associada a antibióticos 

aminoglicosídicos. 

 

ANTIBIÓTICOS -LACTÂMICOS NÃO CLÁSSICOS 

  

Constituem-se em antibióticos que contêm anel -lactâmico fundido ou não com aneis de 5 ou 6 

membros. As propriedades biológicas são diferentes das penicilinas e cefalosporinas. As principais 

classes são as carbapenemas, as monobactamas e os inibidores de -lactamases. 
 

Carbapenemas. Compreende estruturas que contêm o núcleo penema. São antibióticos de espectro amplo 

de ação, estáveis à maioria das -lactamases. Apresentam, pois, atividade contra estreptococos, estafilococos, 

Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, Haemophilus e anaeróbios, incluindo o B. fragilis. São ativas contra muitas 

cepas de Enterococcus faecalis.. Fazem parte desse grupo imipenem e meropenem. 

 

Imipenem. Trata-se de derivado da tienamicina, dotado de potente atividade antibacteriana. O espectro de 

ação é o mais amplo dos antibióticos atuais. Apresenta atividade contra grande variedade de micro-organismo 

gram-positivos e gram-negativos. É resistente às -lactamases, mas sensível à biotransformação pela 

desidropeptidase renal I. É administrada por via parenteral (intravenosa), por não ser absorvida por via oral. É de 

uso restrito a hospitais. 

 

Meropenem. É análogo da imipenem. Apresenta maior resistência à desidropeptidase renal do que o 

imipenem. A modificação molecular permite maior ação contra P. aeruginosa e outras bactérias gram-negativas. 

Além disso, há redução da atividade pró-convulsivante observada com o imipenem. É de aplicação parenteral 

(intravene intramuscular) e se distribui amplamente nos tecidos e líquidos orgânicos, incluindo o líquido 

cerebroespinhal. 
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Monobactamas. O único antibiótico da classe disponível clinicamente é o aztreonam, ativo 

somente contra gram-negativos aeróbios, inclusive P. aeruginosa, mas sem atividade contra gram-

positivos, tampouco contra anaeróbios. Tem boa atividade contra H. influenzae e N. gonorrhoeae. 

Propriedade importante é a falta de alergenicidade, o que a torna alternativa útil em casos de 

hipersensibilidade a penicilinas e cefalosporinas. A administração é unicamente parenteral e representa 

alternativa aos aminoglicosídeos ou cefalosporinas de terceira geração. O uso é restrito a hospitais. 
 

Inibidores de -lactamases. Embora contenham núcleo -lactâmico, não apresentam atividade 

antibacteriana intrínseca. A ação se deve à interação covalente com a -lactamase. Dessa forma, esses antibióticos 

são empregdos exclusivamente em associação com penicilinas sensíveis a -lactamases. Eles inibem as -lactamases 

mais importantes, como as produzidas por estafilococos, gonococos, H. influenzae, B. fragilis, além de algumas 

Enterobacteriaceae. As -lactamases induzidas, mediadas pelo cromossoma tipo I, do tipo cefalosporinases, 

responsáveis pela inativação de cefalosporinas de qualquer geração, não são sensíveis. Fazem parte desse grupo 

ácido clavulânico, sulbactam e tazobactam. Associações como amoxicilina-clavulanato, de administração oral, 

ampicilina-sulbactam, ticarcilina-clavulanato e piperacilina-tazobactam, todas essas de administração intravenosa, 

são úteis em infecções múltiplas, quando se torna necessária a administração de mais de um antimicrobiano. 

Infecções intra-abdominais, feridas infeccionadas e úlceras cutâneas infectadas constituem-se nas indicações 

principais para tais associações. 

 

ANTIBIÓTICOS MACRODÍLEOS 

 

A eritromicina é o representante dessa classe, que inclui mais que 60 compostos. Recentemente, 

outros macrolídeos foram introduzidos na terapêutica: claritromicina, azitromicina, diritromicina e 

roxitromicina. São, normalmente, administrados por via oral, embora algumas formulações intravenosas 

estejam disponíveis.  Essa classe de antibióticos é empregada principalmente em infecções do trato 

respiratório, constituindo-se em alternativa no tratamento de faringite estafilocócica. 

 

Mecanismo de ação. Os antibióticos macrolídeos são bacteriostáticos e agem inibindo a síntese 

de proteína através de ligação reversível às subunidades ribossômicas 50 S. A eritromicina age 

provavelmente ao nível do t-RNA, impedindo que o complexo t-RNA-aminoácido seja formado, não 

havendo, desta forma, aminoácido disponível para que o m-RNA possa sintetizar os polipeptídeos. 

Bloqueiam, portanto, a etapa de translocação na biossíntese proteica. 

Mecanismo de resistência. O principal mecanismo de resistência adquirida consiste na mutação 

do RNA ribossômico da unidade 50S. A resistência cruzada não é obrigatória. 
 

Atividade antimicrobiana. São antibióticos de escolha em pneumonia não nosocomial, em razão de sua 

atividade contra pneumococos, M. pneumoniae, C. pneumoniae e Legionella sp. Em casos de infecções por H. 

influenzae, a claritromicina ou azitromicina são preferidas. A eritromicina é eficaz contra a maioria das bactérias 



658 

 

gram-positivas (estreptococos) – hemolíticas do grupo A, estafilococos e pneumococos e alguns micro-organismos 

gram-negativos. 

 

Farmacocinética. A eritromicina básica absorvida no intestino delgado é inativada pelo conteúdo 

gástrico. Por essa razão, é apresentada em forma de comprimidos de liberação entérica. A eritromicina se distribui 

rapidamente para todos os líquidos intracelulares e todos os tecidos, com exceção do cérebro e do líquor. A 

eritromicina penetra no líquido prostático. O grau de ligação com proteínas plasmáticas é de aproximadamente 70% 

nas várias formas da substância. A eritromicina atravessa a barreira placentária e sua concentração no plasma fetal 

é cerca de 5 a 20% da presente na circulação materna. Após administração oral, a eritromicina é eliminada sob 

forma ativa (2 a 5%) na urina. Quando são administradas doses elevadas de eritromicina por via oral, o antibiótico 

é eliminado nas fezes. 

 

Efeitos adversos. Quando administrada oralmente em doses elevadas 2 g ou mais ao dia, pode produzir 

manifestações gastrintestinais leves, como náuseas, vômitos e diarreia, o que a torna pouco tolerada por via oral. 

Reações de hipersensibilidade são relativamente raras, ocorrendo em 0,5% dos casos. O efeito adverso mais grave à 

eritromicina, dependendo da dose, é a hepatotoxicidade, caracterizada por icterícia, dor abdominal, náusea, vômito 

e febre.  

 

Usos terapêuticos. A eritromicina é ativa em grande parte nas infecções causadas por bactérias gram-

positivas e algumas bactérias gram-negativas; entretanto, atualmente é o antibiótico eletivo apenas em algumas 

infecções. A eritromicina pode ser usada nas infecções provocadas por bactérias gram-positivas resistentes à 

penicilina, no tratamento da sífilis e no tratamento profilático de febre reumática. 

Azitromicina. É análogo semissintético da eritromicina e representa o primeiro membro da classe dos 

antibióticos azalídios. Características estruturais permitem maior difusibilidade tecidual e ampliação do espectro 

entre os micro-organismos gram-positivos. A difusão tecidual mais rápida e o aumento da meia-vida conduz a 

esquemas de tratamento mais curtos 3 a 5 dias, na posologia atualmente empregada. Ademais, a estrutura 

condiciona maior estabilidade em meio ácido, comparativamente à eritromicina, o que permite administração por 

via oral. O espectro de ação é semelhante ao da eritromicina. É ativa contra o complexo Mycobacterium avium, em 

coinfecções com AIDS, contra C. trachomatis e única que pode curar, em dose única, uretrite e cervicite, causadas 

por esse micro-organismo. Apresenta, também, atividade contra Toxoplasma gondii. 

 

Claritromicina. Trata-se de análogo da eritromicina, mais estável em meio ácido. Constitui-se, pois, em 

macrolídeo de administração oral. Tem maior atividade contra gram-positivos e gram-negativos por ser mais básica 

que a eritromicina. Apresenta alta atividade contra Helicobacter pylori, sendo comumente utilizada no 

politratamento de úlcera duodenal causada por esse micro-organismo. Além disso, mostra atividade sobre 

Toxoplasma sp (em conjunto ou não com pirimetamina), M. avium (eficácia é maior que azitromicina), M. chlonae, 

M. fortuitum e S. pneumoniae. 

 

Diritromicina. Consiste em análogo da eritromicina da classe dos azalídios, ativa contra micro-

organismos gram-positivos e gram-negativos. Por ser mais hidrofílica, apresenta distribuição facilitada e melhor 
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penetração tecidual, o que conduz a altas concentrações e ação prolongada, permitindo esquema de tratamento com 

dose única. 

 

Roxitromicina. É análogo semissintético da eritromicina, que apresenta maior estabilidade em meio 

ácido. Seu espectro de ação é amplo que o da eritromicina e a atividade é equivalente ou menor que a desse 

antibiótico. 

Outros antibióticos macrolídeos de interesse são espiramicina, que consiste em mistura de 3 antibióticos 

macrolídeos isolados de Streptomyces aureofaciens, com espectro semelhante ao da eritromicina e da clindamicina, 

e miocamicina, análogo semissintético da midecamicina A1, indicado para amigdalites e outras infecções de micro-

organismos sensíveis do trato respiratório. 

 

Cetolídeos (telitromicina). Subclasse mais recente dos macrolídeos é a dos cetolídeos. Os 

cetolídeos têm propriedades antibacterianas similares aos macrolídeos. O primeiro membro da classe é a 

telitromicina. 
A telitromicina é ativa contra Staphylococcus, Streptococcus, S. pneumoniae, Haemophillus spp, 

Moraxella catarrhalis e Legionella. Os ribossomas são os alvos de ação dos cetolídeos e macrolídeos. A telitromicia 

é bem absorvida por via oral com biodisponibilidade de 60%. Os efeitos adversos mais comuns são náusea, vômito e 

diarreia. A telitromicina é contraindicada em pacientes com miastenia grave devido à exacerbação da doença. A 

telitromicina é empregada em infecções do trato respiratório, incluindo bronquite crônica, sinusite aguda bacteriana 

e pneumonia. 

 

ANTIBIÓTICOS LINCOSAMÍDICOS 

 

Lincomicina e clindamicina. A lincomicina e a clindamicina pertencem ao grupo dos antibióticos 

lincosamídicos, cujos espectros antibacterianos, mecanismo de ação e usos clínicos são similares aos dos 

antibióticos macrolídeos. Em razão de que a clindamicina é mais ativa e tem maior biodisponibilidade oral que a 

lincomicina, substituiu-a na terapêutica. 

 

Mecanismo de ação. A clindamicina e a lincomicina inibem a síntese proteica por dificultarem a 

tradução de informação genética, portant, bacteriostáticas para exercerem sua ação, dependem de que a 

bactéria se encontre em condições proliferativas. Embora a clindamicina, a lincomicina, a eritromicina e o 

cloranfenicol tenham estruturas químicas diferentes, eles se ligam em sítios próximos da subunidade 

ribossômica 50 S, sendo que a ligação de um deles pode inibir a interação dos outros. 
Atividade antimicrobiana. São antibióticos semelhantes à eritomicina, com atividade em Streptococcus 

pyogenes, e do grupo viridans. A clindamicina é ativa em bactérias anaeróbicas do tipo B. fragilis e protozoários 

(Plasmodium).  

 

Farmacocinética. A clindamicina é completamente absorvida após administração oral. A presença de 

alimentos interfere pouco na absorção oral. Os níveis plasmáticos máximos são atingidos uma hora após 
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administração de 150 mg. Pode ser administrada por via parenteral ou por via tópica, no tratamento de acne 

vulgaris. 

 

Efeitos adversos e toxicidade. A toxicidade da lincomicina e clindamicina é muito baixa, e ambas são 

normalmente bem toleradas, mas podem acarretar distúrbios gastrintestinais graves. 

Toxicidade gastrintestinal. É muito comum o aparecimento de diarreia durante o tratamento por esses 

antibióticos de 20 a 50% com lincomicina e cerca de 20% com clindamicina principalmente quando da 

administração oral. A sequela mais grave decorrente do tratamento com esses antibióticos é a colite 

pseudomembranosa. 

 

Outras reações adversas. Podem aparecer outras reações menos graves a lincomicina e clindamicina, 

como hipotensão, após administração intramuscular, alterações eletrocardiográficas, após a administração 

intravenosa em altas concentrações e de forma rápida. Reações de hipersensibilidade são muito raras e se 

manifestam na forma de prurido e urticária. Pode ocorrer superinfecção por linhagens resistentes de Pseudomonas, 

Proteus e Staphylococus e mesmo por Candida.  

 

Estreptograminas. (Quinupristina-dalfopristina). A quinupristina, uma estreptogramina B e dalfopristina, 

estreptogramicina A são compostos semissintéticos derivados das pristamicinas usados em combinação numa 

proporção de 30: 70. A associação quinupristina - dalfopristina é ativa contra cocos Gram-positivos, incluindo S. 

pneumoniae e Staphylococus (coagulase positiva). É também ativa contra Moraxella catarrhalis e Neisseria e micro-

organismos causadores de pneumonia atípica, M. pneumoniae, Legionella spp e Chlamydia pneumoniae. A 

resistência para quinopristina é mediada por modificação do sítio de ligação do fármaco (MLS tipo B ) e da 

inativação enzimática da dalfopristina, ou bomba de efluxo. A associação de quinupristina-dalfopristina é 

administrada apenas por infusão intravenosa dissolvida em solução aquosa de dextrose a 5%. 

Os efeitos adversos mais comuns são relacionados ao local da infusão tais como dor e flebite como também 

artralgias e mialgias. A quinupristina-dalfopristina foi aprovada para o tratamento de infecções causadas por cepas 

de E. faecium resistentes à vancomicina e de infecções das vias respiratórias causadas por cepas de S. aureus 

resistentes à meticilina.  

 

Oxazolidinonas. (Linezolida). A linezolida é membro das oxazolidinonas, grupo recente de agentes 

antimicrobianos sintéticos.  

O fármaco é ativo contra micro-organismos gram-positivos, cocos anaeróbicos gram-positivos e 

bastonetes gram-positivos como Corynebacterium spp. e Listeria monocytogenes. Possue atividade moderada in 

vitro contra M. tuberculosis.  

Após administração oral é bem absorvida com biodisponibilidade de 100%. O fármaco parece ser bem 

tolerado com poucos efeitos adversos, tais como complicações gastrintestinais, cefaleia e erupção cutânea. Contudo, 

há relatos de distúrbios hematológicos, incluindo anemia, leucopenia e trombocitopenia. A linezolida foi aprovada 

para o tratamento de infecções causadas por cepas de E. faecium resistentes à vancomicina e, pneunomia hospitalar 

causadas por cepas de S. aureus resistentes à meticilina. 
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ANTIBIÓTICOS POLIPEPTÍDICOS 

 

Os antibióticos polipeptídicos possuem estrutura polipeptídica complexa e de natureza 

predominantemente cíclica. Desses antibióticos, os mais usados na clínica são os seguintes: colistina, 

polimicina B, bacitracina, vancomicina, fusafungina, gramicidina, teicoplanina, tirotricina, que são 

antibacterianos; bleomicina e dactinomicina são antineoplásicos. Apesar da diversidade de estrutura, o 

seu mecanismo de ação antimicrobiana pode ser idêntico e sua atividade é muito específica. Alguns deles 

são tuberculostáticos, enquanto outros são antineoplásicos. 

 

Vancomicina. É antibiótico da classe dos glicopeptídeos, com massa molecular 

aproximadamente de 1500. A vancomicina inibe a síntese da parede celular através de bloqueio da 

liberação dos precursores de mucopeptídeo, por inibir competitivamente as enzimas alanina-ligase e 

alalina racemase e impede ainda que os mesmos se fixem aos fosfolipídeos da membrana. 
 

Atividade antimicrobiana O espectro de ação inclui numerosas cepas de estreptococos, Staphylococcus 

aureus, inclusive as resistentes à meticilina, além de Clostridium difficile e Corynebacterium sp. Por outro lado, 

várias espécies de bacilos gram-negativos e micobactérias são essencialmente resistentes à vancomicina. Resistência 

de S. aureus tem sido identificada mais recentemente apenas em alguns países. 

 

Farmacocinética. O antibiótico é pouco absorvido por via oral, sendo a maior parte da dose ingerida 

eliminada pelas fezes. A administração oral é indicada em infecções por Clostridium difficile e a parenteral 

recomendada é por via intravenosa. A meia-vida da vancomicina é de seis horas, em media. A eliminação de maior 

parte do antibiótico íntegro, em torno de 90%, ocorre pelos rins.  

Efeitos adversos. Quando a infusão é rápida, há liberação de histamina, resultando em eritema 

circunscrito ao pescoço (síndrome do pescoço vermelho) e toráx superior e pode ser confundida com alergia. Nefro e 

ototoxicidade, além de dano hepático, encontram-se entre os principais efeitos indesejáveis. 

 

Usos terapêuticos. A vancomicina é indicada no tratamento de infecções graves, ósseas e 

perioperatórias, abscesso cerebral, endocardite bacteriana, erisipelas, meningite estafilocócica, 

estreptocócica, septicemia bacteriana e na profilaxia da endocardite bacteriana. É especialmente indicada 

em processos infecciosos causados por estafilococos resistentes à meticilina e em indivíduos alérgicos à 

penicilina e às cefalosporinas. A  oral de vancomicina é útil em pacientes com colite, provocada por 

bactérias produtoras de toxina com S. aureus. 

 

Polimixinas B e colistina. Os antibióticos ciclopeptídicos (polimixinas, colistina, tirotricina) 

apresentam em sua constituição ácido metiloctanoico, que lhes conferem propriedades lipofílicas, e 

aminoácidos que se orientam junto aos grupos hidrofílicos e lipofílicos da membrana celular. Dessa 
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forma, antibióticos atuam como tensoativos, desorganizando sua estrutura, o que promoverá, em última 

análise, modificações irreversíveis na função de barreira osmótica realizada pela membrana, com 

consequente liberação de aminoácidos e bases nitrogenadas. 
 

As polimixinas são bactericidas ativas no combate às infecções causadas por bactérias gram-negativas. 

Geralmente, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella e Shigella são as mais 

sensíveis. 

As polimixinas são administradas preferencialmente por via tópica. Seu uso parenteral é muito limitado, 

em razão da alta nefro e neurotoxicidade. Esse emprego só é efetuado quando os micro-organismos são resistentes 

aos demais antibióticos. É usada em associação com outros antibióticos pouco absorvidos e/ou com corticoides, em 

piodermatoses primária ou secundária. A polimixina B produz raramente reações sistêmicas, quando administrada 

topicamente, pela falta de absorção no local de aplicação. Por essa razão, pode ser utilizada durante a gravidez e a 

lactação. A hipersensibilidade não é comum na aplicação tópica. 

O principal emprego das polimixinas é no tratamento de infecções causadas por bactérias gram-

negativas, especialmente Pseudomonas, que sejam resistentes às penicilinas e aos aminoglicosídeos. São 

empregadas no tratamento de infecções do aparelho urinário, causadas por Pseudomonas aeruginosa e 

outras bactérias gram-negativas. Os processos infecciosos de pele, olhos e ouvidos, que não são sensíveis 

à aplicação local de outros, podem ser tratados por polimixinas. 
 

Bacitracina. É antibiótico produzido pelo Bacillus subtilis (cepa Tracy), isolado em tecidos 

lesionados e contaminados de uma paciente chamada Tracy – daí a denominação bacitracina. As 

bacitracinas são antibióticos polipeptídicos, constituídos na sua maior parte de bacitracina A e pequenas 

porções da variedade B, D, E e F. A bacitracina atua impedindo a biossíntese de cadeias lineares do 

peptideoglicano da parede bacteriana.  
 

Possue atividade contra a maioria dos micro-organismos gram-positivos, e Neisseria, H. influenzae e 

Treponema pallidum são sensíveis à bacitracina. Entretanto, Pseudomonas, Enterobacter, Candida e Nocardia são 

resistentes a esse antibiótico. A bacitracina é empregada essencialmente em aplicações tópicas. Atualmente a 

administração parenteral está em desuso, especialmente pela alta incidência de nefrotoxicidade que provoca. 

 

A aplicação tópica de bacitracina apresenta alguma valia na erradicação de bactérias sensíveis, 

que infectam eczemas e úlceras dérmicas e também nas infecções oculares, como blefarites, conjuntivites 

e ceratoconjuntivite, associada a corticoides e outros antibióticos pouco absorvidos, como polimixinas, 

neomicina, para aumentar o espectro de ação. Não possui valor comprovado no tratamento de 

furunculose, de antraz e de impetigo. 
 

Outros antibióticos polipeptídicos de interesse 
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Fusafungina. Isolada de Fusarium lateritium, apresenta apenas ação local e, também, propriedades anti-

inflamatórias. É útil em infecções por estreptococos do grupo A, estafilococos, pneumococos, cepas de Neisseria, 

anaeróbios, Candida albicans e M. pneumoniae, em infecções do trato respiratório superior e brônquios. 

 

Gramicidina. É muito tóxica para ser empregada sistemicamente, tendo utilidade em associação com 

outros polipeptídeos, em infecções tópicas. 

 

Teicoplanina. É glicopeptídeo empregado em infecções por gram-positivos, principalmente estafilococos, 

e é utilizada como alternativa à vancomicina em infecções por gram-negativos. 

 

Tirotricina. Isolada de B. brevis, consiste em mistura de, principalmente, gramicidina e tirocidina. É 

utilizada, especialmente, em infecções da pele e da boca, por via tópica. A exemplo de outros antibióticos 

polipeptídicos, o uso sistêmico é desaconselhado em razão da alta incidência de nefro e de ototoxicidade. 

 

AMINOGLICOSÍDEOS 

 

Os aminoglicosídeos constituem grupo de antibióticos de estrutura glicosídica. Os de utilidade 

terapêutica são os aminociclitois. São bactericidas, dotados de espectro de atividade e toxicidade 

semelhantes e muito ativos, principalmente contra bacilos gram-negativos. Os principais componentes do 

grupo são: gentamicina, tobramicina, amicacina, estreptomicina e neomicina. O mais novo é a 

netilmicina. A via de administração mais utilizada é a parenteral, sendo a absorção por via oral 

praticamente desprezível. O principal efeito adverso dos aminoglicosídeos é a ototoxicidade, que pode 

envolver tanto a função auditiva como a vestibular. 

 

Mecanismo de ação. Os antibióticos aminoglicosídicos (neomicina, estreptomicina, 

gentamicina, canamicina, viomicina, paromomicina e estreptomicina) são bactericidas e, à semelhança 

dos anteriores, necessitam, para exercerem sua ação, que a bactéria se encontre em condições 

proliferativas. São transportados para o interior da célula bacteriana por meio de sistema de transporte 

dependente de oxigênio e unem-se, irreversivelmente, a uma ou mais proteínas receptoras da subunidade 

ribossômica bacteriana, 30S. Interferem, dessa forma, com o complexo de iniciação entre m-RMA e essa 

subunidade. Não só a leitura é comprometida, dando origem a proteínas anômalas, não funcionais, mas 

também toda a síntese proteica é bloqueada, resultando em ação bactericida. A hipótese mais aceita 

atualmente é de proteínas anômalas geradas que são incorporadas na membrana celular, com isso 

facilitando a penetração do antibiótico. 
 

Atividade antimicrobiana. A atividade antimicrobiana dos aminoglicosídeos é fundamentalmente contra 

bacilos gram-negativos aeróbicos Escherichia coli e várias espécies, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Shigella e 

Proteus e algumas Pseudomonas aeruginosa. Esses antibióticos exercem pouco efeito contra micro-organismos 
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gram-negativos anaeróbicos e apresentam ação limitada contra numerosos micro-organismos gram-positivos. 

Alguns membros são ativos em tuberculose. 

 

Mecanismos de resistência. Os principais mecanismos de resistência são: diminuição da permeabilidade 

devida a alterações na membrana celular bacteriana e produção de enzimas que degradam a estrutura. 

 

Farmacocinética. Os aminoglicosídeos apresentam elevada polaridade e, portanto, são pouco absorvidos 

por via oral (apenas uma fração de 1% da dose administrada). Esses antibióticos não são alterados no intestino e 

são eliminados nas fezes. Todos os aminoglicosídeos são absorvidos rapidamente por via intramuscular ou 

subcutânea. A administração intramuscular promove concentrações plasmáticas após 30 a 90 minutos, sendo o pico 

equivalente à administração intravenosa observado após 30 minutos da aplicação. Os aminoglicosídeos são 

eliminados quase totalmente por filtração glomerular, sendo que 60% da dose administrada por via parenteral é 

excretada na urina, na forma inalterada, nas primeiras 24 horas. A eliminação dos aminoglicosídeos depende 

inteiramente da função renal.  

Efeitos adversos. Todos os integrantes deste grupo são, em maior ou menor grau, oto e nefrotóxicos. 

Ambos os efeitos são dose e duração-dependentes. A nefrotoxicidade é mais comum, mais branda e reversível. O 

principal efeito adverso dos aminoglicosídeos é a ototoxicidade, decorrente de sua ação tóxica sobre os ramos 

vestibular e coclear do oitavo nervo craniano. Além desses efeitos, todos eles podem provocar bloqueio 

neuromuscular, principalmente se administrados juntamente com agentes curarizantes, como tubocurarina, 

decametônio, galamina e outros.  

Usos terapêuticos. Os aminoglicosídeos são utilizados em processos infecciosos provocados por 

bactérias gram-negativas, especialmente por Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Klebsiella e outras 

espécies resistentes a outros antibióticos. O emprego desses medicamentos deve ser restrito, por sua 

elevada toxicidade. A estreptomicina é empregada no tratamento da brucelose, granuloma inguinal, peste 

bubônica, tularemia e em certos quadros de tuberculose. 
 

Estreptomicina. Foi isolada de Streptomyceus griseus e é ativa contra muitas bactérias gram-negativas 

aeróbias e certas micobactérias. Hoje é pouco utilizada, pois existem tuberculostáticos mais seguros. No entanto, é 

utilizada em casos de falência de esquema de tratamento. 

 

Gentamicina. É antibiótico de eleição no tratamento de infecções graves causadas por bacilos gram-

positivos. Seu espectro de ação abrange as bactérias gram-negativas, especialmente Pseud. aeruginosa, 

Enterobacter, Klebsiella e Serratia. Entretanto, a gentamicina é ineficaz no tratamento de pneumonia por Strep. 

pneumoniae e também pode ser considerada inativa contra qualquer bactéria gram-positiva ou bactéria anaeróbica. 

O aparecimento de bactérias resistentes à gentamicina em ambientes hospitalares tornou-se problema sério e pode 

limitar seu uso futuro. 

Tobramicina. Complexo produzido por S. tenebrarius, seu espectro de atividade e as propriedades 

farmacocinéticas são semelhantes aos da gentamicina. 

A atividade da tobramicina contra P. aeruginosa é considerada superior à gentamicina, disso resultando 



665 

 

sua indicação favorável no tratamento de bacteremia em osteomielite e pneumonia provocadas por cepas de 

Pseudomonas. 

 

Canamicina. Este aminoglicosídeo tem seu espectro de ação mais limitado. A canamicina é utilizada por 

via parenteral no tratamento de infecções provocadas por micro-organismos gram-negativos, especialmente 

Klebsiella, Enterobacter, Proteus e E. coli.  

Profilaticamente, é administrada por via oral para diminuir a flora intestinal antes de procedimentos 

cirúrgicos e usada no tratamento auxiliar do coma hepático. 

 

Amicacina. De aplicação parenteral, intravenosa e intramuscular, consiste em análogo semissintético da 

canamicina A, com maior proteção estrutural ao ataque das enzimas inativadoras.  

A amicacina apresenta propriedades farmacocinéticas semelhante às da canamicina. Seu espectro de 

atividade é o mais amplo do grupo.  

Por sua resistência às enzimas inativadoras dos aminoglicosídeos, a amicacina é ativa contra numerosas 

cepas de bacilos gram-negativos aeróbicos, incluindo várias cepas de Pseud. aeruginosa, Proteus e Serratia. A 

amicacina é ativa contra numerosas cepas de micro-organismos resistentes à gentamicina, tornando-se assim o 

antibiótico preferido no tratamento inicial de infecções hospitalares graves por bacilos gram-negativos. 

Neomicina. Este aminoglicosídeo é considerado de amplo espectro de atividade e o mais tóxico. As 

bactérias gram-negativas bastante sensíveis são: E. coli, Enterobacter, Proteus vulgaris, Salmonella e Shigella. É 

administrada topicamente no tratamento de numerosas infecções cutâneas e de mucosas, decorrentes de 

queimaduras, ferimentos e úlceras.  

 

Netilmicina. Trata-se de análogo semissintético da sisomicina. Apresenta resistência à maioria das 

enzimas inativantes dos aminociclitois.  

É ativa contra bactérias gram-negativas aeróbias e S. aureus. Pode apresentar atividade contra bactérias 

resistentes à gentamicina.  

Em associação com a carbenicilina, é utilizada em infecções graves por P. aeruginosa. 

 

Espectinomicina. Antibiótico aminociclitol produzido por Streptomyces spectabilis, estruturalmente 

relacionado aos aminoglicosídeos.  

Apesar de atividade da espectinomicina contra numerosas cepas de bactérias gram-negativas é 

considerada inferior aos antibióticos ativos contra tais microorganismos.  

Assim, a espectinomicina é usada no tratamento alternativo da gonorreia causada por cepas de bactérias 

resistentes aos antibióticos de primeira escolha ou em contraindicações desses fármacos.  

 

TETRACICLINAS 

 

As tetraciclinas constituem classe de antibióticos de amplo espectro, ativos contra bactérias 

gram-positivas e gram-negativas, e outros micro-organismos. A semelhança química entre os 
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componentes desta classe determina propriedades farmacológicas, efeitos adversos, padrões de 

sensibilidade e resistência bacteriana semelhantes. Doxiciclina, minociclina, oxitetraciclina e tetraciclina 

são as mais utilizadas. 

 

Mecanismo de ação. As tetraciclinas inibem a síntese de proteína através de ligação reversível 

ao ribossoma 30 S bacteriano. Ligam-se, também, à subunidade ribossômica menor das células 

eucariotas. Bloqueiam, assim, a ligação do tRNA (RNA de transporte) no complexo mRNA-ribossomo, 

impedindo a ligação de novos aminoácidos e, portanto, o alongamento da cadeia polipeptídica. 

 

Mecanismo de resistência. A resistência normalmente é devida à diminuição da concentração 

intracelular desses antibióticos, provocada por alterações no sistema de transporte. A resistência a uma 

tetraciclina corresponde à resistência a todas as outras. 
 

Atividade antimicrobiana. As tetraciclinas são antibióticos bacteriostáticos de amplo espectro de ação 

antimicrobiana contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, espiroquetas, riquétsias e grande vírus. Algumas 

são utilizadas como método alternativo, em associação, contra malaria falciparum resistente à cloroquina. 

 

Farmacocinética. As tetraciclinas são absorvidas em grau variável pelo trato gastrintestinal. A absorção 

se processa em maior parte no estômago e intestino delgado. O grau de absorção de uma dose oral é de cerca de 

30% para clortetraciclina, de 60 a 80% para tetraciclina, bastante elevada para doxiciclina (95%) e minociclina 

(100%). O grau de absorção desses antibióticos é diminuído na presença de leite e produtos derivados e com 

administração simultânea de outros fármacos, como hidróxido de alumínio, bicarbonato de sódio, sais de cálcio e 

magnésio. A clortetraciclina, a oxitetraciclina e a tetraciclina são absorvidas de modo incompleto; após 

administração de dose oral única, as concentrações plasmáticas máximas são atingidas em duas a quatro horas. A 

doxiciclina e a minociclina são bem absorvidas e apresentam meias-vidas longas (17 a 20 horas) e, portanto, são 

administradas em doses orais diárias bem menores que as tetraciclinas mencionadas anteriormente. Todas as 

tetraciclinas são concentradas no fígado e eliminadas pela bile para o intestino, onde são reabsorvidas, 

estabelecendo, assim, o ciclo enteroepático. As tetraciclinas são eliminadas na urina e nas fezes, sendo os rins a via 

principal de eliminação por filtração glomerular. 

 

Efeitos adversos e toxicidade. Todas as tetraciclinas possuem toxicidade relativamente baixa nas doses 

terapêuticas usuais. Já no tratamento de infecções agudas são necessárias doses mais elevadas e reações mais 

graves podem ocorrer. 

Efeitos no tecido dentário e ósseo. As tetraciclinas apresentam grande afinidade por tecidos em atividade 

metabólica intensa e crescimento rápido, tendendo a localizar-se no fígado, tumores e ossos em formação. Observa-

se o aparecimento de manchas de descoloração nos dentes de crianças em tratamento ou nascidas de mães que 

receberam tetraciclina durante o último trimestre de gestação. Outrossim, a presença no leite materno pode 

acarretar efeitos análogos no recém-nascido. Por esse motivo, as tetraciclinas devem ser evitadas a partir do quarto 

mês de gravidez e na fase de amamentação. Não devem ser administradas a crianças menores de oito anos de idade. 
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Reações tóxicas. Esses antibióticos podem provocar hepatotoxicidade em graus variáveis. Observam-se 

distúrbios gastrintestinais como anorexia, náuseas, vômito, flatulência e diarreia em cerca de 10% dos pacientes 

com doses diárias superiores a 2 g. Esses sintomas tendem a aumentar com a administração prolongada. Podem 

ocorrer reações de fotossensibilização, manifestadas por eritema na pele. 

 

Outras reações adversas. Podem ocorrer mais raramente fenômenos alérgicos, choque anafilático, 

estomatite com lesões vesiculopapulares locais, glossite, faringite, disfagia, enterocolite, proctite e discrasias 

sanguíneas. A superinfecção é fenômeno comum decorrente da terapia prolongada com tetraciclinas. 

 

Usos terapêuticos. As tetraciclinas concentram-se intracelularmente e, dessa forma, são 

empregadas em infecções intracelulares. Utilizam-se nas infecções produzidas por riquétsias e bactérias e 

em infecções provocadas por alguns Mycoplasma e Chlamydia. Entre as infecções que são tratadas pelas 

tetraciclinas com valor comprovado estão o tifo epidêmico, o linfogranuloma venéreo, a brucelose, o 

granuloma inguinal e a sífilis. 
 

Doxiciclina. É sintética e não sofre epimerização a epitetraciclina inativa e, diversamente do que ocorre 

com outras tetraciclinas, apresenta menor afinidade pelo cálcio do leite e derivados. É considerada de escolha para 

doença inflamatória pélvica, exacerbação de bronquite crônica e em pacientes com insuficiência renal. Pode ser 

utilizada em malaria falciparum resistente à cloroquina, em associação com antimaláricos. 

 

Minociclina. Trata-se de uma desoxitetraciclina semissintética, que apresenta maior estabilidade em pH 

ácido e básico. É quase totalmente absorvida (95%) e sua absorção não é afetada pela ingestão conjunta de leite e 

derivados. Pode ser empregada em pacientes com insuficiência renal, mas a toxicidade vestibular associada limita 

seu uso. 

 

Oxitetraciclina.. Apresenta absorção parcial, em torno de 58%. As propriedades são semelhantes às da 

tetraciclina, não devendo ser utilizada em pacientes com insuficiência renal. 

 

Tetraciclina. É obtida por hidrogenólise da clortetraciclina. Apresenta 77% de absorção do trato 

gastrintestinal e é a mais amplamente utilizada. 

 

ANFENICÓIS 

 

Essa classe compreende antibióticos bacteriostáticos, nas concentrações normais, e de amplo 

espectro. O representante da classe é o cloranfenicol. 
 

Cloranfenicol. O cloranfenicol é um dos antibióticos mais antigos utilizados na prática médica, obtido na 

atualidade exclusivamente por síntese química. Seu espectro de atividade é amplo, sendo eficaz contra a maioria das 

bactérias gram-positivas e gram-negativas. Esse antibiótico é, ainda, o de primeira escolha para o tratamento da 
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febre tifoide. 

 

Mecanismo de ação. O cloranfenicol liga-se reversivelmente à subunidade 50 S do ribossoma 

bacteriano, impedindo a ação da peptidiltransferase. Age bloqueando a incorporação de novos 

aminoácidos à cadeia polipeptídica e impede o movimento dos ribossomas ao longo da molécula do m-

RNA. 

Existem algumas evidências de que esse antibiótico age bloqueando, de forma reversível, a ação 

seletiva do m-RNA. Não atua nos m-RNA já unidos ao ribossoma, sendo que a inibição da síntese 

proteica pode ocorrer tanto no micro-organismo como também em tecidos de proliferação rápida do 

hospedeiro, como nos sistemas hematopoiético e linfático que, dependendo da dose e da susceptibilidade 

do paciente, podem levar a um quadro denominado de anemia aplásica.  

Nesse particular, o tianfenicol, um derivado do cloranfenicol, por apresentar um grupo 

metilsulfônico ligado ao anel benzênico em substituição ao grupo nitro, não provoca esse tipo de anemia. 

 

Mecanismos de resistência. A resistência ao cloranfenicol ocorre, basicamente, por meio de 

dois mecanismos: a diminuição da permeabilidade ao antibiótico e a produção de enzimas que inativam a 

estrutura, como a acetiltransferase.  
 

Atividade antimicrobiana. O cloranfenicol possui espectro de ação antimicrobiana bastante amplo. É um 

antibiótico que pode atuar como bacteriostático ou bactericida, conforme a concentração e o tipo de micro-

organismo.  

Constitui-se em alternativa aceitável em casos de meningite bacteriana em pacientes alérgicos às 

cefalosporinas. Pode, também, ser empregado em abscessos cerebrais, febre tifoide, embora haja muita resistência à 

S. typhi, disseminada em todo o mundo. 

 

Farmacocinética. O cloranfenicol é absorvido rapidamente por via oral, e os níveis plasmáticos máximos 

são atingidos em uma a duas horas.  

O cloranfenicol se difunde bem pelos líquidos corpóreos.  

O antibiótico é biotransformado no fígado e inativado pela ação da glicouronil transferase, sendo 

eliminado com seus metabólitos na urina.  

Na forma de ésteres cinamato, estearato, hemissuccinato, palmitato e succinato sódico, pró-fármacos que 

liberam, sob ação de enzimas do organismo, o cloranfenicol, alguns problemas são contornados como gosto amargo 

e hidrosolubilidade. 

Efeitos adversos. Discrasias sanguíneas. O cloranfenicol é capaz de provocar graves efeitos tóxicos no 

organismo por mecanismos ainda pouco esclarecidos.  

Assim, produz graves anomalias no sistema hematopoiético, as quais podem ser divididas em dois tipos: a 

primeira consiste em depressão medular reversível, progressiva e dependente da dose e ocorre em graus variáveis 

em todos os pacientes tratados.  
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Outras reações adversas. São raras as reações de hipersensibilidade ao cloranfenicol e a sensibilização é 

provocada por uso tópico. 

Podem ocorrer sintomas gastrintestinais como náuseas, vômitos, glossite, estomatite, diarreia e 

enterocolite. O efeito de altos níveis sanguíneos de cloranfenicol em crianças recém-nascidas ou prematuras é 

frequentemente a chamada “síndrome cinzenta”.  

O tratamento prolongado pode causar proliferação excessiva de bactérias não sensíveis e de agentes 

oportunistas, principalmente do gênero Cândida ou reações tóxicas.  

 

Usos terapêuticos. O uso terapêutico do cloranfenicol é limitado. O cloranfenicol é o antibiótico 

eletivo para o tratamento da febre tifoide e outros tipos de infecções provocadas por salmonelas. 

O seu uso deve ser reservado para o tratamento de infecções causadas por riquétsias, meningite 

por Haemophillus influenzae e infecções estafilocócicas resistentes às penicilinas semissintéticas ou 

cefalosporinas. 
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Capítulo 50 

 

Sulfamídicos, Quinolônicos e Antissépticos Urinários 

 
Roberto DeLucia, Pedro F. Lara 
 

 

 

SULFAMÍDICOS 
 

Química. Desde a síntese da sulfanilamida em 1908 por Gelmo até nossos dias, houve grande 

interesse na síntese e no estudo de novos derivados, conhecendo-se certamente mais de 7 mil deles. Em 

decorrência das pesquisas relacionadas às sulfas, surgiram compostos com atividade diurética (como os 

tiazídicos), antidiabéticos (como as sulfonilureias) e fármacos inibidores da anidrase carbônica 

(acetazolamida). 
 

A classificação geral baseia-se em substituições na estrutura química da sulfanilamida (para-

aminobenzeno-sulfonamida):  

 

N  derivados. Este grupo é o mais importante e nele estão os principais sulfamídicos de uso corrente. São 

fármacos mais ativos e mais solúveis que os N4 derivados. 

 

N4 derivados. São menos ativos e menos solúveis que os N1 derivados, razão pela qual estão praticamente 

abandonados na atualidade. Como exemplos, citamos a p-succinil-sulfanilamida, p-benzil-sulfanilamida e a carboxi-

sulfamidocrisoidina, também chamada colubiazol. 

 

N1 - N4 derivados. São sulfamídicos muito pouco solúveis, praticamente inabsorvíveis quando 

administrados por via oral.  Como exemplos, citamos o ftalilsulfatiazol, a ftalilsulfacetamida e o succinilsulfatiazol. 

Um membro muito importante deste grupo é a sulfassalazina, bastante ativo no tratamento da retocolite ulcerativa 

(ver Capítulo 48). 

 

Mecanismo de ação. Há unanimidade entre os autores que os sulfamídicos são análogos 

estruturais e antagonistas competitivos do ácido para-aminobenzoico (PABA). Competem com o mesmo, 
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inibindo a formação do ácido fólico, ou pteroilglutâmico, impedindo o crescimento bacteriano. Portanto, 

são quimioterápicos antimetabólitos e bacteriostáticos. 

O mecanismo íntimo de ação envolve a inibição da formação do ácido diidropteroico por 

inibição da atividade enzimática da diidropteroato sintetase. Outro mecanismo de ação é a incorporação 

do sulfamídico à molécula de um diidropteroato não funcionante. Esta inibição é seletiva e afeta a 

bactéria, uma vez que as células de mamíferos podem assimilar ácido fólico exógeno pré-formado, 

enquanto que a bactéria, não tem esta capacidade de sintetizar o seu próprio ácido pteroilglutâmico.  
 

Farmacocinética. Diversas sulfamídicos são de aplicação local. em mucosas. A sulfacetamida (Albucid-

colírio) é usada sobre a mucosa ocular, não sendo aconselhável seu uso conjunto com derivados da prata. Na 

faringe, a carboxissulfamidocrisoidina (Colubiazol) é usada em colutório, ou instilação, e na mucosa vaginal 

emprega-se a associação do sulfatiazol, da N-acetilsulfanilamida e da N’-enzoilsulfanilamida com a ureia (Vagi-

Sulfa). 

Quando do uso tópico, a absorção é mínima, salvo se houver solução de continuidade nas mucosas. A 

absorção dos N1 derivados pelo trato gastrintestinal é rápida e se completa, em geral, após cerca de seis horas, para 

a maioria deles. O principal local de absorção é o intestino delgado.  

Após a absorção, os sulfamídicos apresentam ampla e uniforme distribuição, levados pela corrente 

circulatória. Assim, atingem a bile, os vários líquidos digestórios, os líquidos pleural, peritoneal e sinoviais; também 

atravessam facilmente a placenta e, em menor intensidade, aparecem no leite lactante e atingem o feto. Algumas 

sulfamídicos como sulfisoxazol conseguem ultrapassara barreira hematenfecálica, sendo úteis nas infecções das 

menínges. A distribuição dos sulfamídicos está relacionada a sua capacidade em ligar-se a proteínas plasmáticas 

após a absorção.  

A maioria dos sulfamídicos é parcialmente acetilada (até 40%) em N4. A reação é de conjugação e se 

processa à custa de enzimas da fração solúvel do fígado. Alguns, como a sulfadimetoxina e a sulfametidina, são 

também parcialmente conjugados ao ácido glicurônico. Parte dos sulfamídicos não sofre qualquer processo de 

biotransformação. 

 A eliminação dos sulfamídicos, biotransformados ou não, é feita, principalmente, pelos rins. Outras vias 

menos importantes de eliminação incluem bile, suor, saliva, lágrima e suco gástrico. 

 

Propriedades Farmacológicas. Sulfamídicos de ação sistêmica. Estas podem ser divididas em derivados 

com ação curta, intermediária e prolongada. As classificações dos sulfamídicos quanto à duração do efeito são 

baseadas, fundamentalmente, na velocidade de excreção renal. A metabolização dos sulfonamídicos é um fator que 

interfere também na eliminação desses fármacos: o sulfisoxazol é o sulfamídico mais rapidamente absorvida e mais 

rapidamente eliminada. Os derivados da sulfadiazina (curta duração) podem permanecer por quase 20 horas no 

organismo, situações em que são inativos, porém potencialmente mais tóxicos. A velocidade de excreção, fator 

limitante de duração do efeito, é bastante variável dentro de uma mesma categoria. A sulfadoxina tem meia-vida 

biológica de aproximadamente 150 horas, e ela é o sulfamídico de efeito mais prolongado que se conhece. A 

sulfametoxipiridazina é um fármaco rapidamente absorvido e lentamente eliminado.  
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Sulfamídicos de baixa absorção intestinal. A classificação desses fármacos é baseada essencialmente na 

extraordinária velocidade de baixa absorção intestinal quando administrados por via oral.  

O principal representante deste grupo é sulfassalazina. 

 

Sulfamídicos de ação local ou tópica. Este grupo é constituído pela sulfacetamida sódica e argêntica - 

mafenida acetato e cloridrato - sulfisoxazol. Neste grupo estão os fármacos úteis quando aplicados localmente. Entre 

eles, a sulfacetamida (N1 derivado acetilado da sulfanilamida) que, em elevadas diluições, não exerce efeito irritante 

sobre a mucosa do globo ocular porque sua solução sódica com 30% tem pH 7,4, ao contrário de outras sulfas, cujos 

sais têm o pH muito elevado. Seu derivado argêntico libera prata lentamente, sendo de alguma utilidade em 

queimaduras ferimentos. É absorvido na forma livre, atingindo níveis plasmáticos elevados. 

A mafenida (-amino-p-tolueno-sulfonamida) é útil quando localmente aplicada para reduzir a 

colonização de bactérias gram-positivas e gram-negativas, especialmente em áreas queimadas, não devendo, 

entretanto, ser utilizada em condições de infecção já estabelecida.  

Quando do seu uso, a superinfecção por Candida deve ser considerada. Aplicada localmente, é absorvida e 

metabolizada (p-carboxibenzeno-sulfonamida). 

 

Efeitos adversos. A anemia hemolítica pode estar relacionada a processo de sensibilização do organismo 

ou a deficiência eritrocitária da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase. Também ocorre agranulicitose em 0,1% dos 

casos. Casos de anemia aplástica podem ocorrer pela não formação das hemácias e granulocitopenia pela ausência 

de formação dos glóbulos brancos. Mais raramente, observa-se trombocitopenia, isto é, a não formação das 

plaquetas. Vale lembrar que várias sulfas como sulfacetamida podem produzir meteglobinemia. 

A deposição de cristais de sulfamídicos nos túbulos gera a formação de agregados cristalinos que podem 

lesar o próprio tecido renal, impedindo seu funcionamento. A necrose tóxica intersticial, causada por 

hipersensibilidade ao fármaco, ocorre raramente. Para a prevenção da cristalúria e da obstrução, preconiza-se a 

ingestão de maior quantidade de água (pelo menos 1.200 mL ao dia) e a alcalinização da urina.  

As reações de hipersensibilidade mais importantes são o aparecimento do eritema multiforme. 

Desenvolve também reação de hipersensibilidade cutânea mais grave que é a dermatite esfoliativa, 

semelhante à que pode ocorrer com outros fármacos, como a penicilina, a dipirona: esse quadro clínico é conhecido 

como Síndrome de Stevens-Johnson.  

A incidência de necrose hepática tem aumentado, sendo maior nos indivíduos que apresentam qualquer 

deficiência renal (ocasião, aliás, em que os sulfamídicos estão, em princípio, completamente contraindicados). 

Com o uso de sulfamídicos pode ocorrer, mais raramente, a incidência de diversos outros efeitos, como: 

aparecimento de bócio, artrites, vários distúrbios do sistema nervoso central, visto que os sulfamídicos são altamente 

irritantes para esses tecidos (desde alterações neuropsiquiátricas até convulsões; estas, em geral, em crianças e 

desnutridos); polineurites periféricas e outras manifestações mais raras.  

 

Interações medicamentosas e associações. Os sulfamídicos podem deslocar os barbitúricos, cumarínicos, 

tolbutamida e metotrexato de suas ligações às proteínas plasmáticas, ocorrendo o aumento do efeito pela maior 

oferta do fármaco livre. O uso dos sulfamídicos com ácido para-aminobenzoico (PABA) ou com anestésicos locais 

dele derivados (procaína, tetracaína e outros) deve ser evitado porque, com a liberação de PABA por esses 
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fármacos, ocorre antagonismo ao efeito antibacteriano desejado (uma molécula do PABA pode antagonizar até 

25.000 do sulfamídico). 

 

Contraindicações. O uso tópico na pele é contraindicado em razão de que a sua união com 

proteínas da derme ou epiderme produz substância hipersensibilizante (antígeno formador de anticorpos 

pelo sistema imunitário, agindo o sulfamídico como hapteno. Em outras vias não se devem empregar os 

agentes sulfamídicos por via intratecal, intramuscular ou intravenosa: são soluções muito irritantes, 

podendo provocar dor, necroses teciduais, flebites e tromboflebites. Na administração intravenosa. as 

sulfas têm o seu potencial nefrotóxico aumentado. 

 

TRIMETOPRIMA. A associação aos sulfamídicos de um fármaco inicialmente usado como 

antimalário, o trimetoprima (TMP), resultou em potenciação de grande interesse (Bactrin).  
 

Entre as características farmacocinéticas do trimetoprima estão: excelente absorção após administração 

oral; ligação com proteínas plasmáticas 50-70%; meia-vida plasmática em torno de 11 horas e volume de 

distribuição de 1,2 a 1,81/kg. Cerca de 55% do fármaco absorvido é eliminado pelos rins sem sofrer alteração 

metabólica, e sua depuração é de 2,2 ml x min–1 x kg–1.  

A atividade da TMP aumenta em pH urinário alcalino. O seu t 1/2 de eliminação está, portanto, em torno de 

10 horas. 

 

Mecanismo de ação. O mecanismo de ação está relacionado à inibição da diidrofolato-redutase 

pela trimetoprima, responsável pela transformação do ácido diidrofólico em tetraidrofólico. Assim, essa 

associação interrompe a formação do ácido tetraidrofólico em dois pontos diferentes, ação esta 

responsável pela potenciação de efeitos. 
e 

Usos Terapêuticos: Sulfamídicos e Trimetoprima 

 

Os efeitos adversos e aparecimento cada vez mais intenso de cepas resistentes a esses fármacos 

têm restringido sobremaneira os usos dos sulfonamídicos. Contudo, associação de sulfametoxazol e 

trimetoprima tem possibilitado o ressurgimento do uso dos sulfamídicos como fármaco de escolha em 

algumas situações clínicas. 
 

Infecções gastrintestinais. Apesar do aparecimento de cepas resistentes de bactérias causadoras das 

disenterias, continua sendo esta a maior aplicação para o uso de sulfametoxazol-trimetoprima.  

A associação sulfametoxazol (800 mg) e de trimetoprima (160 mg) é indicada no tratamento de shigelose e 

salmoneloses.  

Casos de diarreia aguda devida às cepas entero-patogênicas de E. coli podem ser tratados por 

trimetoprima ou associação de sulfametoxazol e trimetoprima. 
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Infecções do trato urinário. Grande parte das infecções urinárias é causada por bactérias resistentes às 

sulfonamidas. 

 A associação de sulfametoxazol ao trimetoprima e outros quimioterápicos (quinolônicos) é preferida. 

Outra opção é o sulfisoxazol (1-2 g/6 horas) por via oral durante 5 a 10 dias. A associação dos sulfamídicos com 

trimetoprima é largamente usada nos casos agudos. Uma das indicações é para infecções de próstata, onde o 

trimetoprima é o medicamento de escolha. Em prostatite bacteriana, a eficácia da terapia erradicadora depende da 

eficácia de penetração do medicamento e de sua atividade contra o germe patogênico. A trimetoprima é ativa contra 

G- e a eritromicina ativa contra G+.  

 

Infecções do trato respiratório. A associação de sulfametoxazol-trimetoprima é eficaz nas manifestações 

agudas da bronquite crônica. A otite média aguda em crianças e a sinusite maxilar aguda em adultos causadas por 

H. influenzae e S. pneumoniae podem ser tratadas pela administração de sulfametoxazol (800-1.200 mg) mais 

trimetoprima (160 a 240 mg) duas vezes ao dia.  

 

Infecções por Pneumocistis jiroveci. O tratamento com altas doses de trimetoprima (20 mg/kg/dia) e 

sulfametoxazol (100 mg/kg/dia) é indicado para esta grave infecção em pacientes com AIDS. 

 

Nocardiose. Sulfadiazina ou sulfixazol (6 a 8 g/dia) são eficazes no tratamento de infeçcões causadas por 

espécies de Nocardia. A associação de sulfametoxazol-trimetoprima é recomendada como fármaco de escolha.  

 

QUINOLÔNICOS 

 

Diversos quimioterápicos podem ser utilizados em substituição aos sulfamídicos. 

Modernamente, vêm sendo muito empregados com ação antibacteriana no trato urinário os 

fluoroquinolínicos (norfloxacino). Outros quimioterápicos de uso mais antigo e com indicação 

preferencial para o tratamento das infecções das vias urinarias incluem: os quinolônicos (ácido nalidíxico) 

e os análogos, nitrofurantoína e similares; metenamina etc. 

 

Quinolônicos e fluoroquinolônicos. Os ácidos nadilíxico e pipemídico são os representantes da classe dos 

quinolônicos. Os derivados fluoroquinolônicos são representados por norfloxacino, ciprofloxacino e ofloxacino. Os 

novos fluoroquinolônicos, tais como fleroxacino, perfloxacino e levofloxacino, foram introduzidos mais recentemente 

no tratamento de uma ampla variedade de infecções microbianas. 

 

Mecanismo de ação. Os quinolônicos são antibióticos bactericidas que atuam sobre as enzimas DNA 

girase e topoisomerase IV, inibindo a síntese de DNA das bactérias sensíveis.  

 

Espectro de ação. São ativos contra patógenos aeróbios gram-negativos e gram-positivos. A eficácia é 

bastante comprovada frente a Klebsiella sp, Pseudomonas sp; alguns estafilococos e enterococos. A resistência aos 

fluoroquinolônicos desenvolve-se especificamente a Pseudomonas e estafilococos. 



675 

 

Absorção, destino e eliminação. Apresentam boa absorção após administração oral, sendo o pico da 

concentração plasmática atingido entre 1 e 3horas. A meia-vida plasmática está entre 3-5 horas para ciprofloxacino 

e norfloxacina. Distribuem-se largamente pelo organismo, alcançando o sangue umbilical e o líquido amniótico. O 

norfloxacino é eliminada por leite, rim e fígado. A eliminação renal varia entre os quinolônicos, sendo predominante 

para ofloxacina, enquanto que para o ácido nadidíxico predomina a eliminação não renal. 

 

Efeitos adversos. Os efeitos adversos mais comuns incluem anorexia, náusea, cefaleia e tontura, devendo 

ser usados com cautela em doentes com história de convulsão. Outras alterações incluem leucopenia, eosinofilia, 

elevação da bilirrubina. 

 

Usos terapêuticos.  O norfloxacino é indicado para o tratamento de infecções do trato urinário, 

como cistites, pielites e pielonefrites. Estudos clínicos comparativos indicam que norfloxacino, 

ciprofloxacino e ofloxacino têm eficácia equivalente no tratamento de infecções urinárias. Os 

fluoroquinolônicos são indicados no tratamento de prostatite e de doenças sexuais transmitidas. São 

eficazes em infecções gastrintestinais como diarreia do viajante, porém menos efetivas em casos de 

peritonites. Em alguns casos de osteomielite, os fluoroquinolônicos (ciprofloxacino) podem ser 

apropriadamente usados. O ciprofloxacino é contraindicado em crianças e mulheres grávidas.  
 

Ácido nalidíxico. É o membro mais antigo da classe dos quinolônicos. Foi usado por muito tempo no 

tratamento de infecções urinárias. 

 

Ácido pipemidínico. É um quimioterápico do grupo das quinolonas e que contém um anel piperazínico 

responsável pela sua ação antibacteriana. É indicado para o tratamento de infecções urinárias simples ou 

associadas a processos urológicos. 

 

Antissépticos urinários 

 

NITROFURANTOÍNA. É um derivado nitrofurânico sintético usado como antissépticos (ver 

adiante) para tratar e prevenir infecções urinárias. 
 

Mecanismo de ação. Seu mecanismo de ação, não bem estabelecido, envolve a inibição de várias enzimas 

bacterianas. Sua ação é maior quando o pH urinário é ácido, sendo que acima de 8,0 se inativa. 

 

Espectro de ação. É bacteriostática e bactericida, sendo efetivo contra  gram-positivos e gram-negativos. 

É um fármaco bastante ativo contra E. coli, sendo que várias bactérias desenvolvem resistência lentamente (Proteus 

vulgaris e praticamente todas as variedades de Pseudomonas). Sua maior efetividade é função inversa do número de 

bactérias presentes. 
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Absorção, destino e eliminação. É um ácido fraco, pKa 7,2, absorvido de forma rápida e completa ao 

nível do trato gastrintestinal. Grande parcela, 50-70%, une-se às proteínas plasmáticas. A sua meia-vida plasmática 

varia entre 0,4 e 1,1 hora e a meia-vida de eliminação é de 0,50 hora, em média. É biotransformada no fígado, sendo 

40% eliminados na forma in natura, dando à urina coloração amarelo-fluorescente. Em doses diárias médias de 400 

mg/dia para adultos, a concentração da nitrofurantoína na urina alcança 200 g/mL e níveis significativos no tecido 

intersticial do rim. Frente à urina alcalina, sua eficácia bactericida se reduz.  

 

Efeitos adversos e tóxicos. Entre os efeitos adversos, estão as mais variadas reações de hipersensibilidade 

(desde a erupção cutânea até a anafilaxia), reações gástricas (como náuseas e vômitos), formação de 

metemoglobina, efeitos sobre o SNC (cefaleia, tonturas etc.), neuropatia periférica, alopecia transitória (queda de 

cabelos) e hemólise em portadores de deficiência da glicose-6- fosfato-desidrogenase. 

 

Usos terapêuticos. A nitrofurantoína é usada em infecções causadas por bactérias sensíveis a este 

fármaco. 

 

METENAMINA. É utilizada na forma de mandelato de metenamina. A administração de 1,0 

g/dia de metenamina gera formaldeído na concentração de 18 a 60 g/mL na urina, quando o volume 

urinário é de 1-1,5 L/dia e seu pH é 6,0. Como a maioria das bactérias é sensível ao formaldeído na 

concentra de doses médias de metenamina é suficiente para a atividade antiséptica urinária.  
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Capítulo 51 

 

Fármacos Usados no Tratamento da Tuberculose e Hanseníase 
 

 

Roberto DeLucia 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose continua ser causa primária mundial de morte por doenças infecciosas. O agente 

etiológico é a Mycobacterium tuberculosis que devido as suas características de crescimento lento e 

latência no hospedeiro por longo período faz da tuberculose doença crônica e de tratamento prolongado. 

Ademais, a infecção por Mycobacterium avium –intracellulare  exige um tratamento rigoroso.  

Os medicamentos empregados na quimioterapia da tuberculose podem ser classificados, de 

acordo com o grau de eficácia e toxicidade, em dois grupos principais. Os medicamentos de primeira 

escolha apresentam maior grau de eficácia e certo grau de toxicidade; entre eles a isoniazida é protótipo. 

Os medicamentos de segunda escolha são ocasionalmente empregados quando ocorre resistência 

bacteriana ou fatores relacionados com o paciente. Neste grupo estão incluídos, por exemplo, a 

pirazinamida. Na segunda parte do capítulo são apresentados os medicamentos empregados no tratamento 

da hanseníase que causa temores desde antigas civilizações.. 
 

MEDICAMENTOS DE PRIMEIRA ESCOLHA 
 

ISONIAZIDA. A síntese de tiossemicarbozanas a partir do éster-metil do ácido isonicotínico deu 

origem à descoberta por acaso da isoniazida (ácido 4-piridinocarbonílico), substância intermediária da 

reação de síntese. 
 

Atividade antimicrobiana. A isoniazida apresenta atividade tuberculostática e tuberculocida in vitro. Das 

várias micobactérias atípicas, apenas M. kansasii é sensível à isoniazida.  
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Resistência bacteriana. O tratamento com a isoniazida desenvolve cepas resistentes in vivo. O 

aparecimento da resistência ocorre em algumas semanas após o início do tratamento. 

 

Mecanismo de ação. O mecanismo de ação da isoniazida é ainda desconhecido, entretanto 

foram propostas as seguintes hipóteses: a) isoniazida exerce efeitos sobre a biossíntese de lipídeos e 

ácidos nucleicos e sobre a glicólise; b) inibição da biossíntese de ácidos micólicos da parede celular do 

M. tuberculosis. 
 

Absorção, destino e eliminação. A isoniazida é rapidamente absorvida tanto por via oral ou parenteral. 

As concentrações plasmáticas máximas de 3 a 5 mg/mL são atingidas uma a duas horas após a aplicação. O fármaco 

se difunde por vários líquidos e tecidos do organismo. O metabolismo da isoniazida apresenta variações genéticas 

que determinam nas populações humanas o aparecimento de indivíduos que acetilam rapidamente a substância, que 

são encontrados em esquimós e japoneses e os acetiladores lentos predominantes dos povos escandinavos, judeus e 

do norte da África (ver Capítulo 12). A meia-vida da isoniazida em acetiladores rápidos é em média de 1,5 hora, 

enquanto que nos acetiladores lentos é de três horas. A isoniazida é eliminada na urina sob forma de metabólitos 

acetilados e pequenos teores na forma conjugada. 

 

Efeitos adversos. As principais reações adversas à isoniazida são hipersensibilidade, icterícia e neurite 

periférica. A hipersensibilidade à isoniazida pode resultar em febre e vários tipos de erupções cutâneas. As 

discrasias hematológicas podem também ocorrer e manifestam-se por granulocitose, eosinofilia e anemia. 

 

Usos terapêuticos. A isoniazida é o medicamento mais importante no tratamento da tuberculose. 

O medicamento deve ser administrado com outro agente tuberculostático e profilaticamente pode ser 

empregado isoladamente. 

 

RIFAMPICINA. A rifampicina é antibiótico semissintéticoo do grupo macrocíclico das 

rifamicinas, tendo como derivados a rifapentina e a rifabutina. 
 

Atividade antimicrobiana. O antibiótico inibe, in vitro, M. tuberculosis e as micobactérias atípicas, M. 

kansaii, M. scrofulaceum e M. intracellulare. A rifampicina é ativa contra muitas bactérias gram-positivas e gram-

negativas. A rifampicina tem ação bactericida contra M. leprae. 

 

Mecanismo de ação. A rifampicina ge por inibição das RNA e DNA-polimerases das 

micobactérias, suprimindo a formação da cadeia na síntese de RNA. 
 

Absorção, destino e eliminação. Após ingestão de rifampina na dose oral de 600 mg, ocorrem 

concentrações plasmáticas máximas em duas a quatro horas. O antibiótico se distribui por todo o líquido e nos 

tecidos do organismo em concentrações significativas, as quais determinam uma coloração amarelo-avermelhada na 
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urina. A rifampicina é eliminada pela bile e sofre uma circulação enteroepática. A meia-vida da rifampicina varia 

entre uma e cinco horas. A substância é metabolizada por desacetilação, estando presente nessa forma desacetilada 

na bile. Aproximadamente 30% de uma dada dose do antibiótico é eliminada na urina, sendo que a metade desta 

pode ser na forma inalterada.  

 

Efeitos adversos. O aparecimento de icterícia é a reação adversa à rifampicina mais preocupante, em 

virtude de terem ocorrido alguns casos fatais em pacientes tratados com o medicamento. Os efeitos adversos que 

apresentam maior incidência são erupção cutânea, febre e vômito. Vários outros efeitos relacionados com o SNC 

(fadiga, sonolência e ataxia) foram relatados, como també reações de hipersensibilidade à rifampina. Distúrbios 

gastrintestinais raros, p.ex.,. diarreia evômitos, determinam  suspensão da terapia. 

 

Usos terapêuticos. A rifampicina é sempre empregada em associação com a isoniazida no 

tratamento de tuberculose. O medicamento é também utilizado em certos processos infecciosos, não 

causados por micobactérias. A rifampicina associada a antibióticos como -lactâmico ou vancomicina 

pode ser útil no tratamento de casos especiais de endocardite ou osteomielite estafilocócicas. 
 

ETAMBUTOL. É isômero (L) ativo do etilenodiimino de butanol dicloridrato.  

 

Atividade antimicrobiana. As cepas de M. tuberculosis e M. kansasii são sensíveis ao etambutol, sendo as 

outras micobactérias atípicas têm sensibilidade variável. 

 

Mecanismo de ação. O etambutol tem ação tuberculostática e o mecanismo de ação é 

desconhecido. A resistência ao etambutol se desenvolve lentamente in vitro e o mesmo ocorre in vivo, 

quando o etambutol é administrado na ausência de outro fármaco eficaz. 
 

Absorção, distribuição e eliminação. O fármaco é absorvido pelo trato gastrintestinal e promove 

concentrações plasmáticas máximas em duas ou quatro horas após a ingestão. Uma dose única de 15 mg/kg 

promove níveis plasmáticos de 5 g/mL. A meia-vida do etambutol é de três a quatro horas. Os principais 

metabólitos são um derivado do ácido dicarboxílico e um aldeído. Aproximadamente 50% de uma dose de etambutol 

é eliminada sob forma inalterada na urina. 

 

Efeitos adversos. Os efeitos adversos mais frequentes são: diminuição da acuidade visual, erupção 

cutânea e febre.  

Outros efeitos que foram relatados são: prurido, dor abdominal, cefaleia, confusão mental e alucinações. 

Durante a terapia com etambutol, 50% dos pacientes podem apresentar elevações nos níveis sanguíneos de uratos. 

 

Usos terapêuticos. O etambutol é empregado em associação com a isoniazida no tratamento de 

vários tipos de tuberculose. 
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AMINOGLICOSÍDEOS. ESTREPTOMICINA. É um antibiótico do grupo dos aminoglicosídeos (ver, 

Capítulo 49). A estreptomicina foi o primeiro fármaco eficaz empregado no tratamento da tuberculose, e no período 

1947 a 1952 foi o único medicamento disponível para tratar a enfermidade. Por problemas relacionados com sua 

toxicidade e o desenvolvimento de resistência, ocorreu uma limitação de seu emprego. 

 

Atividade antimicrobiana. A estreptomicina é bactericida in vitro para as cepas de M. tuberculosis, M. 

kapisasii e outras micobactérias atípicas. A atividade in vivo da estreptomicina é do tipo supressora, e isso não 

determina erradicação do bacilo da tuberculose. A resistência bacteriana ao antibiótico abrange um grande número 

de populações de cepas dos bacilos da tuberculose, entretanto apenas 1 a 2% de M. tuberculosis são resistentes.     

 

Usos terapêuticos. O emprego da estreptomicina no tratamento da tuberculose pulmonar é 

combinação com outros agentes mais eficazes, sendo de preferência empregar três medicamentos, dos 

quais a estreptomicina pode ser um, para os tratamentos mais sérios da tuberculose, como na forma 

disseminada ou meningite. 

 

MEDICAMENTOS DE SEGUNDA ESCOLHA 
 

PIRAZINAMIDA. A pirazinamida é derivado sintético da nicotinamida. 

 

Atividade antimicrobiana. A pirazinamida possui atividade tuberculostática in vitro em meio levemente 

ácido. O fármaco inibe o crescimento in vitro do M. tuberculosis no interior de monócitos. 

 

Absorção, distribuição e eliminação. O fármaco é bem absorvido por via oral e se distribui por todo 

organismo. A dose oral de 1 g de pirazinamida promove concentração plasmática de 4 g/mL em duas horas após a 

ingestão. O seu principal metabólito é o ácido 5-hidroxipirazanoico. A pirazinamida é eliminada na urina por 

filtração glomerular. 

 

Efeitos adversos. O efeito adverso mais frequente da pirazinamida é a lesão hepática. Outros efeitos 

adversos constatados com pirazinamida são artralgias, episódios de gota, anorexia, vômito e febre. 

 

Usos terapêuticos. A pirazinamida é mpregada em esquemas terapêuticos onde se verifica 

resistência primária a outros medicamentos de primeira escolha. 
 

ÁCIDO AMINOSSALICÍLICO. É o ácido para-aminossalicílico, sigla (PAS). 
 

Atividade antimicrobiana. O PAS possui atividade antibacteriana específica para M. tuberculosis. Várias 

micobactérias atípicas e outros micro-organismos não são sensíveis ao fármaco. O ácido aminossalicílico é um 

análogo do ácido para-aminobenzoico (PABA) e seu mecanismo é provavelmente semelhante ao dos compostos 

sulfonamídicos  
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Absorção, distribuição e eliminação. O PAS é bem absorvido por via oral, sendo que a dose única de 4 g 

promove concentrações plasmáticas de cerca de 75 g/mL em duas horas. A meia-vida do ácido aminossalicílico é 

de aproximadamente uma hora. A substância se distribui por toda água corpórea e atinge níveis significativos no 

líquido pleural. Aproximadamente 80% são excretadas na urina, sendo mais de 50% na forma de derivados 

acetilados. 

 

Efeitos adversos. Os efeitos adversos ao ácido aminossalicílico são relacionados a distúrbios 

gastrintestinais, como anorexia, náuseas, dor epigástrica e diarreia. As manifestações de hipersensibilidade ao ácido 

aminossalicílico são frequentes com episódios febris e vários tipos de erupções cutâneas. Entre as discrasias 

sanguíneas que já foram relatadas estão leucopenia, agranulocitose, eosinofilia e trombocitopenia. A anemia 

hemolítica pode ocorrer em alguns casos. 

 

Usos terapêuticos. O PAS teve importância muito grande no tratamento da tuberculose 

pulmonar. Entretanto, o seu emprego diminui com os novos medicamentos  no tratamento de tuberculose. 
 

CICLOSSERINA. É um derivado isoxazolidônico (D-4-amino-3-isoxazolidona). 
 

Atividade antimicrobiana. A ciclosserina inibe crescimento o M. tuberculosis em concentração de 5 a 20 

g/mL in vitro e de outros micro-organismos, com p.ex., E. coli. A ciclosserina inibe da síntese da parede celular 

bacteriana. 

 

Absorção, distribuição e eliminação. A ciclosserina é absorvida rapidamente pelo trato gastrintestinal. A 

administração de dose oral de 750 mg promove concentrações plasmáticas de 50 mg/mL em três a quatro horas após 

a ingestão. O antibiótico se distribui amplamente em todos os líquidos e tecidos do organismo. A ciclosserina é 

metabolizada em cerca de 35% e os metabólitos são eliminados na urina.  

 

Efeitos adversos. Os efeitos adversos mais comuns à ciclosserina envolvem o SNC e incluem as seguintes 

manifestações como: sonolência, cefaleia, irritabilidade, tremores e vertigens. A ingestão de álcool etílico aumenta o 

risco da ciclosserina de induzir convulsões.  

 

Usos terapêuticos. A ciclosserina é indicada apenas em casos nos quais os medicamentos 

apresentam resistência ao bacilo de Koch ou em reações clínicas significativas.  
 

Fluoroquinolônicos. Os quinolônicos apresentados no Capítulo 50 são altamente ativos contra M. 

tuberculosis. Os fluoroquinolônicos (ofloxacino, cifloxacino) são muitos ativos, mas devem ser empregados com 

outros agentes antimicobacterianos. O moxifloxacino em fase avançada de estudo clínico como substitutivo da 

isoniazida. 
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Interferon-γ. O interferon-γ ativa macrófagos para destruir M. tuberculosis. A forma de aerosol é usada 

para dispersão de interferon-γ nos pulmões de pacientes com multirresistência a M. tuberculosis (ver Capítulo 53). 

 

Novos Agentes. O TMC-207 é um inibidor da bomba de prótons do M. tuberculosis que apresenta boa 

atividade contra M. avium e M. leprae. O PA-824 é um inibidor da síntese de proteína e de acido micólico do 

M.tuberculosis que se encontra em fase II de estudo clínico. 

 

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 

 

O tratamento deve incluir pelo menos três medicamentos aos quais as micobactérias são 

sensíveis para se evitar o aparecimento de cepas resistentes. Neste esquema terapêutico, a associação de 

isoniazida, rifampicina e etambutol ou estreptomicina é o tratamento mais eficaz. Em casos mais graves, 

como na tuberculose renal, onde há risco de vida e de resistência, quatro medicamentos devem ser 

empregados inicialmente com o objetivo de que as micobactérias sejam sensíveis pelo menos a dois dos 

medicamentos. 

Na terapêutica específica da tuberculose pulmonar, emprega-se isoniazida (5 mg/kg até 300 mg 

ao dia), etambutol (15 mg/kg/dia) e mais pirazinamida (15 a 30 mg/kg até 2 g/dia). A suplementação de 

piridoxina (15 a 30 mg/dia) é necessária. Em casos mais graves, é preferível associação isoniazida, 

rifampicina e pirazinamida por um período de 2 meses, seguida de isoniazida e rifampina por 4 meses 

adicionais. 

Em pacientes infectados com o vírus HIV é necessário um período de tratamento mais 

prolongado (9 a 12 meses) e deve se utilizar pelo menos quatro medicamentos: isoniazida, rifabutina, 

pirazinamida e etambutol ou estreptomicina. Vale a pena ressaltar que no paciente com AIDS 

disseminada pode ocorrer infecção por micobactérias atípicas (Mycobacterium avium), a qual é tratada 

com rifabutina, antibiótico derivado da rifamicina, e outros agentes, tais como claritromicina, quinolonas 

(ciprofloxacino), clofazimina e amicacina. 
 

PROFILAXIA DA TUBERCULOSE 

 

A terapêutica profilática da tuberculose tem como objetivo evitar o desenvolvimento de 

tuberculose ativa em determinados casos. 

A profilaxia é aplicada em três tipos de pacientes: a) paciente sem evidência de infecção; b) 

paciente com reação de tuberculina positiva; c) paciente com passado de tuberculose com suspeita de 

doença “ativa”. 

A isoniazida é usada profilaticamente em adultos na dose de 300 mg/dia e nas crianças 10 mg/ 

kg até no máximo 300 mg ao dia. A profilaxia de 12 meses com isoniazida mostrou uma redução de 75% 

do risco de tuberculose. Mais recentemente, o esquema diário de rifampicina e pirazamida durante 2 
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meses mostrou ser efetivo, como a profilaxia clássica de isoniazida em pacientes infectados com o HIV. 
 

MEDICAMENTOS EMPREGADOS NO TRATAMENTO DA HANSENÍASE 

 

Nos últimos anos, diversas iniciativas da OMS tem como objetivo a eliminação da hanseníase 

como problema público de saúde. O principal ponto da estratégia de eliminação mundial é o fornecimento 

gratuito de quimioterápicos como a dapsona, a rifampina e a clofazimina a todos pacientes hansenianos. 
 

SULFONAS. As sulfonas são derivados da 4,4-diaminodifenilsulfona (DDS, dapsona). Há uma 

grande variedade de sulfonas, destacando-se a sulfona sódica e glucossulfona. 
 

Atividade antimicrobiana. As sulfonas são bacteriostáticas in vivo para M. leprae e possuem um espectro 

de atividade antibacteriana semelhante ao das sulfonamidas. 

 

Mecanismo de ação. As sulfonas possuem o mesmo mecanismo de ação das sulfonamidas, visto 

que ambos os fármacos são antagonizados pelo ácido para-aminobenzoico (PABA). 
 

Absorção, destino e eliminação. A dapsona é absorvida lentamente por via oral. As concentrações 

plasmáticas máximas de dapsona são atingidas em uma a três horas. A meia-vida é em média de 28 horas. 

Aproximadamente 50% do fármaco se liga às proteínas plasmáticas. As sulfonas se difundem por todos os líquidos e 

tecidos do organismo. A dapsona é metabolizada por acetilação no fígado e sofre processo de reabsorção 

enteroepática. Cerca de 80% da dapsona é eliminada na urina. 

 

Efeitos adversos. O efeito adverso mais frequente é a hemólise que se desenvolve na maioria dos 

indivíduos tratados com doses de 200 a 300 mg de dapsona por dia. Doses inferiores a 100 mg em indivíduos 

normais ou de 50 mg em indivíduos com deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase não provocam hemólise. A 

incidência de metemoglobinemia e anemia hemolítica é incomum, a menos que haja distúrbios sanguíneos. 

Outros efeitos relatados são anorexia, náuseas e vômitos. Em relação ao SNC, incluem-se as seguintes 

manifestações: cefaleia, insônia e neuropatia periférica. 

 

Usos terapêuticos. As sulfonas são empregadas em doses adequadas no tratamento da 

hanseníase. Os pacientes devem receber inicialmente doses pequenas para depois, gradativamente, 

ocorrer um escalonamento das doses. Durante o tratamento, deve ocorrer supervisão clínica e laboratorial 

dos pacientes. 
 

CLOFAZIMINA. A clofazimina é um derivado fenazínico empregado em pacientes infectados por M. 

leprae resistente às sulfonas e M. avium. O seu mecanismo de ação é por inibição da função de replicagem do DNA. 

A clofazimina é bem absorvida por via oral e se acumula nos tecidos. Esse fato possibilita a terapia 
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intermitente com o fármaco. Os indivíduos tratados com clofazimina podem desenvolver uma descoloração 

avermelhada da pele. Já foram relatados casos de enterite eosinofílica a este medicamento. 

O medicamento é apresentado na forma de cápsulas de 100 mg e parece ser útil no tratamento de 

exacerbação na lepra lepromatosa e ulcerações crônicas da pele. 

 

RIFAMPICINA. O emprego da rifampicina na tuberculose foi comentado anteriormente. A rifampicina 

pode ser empregada em associação com a dapsona em certos casos de lepra. O antibiótico parece ser bactericida, 

apesar da baixa capacidade de penetração no interior de células M. leprae. Essa ação pode persistir depois de 

prolongado período de tratamento com rifampicina. Não há evidências clínicas para afirmar que o tratamento da 

associação rifampicina mais dapsona seja superior ao de apenas dapsona no tratamento da lepra. 

 

TRATAMENTO DA HANSENÍASE 

 

Atualmente são reconhecidas as seguintes formas de lepra: tuberculoide, lepromatosa e as 

intermediárias, cujas características clínicas estão resumidas no Quadro 51-1. 

A terapia tem como objetivo a cicatrização das ulcerações e lesões de mucosas num período de 

vários meses. Os nódulos cutâneos respondem mais lentamente, e as lesões oculares graves são pouco 

sensíveis a sulfonas. 
 

Quadro 51-1. Características gerais das formas de lepra 

Forma Características 

Tuberculoide Máculas cutâneas bem delimitadas, geralmente anestésicas; raros 

M. leprae encontrados em esfregaços; ausência de células de 

Virchow; presença de células gigantes do tipo Langhans em 

focos não caseosos; respostas imunes do tipo celular normais; 

teste de lepromina positivo; remissões prolongadas com 

reativação periódica 

Lepromatosa Infiltração da pele sem delimitação; pele se torna espessa, 

lustrosa e enrugada; M. leprae encontrado em esfregaço; 

presença de células de Virchow: acentuada diminuição da 

imunidade do tipo celular; frequentes reações alérgicas; teste de 

lepromina negativo; atrofia da pele e da musculatura, 

envolvimento de troncos nervosos e anestesia podem acontecer 

com a evolução da moléstia 

Intermediárias Máculas cutâneas hipocrômicas e eritematosas, ausência ou raros 

M. leprae; teste de lepromina: positivo ou negativo, 

predominância de células linfocitárias 
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A OMS (1998) recomenda terapia com múltiplos fármacos para reduzir o desenvolvimento de 

resistência e a duração do tempo de tratamento. Para os pacientes infectados com um grande número de 

micro-organismos, incluindo as formas lepromatosa e intermediárias, o tratamento é com dapsona (100 

mg) mais clofazimina diariamente; mais rifampicina (600 mg) e clofazimina (300 mg), uma vez ao mês, e 

com supervisão médica durante 1 a 5 anos. Outro esquema para tratamento da lepra lepromatosa é 

associação de dapsona (100 mg) mais rifampicina (450 a 600 mg). O tempo mínimo para duração dessas 

terapias é de 2 anos, levando em consideração a não-detecção do bacilo na lesão. 

Para os pacientes com lepra tuberculoide e intermediária, o esquema é a associação de dapsona 

(100 mg) mais rifampicina (600 mg), uma vez ao mês, com duração mínima de 6 meses. 

Os pacientes com lepra tuberculoide podem desenvolver manifestações do tipo 

hipersensibilidade retardada aos antígenos do M. leprae. O aparecimento de ulcerações cutâneas e 

neuroplasias periféricas pode acontecer. O tratamento eficaz para essas reações na fase precoce é com 

corticosteroides ou clofazimina. 

As reações na forma lepromatosa são caracterizadas pelo aparecimento de nódulos intracutâneos, 

dolorosos e febre alta. Essas reações podem estar associadas a terapia ou outros fatores. O tratamento 

indicado é com talidomida ou clofazimina. 
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Capítulo 52 

 

Antifúngicos 
 

 

Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os agentes antifúngicos são fármacos empregados contra as infecções micóticas Neste capítulo 

serão discutidos os agentes antifúngicos de aplicação local e as substâncias antimicóticas de ação 

sistêmica (Quadro 52-1). 

 

AGENTES ANTIFÚNGICOS 
 

Agentes Antifúngicos de Administração Sistêmica 

 

ANFOTERICINA B. A anfotericina B é um antibiótico poliênico. É insolúvel em água, porém foi 

formulada para infusão intravenosa, complexando anfotericina com o sal biliar de deoxicolato (DOC). Outra 

formulação é a vesícula unilamelar de anfotericina B (50 mg) combinada com 350 mg de lipídeo. A terceira 

formulação é o complexo de anfotericina B lipídeo (ABLC). 

 

Mecanismo de ação. A atividade antifúngica da anfotericina B é dependente da sua ligação ao 

ergosterol, presente na membrana dos fungos e das leveduras sensíveis.  

Esta interação do antibiótico com os esterois da membrana celular resulta em aumento da 

permeabilidade da membrana, possibilitando a difusão de moléculas pequenas através de canais formados 

pela anfotericina. 
 

Atividade antifúngica. A anfotericina é um agente fungistático e fungicida, dependendo da sensibilidade 

do fungo e das concentrações de anfotericina. 

 Os fungos mais sensíveis são Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Blastomyces 
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dermatitidis, B. brasiliensis e  espécies de Candida e algumas cepas Aspergillus. As alterações do pH influem no 

efeito antifúngico da anfotericina B.  

 

 

 

Absorção, distribuição e eliminação. A anfotericina B é pouco absorvida por via oral. A dose de 3 g ao 

Quadro 52-1. Tratamento das principais infecções micóticas 

Agentes 

infecciosos 

Tipo de infeccão Fármaco 

Cryptococcus 

neoformans 

Criptococose Anfotericina B 

Flucitosina 

Fluconazol 

Histoplasma 

capsulatum 

Histoplasmose 

pulmonar disseminada 

Itraconazol 

Anfotericina B, 

itraconazol 

Co ccidioides 

immitis 

Coccidioidomicose  Anfotericina B 

Itraconazol, cetoconazol, 

fluconazol 

Blastomyces 

brasiliensis 

Paracoccidioidomicose Anfotericina B 

Itraconazol, cetoconazol 

Blastomyces 

dermatitidis 

Blastomicose Itraconazol 

Aspergillus 

fumigatus 

Aspergilose invasiva Anfotericina B, 

voriconazol, itraconazol 

Sporotrichium 

schenckii 

Esporotricose cutânea 

sistêmica 

Iodeto de potássio, 

itraconazol 

Anfotericina B 

Candida 

albicans 

Candidíase cutânea  

Vulvovaginal 

disseminada 

Nistatina, anfotericina B, 

miconazol, clotrimazol, 

econazol 

Butoconazol, miconazol, 

nistatina, fluconazol 

Anfotericina B 

Epidermophyton  Tinha dos pés Miconazol, terbinafina 

Trichophyton sp Tinha do couro 

cabeludo 

Haloprogina, tolnaftato, 

itraconazol 

Microsporum sp Micoses de pele, 

cabelo e unhas 

Griseofulvina 

Malassezia 

furfur 

Pitiríase versicolor Hipossulfito de sódio e 

cetoconazol  
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dia produz concentrações plasmáticas de 0,1 a 0,5 g/mL. A dose intravenosa de 1 a 5 mg de anfotericina B ao dia, 

seguida de aumento da dose em cerca de 0,5 mg/dia, produz níveis plasmáticos máximos de 0,5 a 2 g/L. O 

antibiótico se liga em cerca de 95% às lipoproteínas plasmáticas, e nos vários tecidos provavelmente a anfotericina 

B está ligada às membranas, contendo colesterol. Uma pequena fração da anfotericina B difunde-se no líquor e 

provavelmente a substância atravessa a barreira placentária. O agente antifúngico é eliminado lentamente na urina, 

e a anfotericina B pode ser detectada na urina durante 7 a 8 semanas após a interrupção da terapia 

 

Efeitos adversos. São inúmeros os efeitos adversos que se manifestam com emprego de anfotericina B, 

entre eles: febre, arrepios, cefaleia, convulsões, mialgias, artralgias, trombocitopenia, flebite, anorexia, anafilaxia e 

diminuição da função renal. Cerca de 80% de pacientes em tratamento com anfotericina B desenvolvem 

comprometimento da função renal. Quando a dose de 4 g é administrada por um período de 6 semanas, podem 

ocorrer prejuízos irreversíveis nas células dos túbulos renais. A administração intratecal de anfotericina B pode 

promover o aparecimento de parestesias, paralisia, cefaleia e meningite química. 

 

Usos terapêuticos. A anfotericina B é fármaco de escolha no tratamento de algumas infecções 

micóticas graves. A duração de terapia com a anfotericina B depende da gravidade da infecção, da 

natureza e do desenvolvimento de efeitos adversos. Com exceção da Candidíase, o período de tratamento 

é aproximadamente de 6 a 10 semanas. De modo geral, os indivíduos que são medicados com a 

anfotericina B necessitam ser hospitalizados durante o período de tratamento. 
 

GRISEOFULVINA. A griseofulvina é um antibiótico poliênico.  
 

Atividade antifúngica. A griseofulvina é um agente fungistático para várias espécies de dermatófitos, 

Microsporum, Epidermophyton e Trichophyton.  

 

Mecanismo de ação. A griseofulvina interage com a polimerização de microtúbulos, resultando 

na ruptura do fuso mitótico. Essa interação se dá mediante a ligação ao RNA e consequentemente inibição 

da síntese de proteínas e ácidos nucleicos. O antibiótico interfere também com a síntese de constituintes 

da membrana celular. 
 

Absorção, distribuição e eliminação. A griseofulvina é de difícil absorção intestinal, por sua 

insolubilidade em água. A dose oral de 0,5 mg de griseofulvina produz concentrações plasmáticas máximas de 1 

g/mL em aproximadamente quatro horas. A griseofulvina tem elevada afinidade pela pele e deposita-se em células 

produtoras de queratina. Dessa forma, o antibiótico ligado à queratina exerce proteção à invasão micótica. Cerca de 

50% da dose oral é detectada na urina num período de cinco dias, sendo na maior parte sob forma de metabólitos 

(6-metil-griseofulvina). 

 

Efeitos adversos. A griseofulvina apresenta baixa incidência de efeitos considerados graves. A cefaleia é 
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uma das principais manifestações do sistema nervosocentral, que incluem também letargia, confusão mental, fadiga, 

vertigens e neurite periférica. Entre os efeitos gastrintestinais mais frequentes estão vômitos, diarreia, flatulência, 

pirose e xerostomia. Entretanto, não foram relatados efeitos hepatotóxicos. 

Podem ocorrer discrasias sanguíneas durante a terapia prolongada, que recomendam a realização de 

hemogramas periódicos dos pacientes. As reações envolvendo a pele são urticárias, fotossensibilidade, eritema e 

erupções vesiculares e morbiliformes. 

A griseofulvina produz elevação de porfirinas fecais, o que resulta na sua contraindicação em casos de 

porfiria aguda intermitente. As interações medicamentosas ocorrem com bebidas alcoólicas exacerbando os efeitos 

depressores. 

 

Usos terapêuticos. A griseofulvina apresenta bons resultados no tratamento de dermatofitoses 

da pele, unha e cabelos causadas por Microsporum, Trichophyton ou Epidermophyton. As tinhas de 

cabelo, da pele glabra e das mãos têm uma rápida melhora com o tratamento de griseofulvina. No caso de 

infecções micóticas das unhas, é necessária terapia prolongada de quatro a seis meses para unhas das 

mãos e de seis a 12 meses para as dos pés, pois as unhas das mãos crescem em quatro meses e as do pé 

em torno de seis meses. A griseofulvina é indicada no tratamento do pé-de-atleta ou epidermofitoses 

envolvendo pele e unhas. 
 

FLUCITOSINA. É um derivado pirimidênico (5-fluorcitosina). 
 

Atividade antifúngica. A flucitosina tem atividade contra Cryptococcus neoformans e algumas cepas de 

Candida albicans. Não é ativa contra Spor. schenckii, B. dermatitidis, H. capsulatum, Coccidimmitis e bactérias. 

 

Mecanismo de ação. A flucitosina é transformada nas células fúngicas a fluorouracil, pela ação 

enzimática de citosina desaminase. O fluorouracil é convertida em uridina trifosfato que inibe a timidilato 

sintetase, consequentemente ocorre inibição da síntese de DNA, enquanto que a produção de RNA e 

proteínas continua. Dessa maneira, ocorre um desequilíbrio funcional que é incompatível com a sobrevida 

da célula. 
 

Absorção, distribuição e eliminação. A flucitosina é bem absorvida por via oral. A dose de 37,5 mg/kg 

produz concentrações plasmáticas de 70 a 80 g/L após uma a duas horas da ingestão. O fármaco se distribui 

amplamente pelo organismo e se liga muito pouco às proteínas plasmáticas. A substância penetra no líquido 

cefalorraquidiano em concentração, em média, de 80% da plasmática. A flucitosina é eliminada pela urina por 

filtração glomerular, sendo que 80% eliminada sob forma inalterada na urina. 

 

Efeitos adversos. Em pacientes tratados com flucitosina, que apresentam propensão para distúrbios 

hematológicos, a depressão da medula óssea pode acarretar anemia, leucopenia e trombocitopenia. Entre os efeitos 

gastrintestinais, estão náuseas, vômitos e diarreia. Ainda pode ocorrer hepatomegalia em 50% dos pacientes. 
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Usos terapêuticos. A flucitosina é usada em associação com a anfotericina no tratamento de 

infecções fúngicas, como a meningite criptocócica. Pode ser menos tóxica que a anfotericina e é indicada 

no tratamento de monilíases crônicas. 

 

CETOCONAZOL. É um derivado imidazo-dioxolânico da piperazina.  
 

Atividade antifúngica. É ativo contra vários fungos como Candida sp, Trichophyton sp, Microsporum sp, 

Blastomyces dermatitides, Histoplasma capsulatum, Malassezia furfur, Coccidioides imitis, Cryptococcus 

neoformans etc. 

O cetoconazol em doses que não ocasionam alterações subcelulares é de cerca de 100 vezes mais potente 

que o miconazol na inibição do crescimento de pseudomicélias. Há sinergismo entre cetoconazol e macrófagos. 

Essas células inibem in vitro apenas transitoriamente o crescimento das micélias da C. albicans, que é a fase 

patogênica. No entanto, em presença do cetoconazol, que inibe prolongadamente o crescimento de hifas a partir de 

leveduras, a atividade fagocitária dos macrófagos é completa. Esta ação conjunta macrófago-fármaco seria 

responsável pelo efeito sobre as mucosas profundas. 

 

Mecanismo de ação. O cetoconazol induz alterações metabólicas e morfológicas responsáveis pela 

morte celular. Metabolicamente, ele inibe a síntese do ergosterol: esterol de importância fundamental na 

parede celular do fungo por bloqueio da desmetilação em C14 do lanosterol, seu precursor. Com isso, há 

acúmulo de lanosterol, o qual não tem a mesma eficiência do ergosterol na membrana, que 

consequentemente perde sua capacidade funcional. 
 

Absorção, distribuição e eliminação. É administrado por via oral, ocorrendo boa absorção quando o pH 

gástrico é ácido, visto ser o fármaco um composto dibásico. A eficiência da absorção neste pH está relacionada a 

fenômenos biofarmacêuticos, especialmente a dissolução da forma farmacêutica. A biodisponibilidade é alcançada 

dentro de 1-2 horas e o pico da concentração é função da dose administrada. A meia-vida varia entre 8,1 e 9,6 horas 

após ingestão de 200 e 400 mg, respectivamente. Após metabolização, gera compostos inativos. É bastante eliminado 

pelas fezes e urina. 

 

Efeitos adversos. É potencialmente oligospérmico, hepatotóxico, teratogênico e, em elevadas 

concentrações, deprime a atividade adrenal em resposta ao ACTH e produz ginecomastia. Outras reações adversas 

incluem febre, náusea, vômito, dores abdominais e fezes com coloração alterada. É contraindicado em gestantes. 

O cetoconazol reduz o nível plasmático da rifampicina e pode potenciar o efeito hepatotóxico da 

griseofulvina. 

 

Usos terapêuticos. O cetoconazol é eficaz na blastomicose, coccidioidomicose, histoplasmose, 

paracoccidioidomicose, tinea versicolor e candidíases. Nas formas de creme, gel ou xampu é usado 

topicamente para o tratamento de dermatofitoses cutâneas. As vezes, o cetoconazol é empregado para 
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inibir o excesso de corticosteroides em pacientes com síndrome de Cushing (ver Capítulo 62). 

 

FLUCONAZOL. É um derivado triazólico (bis-triazol fluorado). 
 

Atividade antifúngica. O fluconazol tem atividade contra C. albicans, C. neoformans, B. dermatitidis, H. 

capsulatum e Paracoccidioides brasiliensis. 

 

Mecanismo de ação. O fluconazol inibe a esterol-14--desmetilase, enzima do sistema 

citocromo microssômico. Com isso, a biossíntese do ergosterol da membrana citoplasmática é 

prejudicada como também o transporte de elétrons e de outras enzimas como ATPases, resultando, assim, 

em inibição do crescimento do fungo. 
 

Absorção, distribuição e eliminação. O fluconazol é rapidamente absorvido por via oral e atinge um pico 

de concentração plasmática de 4 a 8 g/mL, após administração repetitiva de 100 mg. Sua meia-vida é de 25 a 30 

horas. Cerca de 90% da dose de fluconazol é excretada na urina. No líquido cefalorraquidiano, o fluconazol está 

presente em concentrações de 50 a 90% daquelas simultaneamente encontradas no plasma. 

 

Usos terapêuticos. O fluconazol é usado no tratamento de candidíases orofaríngea e vaginal. É 

eficaz em outras micoses como criptococoses, histoplasmose e blastomicose. 

 

ITRACONAZOL É um derivado triazólico com estrutura química semelhante à do cetoconazol. 

 

Mecanismo de ação. É semelhante ao do fluconazol. 
 

Absorção, distribuição e eliminação. A absorção oral do itraconazol é dependente das formulações 

(cápsula e solução oral) e dos estados de alimentação ou jejum. O itraconazol é biotransformado no fígado pela 

isoenzima CYP3A4 do sistema citocromo, dando origem ao metabólito ativo, hidroxi-itraconazol. O itraconazol e seu 

metabólito ligam-se às proteínas plasmáticas em cerca de 99%. Nenhum dos dois aparece na urina. A meia-vida do 

itraconazol é de cerca de 30 a 40 horas. 

 

Efeitos adversos. Os efeitos adversos mais comuns do itraconazol em doses diárias de 50 a 400 mg são 

náusea, vômito, hipertrigliceridemia, hipocalemia e erupção da pele. Muitos efeitos adversos do itraconazol 

decorrem das interações com outros fármacos. 

 

Usos terapêuticos. O itraconazol na forma de cápsula é fármaco de escolha no tratamento de 

infecções causadas por B. dermatitidis, H. capsulatum, P. brasiliensis e C. imitis. Nesta formulação é 

efetivo no tratamento da aspergilose. A formulação intravenosa é utilizada no tratamento inicial da 

blastomicose e histoplasmose. Pacientes infectados com HIV com histoplamose disseminada têm 
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diminuição de recaídas com administração prolongada de itraconazol (terapia de manutenção). A solução 

de itraconazol é eficaz no tratamento de candidíose orofaringiana. 
 

Voriconazol. O voriconazol é derivado triazólico similar ao fluconazol e com maior espectro de atividade 

fúngica O voriconazol apresenta biodisponibilidade oral de 96% e a ligação as proteinas plasmáticas é 55%. A 

biotransformação é através do sistema CPY hepático, particularmente as isoenzimas CYP2C19 e CYP3A4. A meia-

vida eliminação é 6 horas. Cerca de 80% da dose de voriconazol é excretada na urina na forma de metabólitos 

inativos e apenas 2% in natura. É potencialmente hepatotóxico, teratogênico e, causa as alterações 

eletrocardiográficas (prolongamento do intervalo QTc) que pode ser relevante em  pacientes com outros  fatores de 

risco para torsades de pointes. Outros efeitos adversos incluem visão turva, alucinações visuais e reações 

anafilatoides. 

 

Usos terapêuticos. O voriconazol é usado no tratamento de aspergilose invasiva. É eficaz em 

outras micoses como a candidíase esofogeana e infecções por Fusarium. 

 

Posaconazol. O posaconzol é um derivado do itraconzol com amplo espectro antifúngico e atividade 

contra Candida e Aspergilus semelhante ao voriconazol. 

 

EQUINOCANDINAS. As equinocandinas são produtos de fermentação fúngica com atividade contra 

Cândida. A atividade biológica é relacionada diretamente a inibição da formação β (1,3) D-glucanas na parede 

celular. A caspsofungina foi aprovada para uso clínico e outros compostos foram também aprovados como 

micafungina e anidulafungina para o tratamento da candidiose esofogiana. 

 

Capsofungina. É um lipopeptídeo semissintético obtido a partir de produto da fermentação de Glarea 

lozoyensis. A capsofungina produz lise em leveduras susceptíveis e pode causar ruptura de hifas em Aspergillus. A 

capsofungina não é absorvida por via oral. Após administração intravenosa é metabolizada por hidrólise e N-

acetilização, sendo que os metabólitos são excretados na urina e fezes. Aproximadamente 97% do fármaco no 

plasma é encontrado unido a albumina. A capsofungina é bem tolerada, mas causa flebite no local de infusão e 

reações similares a histamina durante rápida infusão. É usada no tratamento da Aspergilose invasiva quando os 

pacientes são intolerantes a anfotericina B ou variconazol.  

 

TERBINAFINA. A terbinafina é um derivado alilamina com estrutura química similar à da naftilina. Seu 

mecanismo de ação é o bloqueio da biossíntese do ergoesterol através da inibição da esqualeno epoxidase. A 

terbinafina é bem absorvida por via oral e o fármaco liga-se às proteínas plasmáticas em cerca de 99%. A 

terbinafina sofre metabolismo hepático de primeira passagem com redução de 40% da biodisponibilidade. Os efeitos 

adversos mais comuns são cefaleia, erupção da pele e desconforto gastrintestinal. Na forma de comprimido de 250 

mg/ dia é eficaz no tratamento de onicomicose das unhas, com duração típica de três meses. Na forma de creme é 

eficaz no tratamento de muitas micoses cutâneas, tais como tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis, tinea versicolor 

e candidose. 
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AGENTES ANTIFÚNGICOS DE APLICAÇÃO TÓPICA 

 

NISTATINA. A denominação de nistatina é derivada do Estado de New York, EUA. A nistatina e a 

anfoctericina B são antibióticos poliênicos de estrutura semelhantes.  
A nistatina é agente fungistático e fungicida. Numerosos fungos como Candida, Cyptococcus, Histoplasma, 

Blastomyces, Trichophyton e Epidermophyton são sensíveis in vitro. As alterações de pH influem acentuadamente na 

atividade antifúngica da nistatina.  

A nistatina é pouco absorvida pelo trato gastrintestinal, e a substância é eliminada nas fezes. A dose oral 

de 8 milhões de unidades produz concentrações plasmáticas máximas de apenas 1 a 2,5 g/mL em indivíduos com a 

função renal normal. 

Após administração oral, os efeitos adversos mais frequentes são náuseas, vômitos e diarreia. Não ocorrem 

relatos de irritação da pele e das mucosas na aplicação tópica de nistatina. Reações de hipersensibilidade ou 

discrasias sanguíneas são incomuns. 

 

Usos terapêuticos. A nistatina é utilizada no tratamento de infecções de pele, mucosas e trato 

intestinal causadas por Candida. A vaginite e estomatite (sapinho) provocadas por Candida são 

beneficiadas pela aplicação tópica. A ingestão oral de nistatina parece ocasionar bons resultados no 

tratamento de candidíase intestinal, acometimento raro que pode ser responsável pelo aparecimento de 

cólicas abdominais e diarreia. 

 

DERIVADOS IMIDAZÓLICOS E TRIAZÓLICOS. Os antifúngicos imidazólicos têm o 

mesmo espectro de ação e mecanismo de ação. Os principais agentes imidazólicos são clomitrazol, 

miconazol, butoconazol, econazol e oxiconazol. 
 

Miconazol. O miconazol é derivado imadazólico (imidazonil do éter bis- 2,4 diclorobenzol). Age por 

inibição da desmetilação da biossíntese do ergosterol, constituinte da membrana da célula fúngica. Em consequência 

disso, ocorre aumento da permeabilidade da membrana celular às substâncias intercelulares. 

Após aplicação sobre a pele, o miconazol penetra rapidamente no stratum corneum e permanece durante 4 

dias. Sua absorção para o sangue é menos que 1% a partir da pele. A absorção é 1,3% a partir da vagina. 

Os efeitos adversos resultantes da administração tópica de miconazol são queimadura, urticária, erupções 

e espasmos pélvicos após administração intravaginal. 

O miconazol é empregado topicamente no tratamento de infecções micóticas como as tinea pedis, tinea 

cruris, tinea versicolor, dermatifitoses, onicomicoses e candidose cutânea. A candidose vulvovaginal responde à 

terapia tópica de miconazol. 

 

Clotrimazol. O clotrimazol é derivado imidazólico semelhante ao miconazol. Seu espectro de ação 

antifúngico e antibacteriano e seu mecanismo de ação são idênticos aos do miconazol. 

O clotrimazol é menos eficaz que o miconazol no tratamento de epidermatofitoses e candidose. A aplicação 

sobre a pele causa eritema, edema, urticária e prurido. Por via oral foi utilizado no tratamento de candidíase 
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pulmonar e urinária com resultados satisfatórios, apesar da irritação gastrintestinal e dos baixos níveis plasmáticos. 

O seu uso oftalmológico é restrito ao tratamento de micoses oculares de difícil controle, como no caso de 

aspergilose, por seu efeito irritante sobre a conjuntiva. 

 

Econazol. É derivado desclorado do miconazol que é usado na forma de creme a 1% para aplicação duas 

vezes ao dia. 

 

Butoconazol. O creme vaginal de butoconazol a 2% é usado na hora de dormir durante três dias em 

mulheres não grávidas. Durante a gravidez, recomendam-se seis dias de aplicação durante o segundo e terceiro 

semestres da gravidez. 

 

Oxiconazol. Nas formas de creme e loção, o oxiconazol é usado no tratamento tópico de infecções 

causadas por Triconphyton rubrum, T. mentagrophytes e Epidermophyton floccosum.Outros compostos de acão 

tópica semelhante ao oxiconazol são o sulconazol e sertaconazol. 

 

Tolnaftato. É um agente fungicida de aplicação tópica. Este composto atua por inibição de várias enzimas 

da membrana celular fúngica, provavelmente formando complexos catiônicos sobre os grupos metálicos das 

enzimas.  

O tolnaftato é ativo contra T. mentagraphytes, T. rubrum, T. tonsurans, M. canis, M. gypseum e E. 

floccosum. Entretanto é ineficaz contra Candida e bactérias.  

O tolnaftato é eficaz no tratamento de micoses cutâneas, sendo recomendada a associação com ácido 

salicílico a 10% em lesões hiperqueratóticas. Não há relatos de reações de hipersensibilidade e tóxicas ao tolnaftato. 

 

Haloprogina. A haloprogina é quimicamente um éter fenólico halogenado. Seu mecanismo de ação é a 

desnaturação de proteínas, as quais apresentam grupos funcionais de natureza tiólica que reagem com a 

haloprogina. 

É um agente fungicida contra várias espécies Epidermophyton, Malassezia, Microsporum, Trichophyton e 

Candida. 

Durante a terapia com a haloprogina podem ocorrer prurido, irritação, sensações de ardência e 

vesiculação. A haloprogina é empregada principalmente no tratamento da tinea pedis e sua eficácia é igual ao 

tolnaftato. É também empregada no tratamento de tinea cruris, tinea corporis, tinea versicolor e tinea capitis. 

Apresenta a mesma eficácia da nistatina no tratamento de candidose cutânea.  

A naftinina e butenafina são agentes tópicos com espectro de atividade antifúngica similar ao da 

terbinafina. 

 

DIVERSOS AGENTES ANTIMICÓTICOS 

 

ÁCIDOS E DERIVADOS. Há muito tempo já se conhecia a atividade fúngica dos ácidos 

graxos e seus sais, daí seu largo emprego no tratamento das infecções micóticas. 
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Ácido undecilênico. É o ácido undecenoico, insaturado. Inicialmente, o ácido undecilênico possui 

atividade fungistática, após exposição prolongada pode-se observar ação antifúngica em elevadas concentrações. 

Seu espectro de ação inclui numerosos fungos, que são comuns em micoses superficiais. O ácido undecilênico sob 

forma de sal de zinco deve ser usado em concentrações até 10% na pele e de 1% em mucosas para não provocar 

irritação. O emprego principal é em dermatomicoses, especialmente a tinea pedis. 

 

Ácido salicílico e derivados. O ácido salicílico tem ação fungicida e principalmente ação queratolítica, 

que facilita a descamação do estrato córneo infectado. A associação do ácido benzoico e ácido salicílico é 

empregada no tratamento de tinea pedis. 

 

NATAMICINA. A natamicina é um antibiótico macrolídeo com espectro de ação antimicótica mais amplo 

que o da anfotericina B e bem menos irritante para olhos e por isso é empregada em infecções oculares causadas 

por fungos com micélio. É o medicamento de escolha em infecções causadas por Fusarium solani. 
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Capítulo 53 

 

Qumioterapia Antiviral 
 

 

Roberto DeLucia, Catia C. Carpinelli 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O notável progresso da quimioterapia contra agentes infecciosos de tamanho e complexidade 

maiores que vírus (bactérias, fungos e protozoários etc.) contrasta com o lento avanço da terapêutica 

antiviral. O motivo é a dificuldade de se obter toxicidade seletiva, que se aplica também à quimioterapia 

antineoplásica.  

Atualmente existe considerável progresso na quimioterapia antiviral, embora a toxicidade 

seletiva desses agentes continue sendo o grande desafio. 
 

AGENTES ANTIVIRAIS 

 

Atualmente existem mais de 50 agentes antivirais aprovados ou em fase de experimentação para 

o uso clínico. Os principais representantes são: 

 

A) Agentes antirretrovirais indicados no tratamento da AIDS; 

 

B) Aciclovir, ganciclovir, penciclovir, doconosol e foscarnet (PFA) indicados para várias 

infecções sistêmicas e locais dos herpes vírus; 

 

C) Idoxuridina (IDU), vidarabina (ara A) e trifluridina indicadas para infecções herpéticas 

oculares; 

 

D) Amantadina é indicada na profilaxia e no tratamento da infecção pelo vírus da influenza A e 

zanamavir  eficaz para influenza A e B; 
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E) Interferons indicados para o tratamento das hepatites B e C; 

 

F) Ribavarina indicado no tratamento da pneumonia e bronquite. 

 
AGENTES ANTIRRETROVIRAIS 

 

Estes fármacos antivirais podem ser agrupados em: 

 

A) Inibidores nucleotídeos da transcriptase reversa (zidovudina, didanosina, estavudina, 

zalcitabina, lamivudina e abacavir); 

 

B) Inibidores não nucleotídeos da transcriptase reversa (neviparina, delavidirina e efavirenz); 

 

C) Inibidores da protease do HIV (saquinavir, indinavir, ritonavir, nelfinavir, lopinavir e 

amprenavir); 

 

A) Inibidores da entrada (enfuvirtida) e 

 

B) Inibidores da integrase (raltegravir) 
 

INIBIDORES NUCLEOSÍDEOS E NUCLEOTÍDEOS DA TRANSCRIPTASE REVERSA 

 

ZIDOVUDINA (Protótipo). A zidovudina (3’-azido–3’-deoxitimidina, AZT) é um análogo 

sintético da timidina. No interior da célula, o AZT é fosforilado por uma série de enzimas (timidina 

quinase), a 5-trifosfato de zidovudina, incorporado na cadeia DNA pela transcriptase reversa do RNA do 

HIV. Esta substituição impede o processo de alongamento da cadeia do DNA. A forma trifosfatada de 

AZT inibe fracamente a DNA polimerase celular e a polimerase mitocôndrica-. 
 

É ativo contra HIV-1, HIV-2 e vírus linfotrópico de célula T (HTLV I e II). O AZT é ativo em linhagem de 

células linfoblásticas e monocíticas. 

O AZT é bem absorvido após administração oral, sendo o pico de concentração plasmática atingido em 

uma hora. O AZT atravessa as barreiras hematencefálica e placentária. É metabolizado no fígado pela conversão a 

5-glucoronil zidovudina e excretado pelos rins.  

Os efeitos mais comuns do AZT consistem em anorexia, fadiga, cefaleia, mialgia, náusea e insônia. A 

mielossupressão é o mais grave efeito adverso. Anemia pode se desenvolver em 7% dos pacientes com HIV em 

estágio avançado. 

Neutropenia também pode ocorrer nas primeiras semanas de tratamento com AZT. A administração 
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crônica de AZT pode causar miopatia, hiperpigmentação da unha, hepatotoxicidade e acidose láctica. 

O AZT é indicado no tratamento de infecções HIV em adultos e crianças, como monoterapia ou 

associado a outros fármacos antivirais. É também indicado na prevenção da transmissão do vírus em 

mulheres grávidas infectadas com HIV e na redução de risco de infecção em profissionais de saúde 

expostos.  

As combinações de AZT com inibidor de protease e nucleotídeo análogo ou com não 

nucleotídeo inbidor da transcriptase reversa e nucleosídeo análogo são os mais eficazes esquemas de 

tratamento. 
 

Didanosina. A didanosina (2’, 3’-dideoxi-inosina, ddI) é um análogo de nucleosídeo purínico. A atividade 

antiviral e o mecanismo de ação assemelham-se aos do AZT.  

A ddI é um ácido fraco, sendo degradado em baixo pH estomacal. Algumas preparações orais como 

comprimido incluem tampões para miminizar a degradação.  

A diarreia é o efeito adverso mais frequente, enquanto a neuropatia periférica e a pancreatite são os mais 

graves.  

A ddI é indicada para o tratamento de adultos e crianças com infecção pelo HIV em combinação com 

outros agentes antirretrovirais (AZT e inibidores da protease). 

 

Zalcitabina. A zalcitabina (2’, 3’-dideoxicitidina, ddC) é um análogo da citosina.  

 A ddC tem alta biodisponibilidade oral e grande parte inalterada é recuperada na urina. Os principais 

efeitos adversos consistem em neuropatia, estomatite e pancreatite.  

A ddC é indicada em infecções pelo HIV em combinação com AZT e inibidor de protease (saquinavir). 

 

Estaduvina. A estaduvina (2’, 3’-didehidroxi-2’, 3’-dideoxitimidina, d4T) é um análogo da timidina.  

A d4T tem elevada biodisponibilidade oral e atinge pico de concentração plasmática em aproxidamente 

uma hora. 

A neuropatia periférica é o principal efeito adverso, podendo ocorrer pancreatite e acidose láctica. 

O uso de d4T é aprovado no tratamento de pacientes com infecção pelo HIV, sendo recomendado em 

combinação com outros agentes antivirais. 

 

Lamiduvina. A lamiduvina (2’-deodi-3-tiacitidina, 3TC) é um análogo pirimidínico. É ativo contra HIV-1, 

HIV-2 e HBV. O 3TC, enantiômero (-) é menos citotóxico e mais ativo que o enantiômero (+). Seu mecanismo de 

ação é a inibição do alongamento da cadeia de cDNA viral, pela formação de composto trifosfatado que inibe a 

transcriptase reversa.  

O 3TC possui alta biodisponibilidade oral e o pico de concentração plasmática ocorrem cerca de uma 

hora.  

Os efeitos adversos são raros, sendo cefaleia e náusea os mais relatados.  

Como a monoterapia da 3TC é pouco eficaz, a combinação com outros agentes antivirais é aprovada no 

tratamento de infecção pelo HIV em adultos e crianças. 
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Abacavir. O abacavir é um análogo nucleotídeo carbocíclico. Seu mecanismo de ação difere na 

fosforilação intracelular por enzimas, que não fosforila outros inibidores da transcriptase reversa.  

O abacavir possui alta biodisponibilidade na presença ou ausência de alimentos.  

Os efeitos adversos mais comuns consistem em náusea, vômito, diarreia, cefaleia, insônia e 

hipersensibilidade. 

 O abacavir em combinação com AZT e 3TC tem eficácia antirretroviral em pacientes adultos e 

pediátricos. 

 

Tenofovir. O tenofovir é um análogo nucleotídeo da adenosina 5´- monofosfato.. Por ação de quinases 

celulares, forma-se o tenofovir difosfato, metabólito ativo que é um inibidor competitivo da transcriptase reversa 

viral e incorporado na cadeia do DNA viral causa sua interrupção. Pode ocorrer resistência específica ao tenofovir 

e como também resistência cruzada a outros agentes antirretrovirais como a zidovudina.  

O fármaco é bem tolerado, sendo que as queixas gastrintestinais (flatulência, náusea e diarreia) constituem 

os principais efeitos adversos.  

O esquema posológico de dose única ao dia de tenofovir é conveniente para sua indicação em associação a 

outros agentes antirretrovirais no tratamento de infecções por HIV em pacientes adultos. 

 

Entricitabina. É um análogo da citosina relacionado quimicamente com lamivudina. 

 O mecanismo de ação é similar a outros inibidores da transcriptase reversa viral, sendo a entricitabina 

5´-trifosfato, o metabólito ativo que é responsável pela interrupção da cadeia de DNA viral. Pode ocorrer resistência 

específica e como também a cruzada com outros inibidores da transcriptase reversa tais como, zidovudina, 

lamivudina e zalcitabina.  

A entricitabina é rapidamente absorvida por via oral e tem biodisponibilidade oral de 93%.  

A entricitabina é um dos mais seguros agente antirretroviral com poucos efeitos adversos. A exposição 

prolongada tem sido associada à hiperpigmentação da pele, especialmente nas áreas de exposição solar. Casos de 

hepatite e pancreatite foram relatados quando a entricitabina é usada em associação com outros fármacos 

conhecidos por estas toxicidades. 

O uso de entricitabina é aprovado em associação a outros agentes antirretrovirais no tratamento de 

infecções por HIV em pacientes adultos. 

 

INIBIDORES NÃO NUCLEOTÍDEOS DA TRANSCRIPTASE REVERSA 

 

NEVIPARINA (Protótipo). A neviparina (dipiridodiazepinona) é o primeiro inibidor não 

nucleosídeo da transcriptase reversa. É ativo contra HIV-1 e várias linhagens de células como linfócito T 

e macrófagos. 

A neviparina liga-se diretamente no sítio catalítico da transcriptase reversa, induzindo alterações 

conformacionais na enzima. A resistência está associada a mutações na transcriptase reversa. 
O fármaco é bem absorvido no trato gastrintestinal sem sofrer influência de alimentos. É oxidada por 

isoformas do sistema citocromo P450 (CYP3A4 e CYP2B6), produzindo vários metabólitos que são excretados na 
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urina. A neviparina é indutor enzimático da CYP3A4, a qual pode diminuir a meia-vida plasmática de 2 dias para 

um dia. Os efeitos adversos mais frequentes consistem em febre, fadiga, exantema, cefaleia, sonolência e náusea. A 

neviparina é aprovada no tratamento da infecção HIV-1 em adultos e crianças em combinação com outros agentes 

antirretrovirais como AZT e didanosina. 

 

Delavirdina. A delavirdina é uma heteroarilpiperazina com o perfil de atividade antiviral e de mecanismo 

de ação similares à neviparina.  

Pode ocorrer resistência específica, como também a cruzada com outros inibidores não nucleotídeos da 

transcriptase reversa. A erupção cutânea é o efeito adverso mais comum que ocorre em 18% a 36% dos pacientes. 

Há relatos de exantemas graves, incluíndo a síndrome de Stevens-Johnson.  

Outros efeitos adversos podem incluir fadiga, cefaleia e náusea. A delivirdina não é empregada 

amplamente em associação com outros agentes antirretrovirais devido a meia- vida curta e o esquema posológico de 

três doses diárias.  

 

Efavirenzo. O efavirenzo é um inibidor não competitivo da transcriptase reversa com o mesmo mecanismo 

de ação, perfil de toxicidade e resistência similar aos da neviparina. Erupção cutânea ocorre frequentemente em 

27% dos pacientes. Os efeitos adversos mais importantes envolvem o sistema nervoso central (sonolência, insônia, 

tontura, disforia, depressão, alucinações) são relatados em mais de 50 % dos pacientes. É contraindicado em 

mulheres grávidas. O efavirenzo foi primeiro agente antirretroviral aprovado para uso em dose única diária. A 

monoterapia inicial de curto prazo mostrou substancial redução do HIV no plasma, mas recomenda-se o uso em 

associação com outros agentes antirretrovirais. 

 

Etravirina. A etravirina é ativo contra o HIV-1 e inativo contra o HIV-2. Difere de outros inibidores da 

transcriptase reversa pela sua capacidade de não ser afetado pelas mutações que conferam elevado grau de 

resistência à nevipirina e outros inibidores. O único efeito adverso relatado é exantema, incluindo a síndrome de 

Stevens-Johnson. Apenas é indicada para o tratamento de adultos infectados com HIV-1. A etravirina é indutor de 

enzimas CYP3A4 e glicoronil transferase  e inibidor de CYP2C9 e 2CP19 que merecem atenção especial em relação 

as possíveis interações medicamentosas envolvidas com fármacos combinados. 

 

INIBIDORES DA PROTEASE 
 

SAQUINAVIR (Protótipo). O saquinavir é um peptídeo mimético da classe da 

hidroxietilamina. É ativo contra HIV-1 e HIV-2. 

A protease do HIV cliva a cadeia de poliproteínas (gag-pol) precursoras de enzimas e proteínas 

estruturais para formação do vírus. O saquinavir liga-se ao sítio da protease do HIV impedindo o processo 

de maturação viral. A resistência ao saquinavir está associada a mutação na protease HIV. 
 

A biodisponibilidade oral em cápsulas de gelatina é apenas de 4%. O saquinavir é metabolizado pelas 

isoformas hepáticas CYP3A4, sendo o fármaco e seus metabólitos eliminados primariamente pela bile e pelas fezes. 
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A excreção urinária é de apenas 3% da dose administrada. Os efeitos adversos mais comuns consistem em náusea, 

vômito, diarreia e desconforto abdominal. 

 

Usos terapêuticos. O saquinavir foi aprovado para o tratamento de infecção por HIV. Doses 

altas (1.200 mg/ 8 horas) e a combinação com ritonavir são recomendações para obtenção de resultados 

clínicos semelhantes aos dos outros inibidores da protease do HIV. 

 

Ritonavir. O ritonavir é um peptídeo mimético designado para o complemento do C2-simétrico do sítio 

ativo da protease do HIV. É um inibidor das proteases do HIV-1 e HIV2. A absorção oral do ritonavir é rápida e 

dependendo da formulação pode ser levemente influenciada por alimentos. Os efeitos adversos mais comuns 

consistem em distúrbios gastrintestinais (anorexia, paladar alterado, diarreia, dor abdominal e náusea), parestesias 

perioral e periférica, hipercolesteremia e hipertrigliceridemia. Entre pacientes com cepas susceptíveis de HIV-1, o 

ritonavir como um agente único mostrou-se eficaz, contudo é frequentemente empregado em associação com outros 

agentes antirretrovirais devido à toxicidade gastrintestinal. 

 

Amprenavir. O amprenavir é um inibidor de protease não peptídico da classe N, N – disubstituido 

(hidroxietil) amino sulfonamida. O fosamprevenir é o pró-fármaco do amprenavir e tem a vantagem de aumentar a 

solubilidade e melhorar a biodisponibilidade oral. Os efeitos adversos mais comuns associados ao amprenavir 

consistem em gastrintestinais e incluem náusea, diarreia e vômitos. Hiperglicemia, fadiga, parestesias e erupção 

cutânea são também relatadas. Estudos clínicos demonstraram benefício virológico em pacientes tratados com 

amprenavir associado zidovudina e lamivudina como também na associação com ritonavir. 

 

Lopinavir. O lopinavir é um peptídeo mimético que é estruturalmente semelhante ao ritonavir, mas de 3 a 

10 vezes mais potente contra HIV-1 in vitro. Vários estudos clínicos demonstraram melhora da eficácia na 

associação aprovada de lopinavir e rotanavir em doses subterapêuticas. O lopinavir é rapidamente absorvido após 

administração oral. Os efeitos adversos mais comuns consistem em náusea, vômito e diarreia. Estudos clínicos 

comparativos mostram que o lopinavir tem atividade antirretroviral comparável a outros potentes agentes 

antirretrovirais. 

  

Atazanavir. O atazanavir é um azapeptídeo e com C2-simétrico na estrutura química. É um recente 

inibidor das proteases HIV-1 e HIV2. A absorção oral do atazanavir é rápida, ocorrendo pico de concentração 

máxima em 2 horas após administração. Como o indinavir, o atazanavir causa hiperbilirrubinemia não conjugada. 

Os efeitos adversos mais comuns consistem em náusea, vômito e diarreia. Estudos clínicos randomizados mostram 

que os efeitos virológico e CD4 do atazanavir foram similares àqueles do nelfinavir. Outros estudos clínicos 

recomendam a associação de atazanavir com baixas doses de ritonavir para aumentar a efi cácia. 

 

Indinavir. O indinavir é um peptídeo mimético da classe do hidroxietileno. O fármaco é rapidamente 

absorvido após administração oral, atingido pico de concentração máxima de 1 hora. Os efeitos adversos mais 

comuns consistem em cristalúria e nefrolitíase. Foram também relatados outros efeitos adversos, tais como 

hiperbilirrubinemia indireta, trombocitopenia, complicações dermatológicas e distúrbios gastrintestinais. Numerosos 
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estudos clínicos mostraram a eficácia da associação do indinavir com zidovudina e lamivudina como também com os 

análogos nucleosídeos. 

 

Nelfinavir. O nelfinavir é um inibidor da HIV protease não peptídico que é ativo contra HIV-1 e HIV2. A 

absorção oral do ritonavir é mais lenta que outros fármacos da classe, atingindo o pico de concentração entre 2 a 4 

horas. Os efeitos adversos mais comuns consistem em diarreia e flatulência. O nelfinavir é indicado para o 

tratamento de infecções de HIV em adultos e crianças em associação com outros agentes antirretrovirais.  

 

Darunavir. O darunavir é inibidor da protease de naureza não peptídica que é ativo contra o HIV-1 e 

HIV2. Liga-se, de modo reversível ao sítio ativo da protease do HIV e também impede a dimerização da enzima. Os 

efeitos adversos são decorrentes do uso combinado como ritonavir e pela presença do grupo sulfamidico em sua 

estrutura química foi relatado a presença de exantema em pacientes medicados. O darunavir é aprovado em 

associação com ritonavir para o tratamento de adultos infectados pelo HIV. 

 

INIBIDORES DA ENTRADA (FUSÃO) 

 

ENFUVIRTIDA (Protótipo). A enfurvirtida é um inibidor da entrada disponível com mecanismo de 

ação singular. É um peptídeo sintético de 36 aminoácidos que conserva alto grau de sequência entre cepas de HIV-1. 

Em razão disso, foi inicialmente desenvolvida como um possível componente de vacina.  

A enfuvirtida bloqueia as interações N36 e C34 da sequência gp41 da glicoproteína do envelope viral, 

impedindo a formação de configurações necessárias para fusão da membrana e entrada viral na célula hospedeira. 

O HIV pode desenvolver resistência à enfurvitida através de específica mutação no domínio de ligação gp41. 

A biodisponibilidade subcutânea da enfuvirtida é de 84% comparada com a intravenosa. O pico de 

concentração após administração subcutânea é de 4 horas em média, sendo que a meia-vida de eliminação é de 3,8 

horas. A enfuvirtida liga-se em 98% às proteínas plasmáticas, principalmente albumina. O metabolismo parece 

ocorrer sem a participação do sistema citocromo P450, sendo apenas detectado um metabólito desamidado. Os 

efeitos adversos mais frequentes consistem em reações nos locais da injeção, incluindo dor e eritema.  

O uso da enfuvirtida foi aprovado em associação com outros agentes antirretrovirais em pacientes 

previamente tratados que evidenciam replicação persistente do HIV apesar da terapia. Contudo, custo e a toxicidade 

cutânea do fármaco, reservam o uso clínico da enfuvirtida para pacientes que tiveram insucesso terapêutico com 

outros agentes antirretrovirais. 

 

Maraviroque. O maraviroque apresenta um mecanismo de ação distinto da enfuvirtida. É antagonista dos 

receptores de quimiocinas, liga-se ao receptor CCR5 da célula-alvo (hospedeiro), impedindo a ligação, fusão e a 

entrada  proteína gp 120 do envoltório do HIV. Apenas é ativo contra cepas de HIV com afinidade por CCR5. O 

maraviroque apresenta boa segurança e com apenas relatos não significativos de hepatoxicidade. O uso terapêutico 

de maraviroque está aprovado para o tratamento de pacientes adultos infectados pelo HIV que apresentam 

predominante tropismo do virus por CCR5. Recomeda-se, o ajuste posológico quando associado com indutores e 

inibidores da CYP3A. 
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INIBIDORES DA INTEGRASE 
 

RALTEGRAVIR (protótipo). O raltegravir é primeiro inibidor da integrase do HIV disponível em 2007. 

O fármaco bloqueia a atividade enzimática da integrase do HIV impedindo a integração do DNA do vírus 

ao DNA do hospedeiro, processo denominado de transferência de filamento.  

É ativo contra o HVI-1 e HIV-2 e permanece ativo a vírus que se tornaram resistentes a outros agentes 

antirretrovirais.  

Os efeitos adversos mais comuns são cefaleia, náuseas e fadiga.  

O raltegravir esta aprovado para o tratamento de pacientes adultos infectados pelo HIV. Em estudos 

clínicos envolvendo pacientes virgens e pré-tratados portadores de HVI-1 resistente a diversos agentes 

antirretrovirais, o raltegravir se mostrou eficaz.  

 

Novos fármacos antirretrovirais. Varias novas classes de fármacos se encontram em fase de investigação 

como os inibidores de entrada (inibidores de ligação), inibidores do processo gag, antagonistas de proteínas 

reguladoras (inibidores VIF) e imunomodificadores (vacinas terapêuticas). 

 

AGENTES ANTI-HERPÉTICOS 

 

ACICLOVIR (Protótipo). É o 9-2 (2-hidroxietoximetil) guanina; acicloguanosina ou ACV. O 

valaciclovir é o pró-farmaco (éster L-valil do aciclovir), sendo seus efeitos similares aos do aciclovir. 
 

As concentrações plasmáticas após administração oral ou intravenosa (IV) excedem a CIM in vitro para 

HSV1 e HSV2 (média de 1,2 M) e para muitas cepas de VZ (média de 5,2 M). O ACV inibe o vírus Epstein-Barr 

(EBV) in vitro, mas não tem efeito no genoma viral latente. Embora algumas cepas de CMV se mostrem sensíveis in 

vitro, os estudos clínicos são desapontadores. 

Sua ação envolve duas enzimas específicas virais, a timidina-quinase e a DNA polimerase, o que o torna 

mais “vírus específico” que os fármacos anteriores. O ACV é 300 a 3.000 vezes mais tóxico para o herpesvírus 

(HSV) que para as células normais. O fármaco é fosforilado dentro da célula mais rápida e efetivamente pela 

timidina-quinase específica (TK) dos herpesvírus, chegando ao ACV monofosfato, 40 a 100 vezes mais aumentado 

nas células infectadas que nas não infectadas. A fosforilação subsequente por enzimas celulares leva ao seu derivado 

aciclovir GTP (aciclovir-guanosinatrifosfato). O aciclovir GTP inibe e/ou serve como substrato à DNA polimerase 

específica dos herpesvírus. O HSV1, o HSV2 e o VZV são providos de sua timidina-quinase, o que não ocorre com o 

citamegalovírus (CMV) e o EBV, embora esse último potencialmente deva responder ao fármaco, pela sua DNA 

polimerase altamente sensível (100 vezes mais sensível ao aciclovir GTP que a -polimerase celular). 

A resistência ao fármaco pode surgir por diversos mecanismos, o que é observado in vitro em cepas de 

HSV1, HSV2 e VZ. O mais comum para o HSV é a mutação, levando à produção diminuída de TK. Mutantes também 

podem levar à produção de DNA polimerase menos sensível ao aciclovir GTP, embora essa forma não tenha sido 

ainda observada clinicamente. Resistência do HSV ao ACV surge rapidamente in vitro. Considerando-se que os dois 

locus cromossômicos são para TK e DNA polimerase, torna-se possível a resistência cruzada com PFA, F3T e IDU. 
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Os níveis terapêuticos adequados são obtidos após administração intravenosa (sem os problemas de 

solubilidade e administração de grandes quantidades de líquido) e oral, assim como concentrações inibitórias são 

encontradas em lesões genitais externas e humor aquoso após tratamento tópico.  

O ACV tem baixa toxicidade. Não tem potencial sensibilizante; preparações dérmicas e oftálmicas são bem 

toleradas. A toxicidade se manifesta principalmente após injeção IV rápida, em altas doses (bolus), o que causa 

alteração transitória da função renal e nefropatia obstrutiva, pela formação de cristais de ACV nos túbulos renais 

e/ou ductos coletores, por sua baixa solubilidade na urina, como demonstram os estudos em animais.  

 

Usos terapêuticos. A eficácia do ACV tem sido testada em indivíduos humanos, para o HSV 

labial e genital, encefalite pelo HSV, ceratite herpética, infecções pelo CMV, pelo EBV e pelo VZ. 

 

Infecções por HSV. Na primoinfecção pelo HSV, o ACV pode prevenir o estabelecimento do 

vírus latente nos gânglios sensoriais, se o tratamento for precoce. Se o tratamento for mais tardio, pode 

reduzir o número de neurônios latentes infectados.  

O ACV tópico ocular (unguento a 3%) mostrou-se tão efetivo quanto o Ara A e o IDU na úlcera 

de córnea dendrítica epitelial pelo HSV, mesmo recorrente, e naquelas provocadas pelo vírus VZ. O ACV 

tópico (5% diluído em propilenoglicol) mostrou-se ineficaz em reduzir a severidade do herpes labial, 

mesmo se iniciado em fase precoce do surto (fase de pródromos e eritema). Parece reduzir a excreção dos 

vírus, porém sem benefício clínico evidente.Em relação ao herpes genital primário, é usualmente causado 

pelo HSV2 e dura aproximadamente duas semanas.  

 

Outras viroses. Em relação ao EBV, o ACV inibe sua replicação em células linfoblastoides em 

concentrações não tóxicas ao crescimento celular. O ACV tópico (unguento a 2,5%) mostrou-se também 

eficaz na cura do vírus DNA da verruga (papiloma humano). 
 

Ganciclovir. O ganciclovir (9-[1, 3 dihidroxi-2-propoximetil] guanina) é um análogo do ACV. O 

valganciclovir (éster valil ) é um pró-farmaco do ganciclovir. É ativo contra HSV, CV e especialmente CMV. O 

ganciclovir inibe a síntese do DNA viral e, a exemplo do ACV, é fosforilado pela timidina-quinase do HSV e pela 

fosfotransferase do CMV. Apesar da baixa biodisponibilidade oral (menos que 10%), o ganciclovir é indicado para 

reduzir o risco de doença por CMV em receptores de transplante hepático. A mielossupressão é a principal 

toxicidade do ganciclovir, sendo que a neutropenia ocorre em cerca de 15 a 40% dos pacientes. Entre os efeitos 

adversos centrais destacam-se cefaleia, alterações comportamentais, convulsões e coma. O ganciclovir é eficaz para 

o tratamento da retinite por CMV em pacientes imunocomprometidos e na profilaxia da doença por CMV em 

pacientes transplantados. 

 

Cidofovir. O cidofovir (1-[(S)-3-hidroxi-2(fosfonometoxi)-propil] citosina é um análogo nucleotídeo 

citidínino com atividade inibitória contra herpes humano, papiloma, polioma, varicela e adenovírus. É um inibidor 

da síntese viral e, em contraste com o ganciclovir, a metabolização do cidofovir para difosfato ativo não é 
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dependente de enzimas virais. O difosfato age como inibidor competitivo e como substrato alternativo da DNA 

polimerase viral, inibindo competitivamente a síntese de DNA viral. A biodisponibilidade oral é muito baixa em pH 

fisiológico devido natureza iônica do cidofovir. A nefrotoxicidade é o principal efeito adverso dose-dependente da 

administração intravenosa de cidofovir. Outros efeitos adversos incluem cicloplegia, uveíte e reações de 

hipersensibilidade relacionadas ao uso associado com probenecida. O cidofovir por via intravenosa é eficaz no 

tratamento de retinite por CMV em pacientes infectados com HIV. O uso tópico de cidofovir é disponível na forma de 

gel  para eliminação de vírus e lesões em alguns tipos de infecções. 

 

Penciclovir. O penciclovir (9-[4-hidroxi-3-hidroximetilbutil] guanina) é um análogo guanínico. O 

fanciclovir (éster diacetil do deoxi-penciclovir) é o pró-farmaco do penciclovor que é usado por via oral. O 

penciclovir é ativo contra HSV e CV e com potência similar ao ACV. É um inibidor menos potente da DNA 

polimerase viral que o ACV, porém na forma de trifosfato está presente em maior concentração e por um período de 

tempo mais prolongado nas células infectadas. O penciclovir tem baixa biodisponibilidade oral. O fanciclovir na 

forma oral e o penciclovir tópico são bem tolerados, sendo comparáveis ao ACV. O penciclovir na forma de creme a 

1% é usado no tratamento da infecção de HSV labial recorrente. O penciclovir administrado intravenosamente tem 

eficácia comparável ao ACV no tratamento da infecção mucocutânea pelo HSV. 

 

Docosanol. O docosanol é um álcool de cadeia longa saturada que é usado no tratamento da herpes 

orolabial recorrente. É ativo contra o HSV através de bloqueio da fusão entre a membrana celular e o envelope 

viral, inibindo, assim, a entrada do vírus no interior da célula. O docosanol tópico é eficaz e bem tolerado quando 

administrado durante os sintomas prodrômicos da infecção pelo HSV. 

 

Fomiverseno. O fomiverseno é o primeiro oligonucleotídeo complementar (anti-sense) aprovado para a 

terapia CMV antiviral. A ligação complementar do fomiversen ao RNA mensageiro resulta na inibição da síntese de 

proteína da região precoce imediata do CMV, inibindo, assim, a replicação viral. O fomiverseno é ativo contra CMV 

cepas resistentes à ganciclovir, cidofovir e foscarnet. A injeção intravítrea de formiversen é empregada no 

tratamento de CMV retinite em pacientes infectados com HIV. Os efeitos adversos oculares consistem em vitritite, 

cataratas, como também aumento da pressão intraocular. Recomenda-se, o uso intravenoso de fomiversen no 

tratamento de pacientes aidéticos com CMV retinite refratárias. 

 

Foscarnet (PFA) O foscarnet (ácido fosfonofórmico) é um pirofosfato análogo não nucleotídeo. É ativo 

contra todos herpesvírus e HIV. O PFA inibe a DNA polimerase produzida por vírus DNA (especialmente HSV, CMF 

e hepatite B) mais eficientemente que as DNA polimerases- da célula hospedeira. Inibe a síntese de DNA 

complementar ao RNA do HIV por suprimir a transcriptase reversa. Os HSV resistentes ao PFA apresentam 

mutações na DNA polimerase viral. 

O PFA tem baixa biodisponibilidade oral, sendo que a infusão intravenosa (60 mg/kg/ 8 horas) produz pico 

de concentração plasmática entre 450 e 575 M. A nefrotoxicidade e a hipocalcemia são importantes toxicidades 

dose-dependentes. Entre os efeitos adversos centrais estão cefaleia, tremor, convulsões e alucinações. Outras 

manifestações do PFA são febre, náusea, disfunção hepática, anemia e alterações eletrocardiográficas. A 

administração intravenosa do PFA é usada no tratamento da retinite por CMV em pacientes imunocomprometidos e 
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nas infecções por HSV e VZ resistentes ao ACV e ganciclovir. 

 

Idoxuridina. Trata-se da 5-iodo-2-desoxi-uridina (IDU). A IDU inibe a replicação de vários DNA-vírus, 

incluindo herpesvírus e poxvírus. 

 O IDU é provavelmente inativo até que seja convertido enzimaticamente em nucleotídeo. O nucleotídeo 

formado age como inibidor competitivo, análogo da timidina, durante a biossíntese do DNA. Compete, portanto, com 

a fosforilação da timidina na síntese de DNA, incorporando-se ao DNA viral e celular. Consequentemente, o efeito 

viral do IDU resulta da quebra cromossômica e de alterações na síntese de proteínas virais. A resistência para o 

IDU desenvolve-se rapidamente in vitro e em pacientes com queratite pelo HSV. 

Pela administração IV, mostra vida média de 30 minutos com 20% de excreção urinária. Portanto, no 

homem é rapidamente excretado e metabolizado. Os efeitos adversos do IDU incluem dor, prurido e edema nos olhos 

e pálpebras. A incorporação ao DNA hospedeiro limita a aplicação do IDU, que deve ser restrita a uso tópico. 

Atualmente, pela sua eficácia, é utilizado apenas no tratamento tópico da ceratite pelo HSV. 

O uso cutâneo do IDU é controverso. Parece que diluído em dimetilsulfóxido (DMSO) pode ser obtido em 

altas concentrações (20 a 50%); se aplicado na pele, tem efeito contra lesões de HSV, inclusive herpes genital e do 

vírus VZ. 

 

Vidarabina. É a adenosina-arabinosídeo (Ara A) ou 9-D-arabinofuranosil-adenina. A vidarabina é ativa 

contra vírus de DNA como herpesvírus, poxvírus e hepdanavírus. Sua atividade antiviral parece ser devida ao 

bloqueio da síntese de DNA, tanto na célula hospedeira como no vírus, possivelmente pela inibição da 

ribonucleotídeo redutase pelo nucleotídeo adenosina arabinosídeo 5’-trifosfato. Dentro da célula, o Ara A é 

fosforilado no correspondente nucleotídeo citado, que age como competidor seletivo inibidor da DNA polimerase 

viral, sendo incorporado em DNA viral e celular. A resistência é devida a mutações na DNA polimerase viral, que 

pode ser selecionada in vitro. 

O Ara A é relativamente insolúvel e, para sua administração sistêmica, utilizam-se grandes volumes de 

líquido, via intravenosa, em cerca de 12 horas, numa diluição de 0,45 mg/mL. Doses usuais dE Ara A (até 15 

mg/kg/dia) estão associadas a leve toxicidade como inapetência, náuseas, vômitos e diarreia em 20% dos casos. 

Maiores concentrações se associam em 2 a 10% dos pacientes à toxicidade neurológica com tremores, parestesias, 

alucinações, disartria, mioclonias, alterações de eletroencefalograma, confusão mental, ataxia, convulsões e 

encefalopatia grave acompanhada de coma. icas e carcinogênicas. 

O Ara A em solução oleosa para uso tópico a 3% é altamente eficaz na ceratite herpética, com menor 

toxicidade que o IDU ou o F3T. Faz-se referência à eficácia do Ara A intravenosa no tratamento da encefalite por 

HSV, herpes neonatal e nas infecções pelo vírus VZ, especialmente no herpes zoster do indivíduo imunossuprimido. 

Entretanto, nessas indicações tem sido substituído pelo ACV. 

 

Trifluridina. A trifluridina (5-trifluorometil-2´-deoxiuridina, F3T) tem ação semelhante ao IDU, sendo o 

monofosfato fosforilado em trifosfato, o qual se incorpora ao DNA viral, causando uma transcrição defeituosa do 

RNA mensageiro viral e a produção de proteínas virais incompetentes.  

A F3T apresenta menor toxicidade quando utilizada no tratamento de úlceras dendríticas e úlceras 

ameboides causadas pelo HSV e num tempo relativamente curto. 
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Muito embora a concentração de F3T (1% nas gotas oculares) seja 10 vezes maior que a do IDU, constitui 

uma alternativa altamente satisfatória, pois sua efetividade é também maior e com relativa ausência de efeitos 

adversos.  

Raramente causa hipersensibilidade, muito embora sensação de queimadura, edema palpebral e dermatite 

de contacto em pálpebras possam surgir. Daí se indicar seu uso até oito vezes ao dia, por não mais que 21 dias 

apenas no herpes ocular. 

 

AGENTES ANTI-INFLUENZA 
 

Amantadina. É uma amina primária de estrutura simétrica (1-adamantanamina), usada clinicamente 

como cloridrato. A rimantadina é um derivado -metil (-metil-1-adamantina cloridrato).  A amantadina inibe a 

replicação do vírus da influenza A em baixas concentrações (0,03 a 1,0 g/mL) in vitro. 

Não afeta adsorção do vírus, nem a replicação viral. É possível que iniba o transporte do vírus dentro da 

célula. Há evidências que atue em fase precoce da penetração ou na decapsidação do vírus RNA, daí a relativa 

ausência de toxicidade na célula hospedeira.  

Por administração oral é quase inteiramente absorvido via gastrintestinal. Efeitos adversos são notados 

em alguns pacientes. Doses usuais podem levar a sintomas neurológicos menores em 20% dos pacientes, a saber: 

cefaleia, tonturas, insônia, nervosismo, dificuldade em concentração e desorientação. 

Os estudos indicam que o uso profilático da amantadina resulta em elevada proteção para a infecção 

provocada pelo vírus influenza A e variantes antigênicas. No tratamento, mesmo iniciado 24 a 48 horas após o início 

dos sintomas, em metade dos casos, reduz a duração total da doença, o tempo de febre e eliminação do vírus, sem 

reduzir significativamente as complicações da doença. 
A amantadina em altas doses (superior a 300 mg/dia) é útil na doença de Parkinson (ver Capítulo 28). 

 

Oseltamivir. O oseltamavir [(3R, 4R, 5R, 5S)-4acetilamino-5-amino-3(1-etil-propoxil)-1ciclohexeno-1-

ácido carboxílico] é um análogo do ácido siálico que é inibidor seletivo da neuraminidase do vírus influenza A e B. 

A neuraminidase é uma glicoproteína essencial para replicação e liberação do vírus. A interação do oseltamavir 

com a neuraminidase causa alteração conformacional no sítio da enzima e inibe sua atividade.  Por conseguinte, 

acarreta agregação viral na superfície celular e reduz a difusão viral no trato respiratório. A resistência ao 

oseltamavir in vitro está associada a mutações na neuraminidase e hemaglutinina viral. A administração oral de 

oseltamavir está associada com náusea, desconforto abdominal e vômito. O oseltamavir é eficaz no tratamento e 

prevenção da influenza A e B. No tratamento de adultos com influenza aguda é empregado oseltamavir (75 mg/ 3X 

dia, durante 5 dias) e para crianças a dosagem é ajustada ao peso corpóreo. Na profilaxia da influenza é usado 

oseltamavir (75mg /dia). 

 

Zanamivir. O zanamivir (4-guanidino-2, 4 dideoxi-2,3-deidro-N-acetil ácido neurâmico) é um análogo do 

ácido siálico que apresenta mecanismo de ação semelhante ao oseltamavir. A biodisponibilidade oral do zanamivir é 

baixa (< 5%), sendo administrado através de inalação oral na forma de pó seco em transportador de lactose.  

O zanamivir é bem tolerado por adultos e crianças. Não se recomenda o uso tópico de zanamavir em 

pacientes asmáticos ou com doenças pulmonares obstrutivas crônicas.  
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O zanamavir inalado é eficaz no tratamento e prevenção das infecções do vírus da influenza A e B. A 

dosagem (10 mg/ 3x dia/ durante 5 dias) é empregada no tratamento de adultos e crianças de 5 anos. Na profilaxia 

da influenza é usado zanamavir uma inalação ao dia, mas não por via intranasal. 

 

AGENTES ANTI-HEPATITES 
 

Interferons. Os interferons são citocinas que apresentam ações antiviral, imunomoduladora e 

antiproliferativa. O interferon é produzido pelas células (p. ex. linfócitos e macrófagos) em resposta a 

infecções virais e por outros parasitas intracelulares facultativos ou obrigatórios. 
 

Tipos de interferon. Atualmente são classificados três tipos de interferon, com estruturas moleculares e 

propriedades diferentes: 

 

1. Interferon alfa (): antigamente conhecido como interferon tipo 1, é produzido por leucócitos no sangue 

periférico (linfócitos), baço, células linfoides e linhagens linfoblastoides; 

 

2. Interferon beta (): também conhecido como interferon tipo II, é produzido por linhagens diploides de 

fibroblastos humanos; 

3. Interferon gama (): conhecido inicialmente como interferon imune, é produzido por linfócitos 

sensibilizados em resposta a mitógenos, antígenos e citocinas específicas. 

 

Os mecanismos de ação dos interferons são complexos. Os interferons ligam-se a receptores celulares 

específicos que sinalizam a produção de várias proteínas antivirais. As proteínas induzidas pelos interferons são 

duas enzimas: 2’-5’-oliginoadenilil sintetase, que sintetiza uma série de oligonucleotídeos a partir do trifosfato de 

adenosina e uma proteína-quinase, que fosforila e inativa a proteína envolvida na síntese de proteínas, o fator 2 de 

iniciação eucariótico (eIF-2). Os oligonucleotídeos ativam as endorribonucleases celulares a clivarem o RNA 

mensageiro viral, enquanto que eIF-2 inativado não promove a síntese de proteínas. 

Os efeitos dos interferons na resposta imune se resumem em modulação da anticorpogênese, inibição da 

resposta mitogênica dos linfócitos, ativação dos macrófagos e da atividade dos linfócitos T killer. 

O interferon alfa desaparece da circulação após administração intravenosa, e a sua meia-vida é de cerca 

de 40 minutos. A meia-vida do interferon alfa aplicado via intranasal é de 20 minutos. 

Os efeitos adversos do interferon alfa incluem febre, cefaleia, dor local, anorexia, fadiga, confusão, mal-

estar e linfocitopenia, que surgem geralmente duas a quatro horas após administração de doses altas. Outros efeitos 

podem ocorrer, como distúrbios gastrintestinais, perda de peso, parestesias e supressão de medula óssea 

(linfocitopenia, granulocitopenia e trombocitopenia). As alterações hematológicas são usualmente reversíveis e 

dose-dependentes. A administração prolongada (mais de dois meses) se associa à perda de cabelo (alopecia). 

Dos efeitos adversos, é preocupante o estado letárgico que aparece após uma semana de administração, 

com profunda anorexia e sonolência. Pode ainda ser demonstrada a diminuição de anticorpos no organismo e da 

atividade de enzimas hepáticas. 
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Os interferons são usados no tratamento de várias infecções virais, como HBV, HCV e AIDS; na hepatite 

crônica pelo vírus B, cuja terapia a longo prazo mostrou benefício no sentido de limitar a infectividade do portador e 

erradicar a infecção crônica. Os interferons -2 e  mistos são aprovados no tratamento da hepatite C crônica. 

Como agente antiviral também mostra certo benefício em pacientes com rinovírus tipo 4, com varicela, 

com herpes zoster e herpes simples. 

Mas é no tratamento do câncer com interferon que as maiores esperanças estão concentradas desde 1971 

(ver Capítulo 54). 

 

Ribavirina. A ribavirina (1- -D-ribofuranosil – 1-2-4-triazol-3-carboxamida) é um nucleosídeo sintético 

análogo à guanosina, convertido em sua forma ativa por fosforilação. É um fármaco derivado da pirazomicina, 

antibiótico obtido de cepas de Streptococcus candidus, de amplo espectro. A ribavirina inibe a replicação de vários 

vírus DNA e RNA, incluindo herpesvírus, poxvírus e retrovírus. 

Dentro da célula é metabolizado por fosforilação, deribosilação e hidrólise, dando origem a ribavirina 5’-

monofosfato, que inibe a enzima inosina monofosfato dehidrogenase (que existe só na célula viral), interferindo com 

a biossíntese dos nucleotídeos da guanosina, dos quais depende a síntese de RNA mensageiro viral. Em outras 

palavras, inibe a síntese de RNA e de DNA e a síntese proteica, impedindo a produção de partículas virais 

infecciosas, por inibir precocemente a replicação. Por outro lado, a inibição da RNA polimerase do vírus da 

influenza ocorre após conversão da ribavirina em seu derivado 5-trifosfato. Tem toxicidade mínima na síntese de 

DNA celular. Ainda não foi atribuída resistência viral ao fármaco. 

A ribavirina é rapidamente absorvida por via oral e distribuída aos tecidos. A toxicidade, o fármaco é bem 

tolerado, embora doses maiores de 900 a 1.200 mg/dia ou terapia prolongada possam condicionar queda da 

hemoglobina e dos glóbulos vermelhos, além de dobrar a contagem de bilirrubina não conjugada. Essas 

complicações são, em geral, reversíveis com a suspensão do fármaco. Cefaleia frontal, cólicas abdominais e fadiga 

podem ocorrer. 

A ribavirina em associação com o interferon alfa-2b por via SC são eficazes para o tratamento de hepatite 

C crônica. O espectro da ribavirina é também para algumas viroses DNA e RNA. A terapia através do aerossol 

parece ser a maneira mais eficaz para se tentar melhorar os sintomas e as manifestações da influenza A. Da mesma 

forma, a utilização em aerossol tem se mostrado eficaz no tratamento da parainfluenza e vírus sincicial respiratório. 

Já os estudos no herpes simples genital, hepatite B e influenza A e B, utilizando-se a ribavirina por via oral 

na dose de até 1 g/dia, por cinco dias, têm-se mostrado inconclusivos.  

 

Agentes anti- Hepatite B 
 

Adefovir. O adefovir dipivoxil (9-[2-bis[(pivaloiloxi) metoxil]etil]etil adenina) é um pro-fármaco do 

adefovir, um nucleotídeo fosfonato acíclico. É inibitório in vitro contra vírus DNA e RNA, mas o uso clínico é 

limitado ao vírus da hepatite B (HBV). Como análogo da adenosina monofosfato, o adefovir é convertido no interior 

das células por cinases a difosfato que inibe competitivamente a DNA polimerase do HBV e transcriptase reversa e 

determina a interrupção da cadeia de síntese do DNA viral.  

A biodisponibilidade oral do adefovir é de cerca de 30 a 60%. A nefrotoxicidade é disfunção tubular são 

efeitos adversos dose-dependente. Outros efeitos adversos consistem em cefaleia, diesconforto abdominal e diarreia. 
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O adefovir foi aprovado para o tratamento de infecções crônicas de HBV. Estudos clínicos recentes mostraram que o 

adenovir (10 mg/dia) produziu redução dos níveis séricos de DNA viral, melhora na histologia hepática e 

normalização de aminotransferase. Ademais, ocorreu a regressão de cirrose em alguns pacientes. 

 

Entecavir. O entecavir é um análogo nucleotídeo da guanosina que inibe seletivamente as polimerases do 

HBV (transcriptase reserva).Para excercer a sua ação inibitória é requerida fosforilação intracelular que dá origem 

ao trifosfato de entecavir. Na transcriptase do vírus HIV com substituição M184V ocorreu perda de sensibilidade ao 

entecavir. Os efeitos adversos comuns incluem cefaleia, tontura e fadiga. Recomenda-se a monitorização da função 

hepática durante vários meses O entecavir é utilizado para o tratamento de infeção crônica pelo HBV em adultos. 
 

Lamivudina. A lamivudina é um análogo nucleotídeo que já foi descrito anteriormente como inibidor da 

HIV transcriptase reversa. Em células infectadas por HBV, a lamivudina é convertida por enzimas celulares a 

trifosfato que inibe competitivamente a DNA polimerase/ transcriptase de HBV e causa a interrupção da cadeia. A 

meia-vida do trifosfato intracelular é cerca de 17 a 19 horas. O perfil farmacocinético já foi descrito anteriormente. 

A lamivudina é bem tolerada nas doses orais (100 mg/dia) empregadas para o tratamento de infecções crônicas de 

HBV. A terapia crônica com lamivudina mostrou supressão do DNA viral, melhora na fibrose hepática e 

normalização dos níveis de aminotransferase. O aparecimento de cepas mutantes de HBV resistentes à lamivudina 

limitam a terapia crônica em pacientes que interroperam a terapia anti-HBV, devido ao risco de exacerbações 

agudas da hepatite B. 

Telbivudina. O telbivudina é um análogo nucleotídeo da timidina que inibe a DNA-polimerase do HBV. A 

ação inibitória requer fosforilação intracelular, dando origem ao trisfosfato de telbivudina. A telbivudina é 

desprovida de inibição das polimerases α, β e γ de células humanas. Apresenta boa segurança  e seus efeitos 

adversos são resultantes da interrupção do tratamento. O uso terapêutico é similar a outros agentes anti-HBV orais 

para o tratamento de infecção crônica pelo HBV. 

 

Tenofovir. O tenofovir é um análogo nucleotídeo que já foi estudado como agente contra o HIV (ver 

antirretrovirais). É indicado para o tratamento da infecção de HBV em adultos.  

 

OUTROS AGENTES 

 
Imiquimod. O imiquimod [1-(2-metilpropil)-1 H-imidazol [4,5-c] quino-lin-4 amina] é um novo agente 

imunomodulador que é eficaz para o tratamento tópico de condiloma acuminado (verrugas) e outras condições 

dermatológicas. A aplicação tópica de creme a 5% em verrugas genitais externas induz a resposta local de IFN-α, -

β, e TNF- α, causando redução da carga viral e de tamanho das verrugas. Os efeitos adversos mais comuns 

consistem de eritema, prurido e queimação. O imiquimod é aplicado topicament (3x/semana, durante 16 semanas) 

para o tratamento de verrugas genitais externas e periorais produz eliminação completa das verrugas em 50% dos 

pacientes. 

 

NOVOS AGENTES ANTIVIRAIS 
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Alguns agentes antivirais que se encontram em desenvolvimento clínico, excluíndo aqueles que já foram 

descritos para HIV infecções podem ser agrupados em: a) HBV ( clevudina, entricitabina,); b) HCV (viramida, BILN 

2061 e NM 283); c) Herpes simples (resiquimod); d) Citomegalovírus (maribavir); e) Vírus da influenza (peramivir e 

R-118958) e f) rinovírus ( pleconaril e sICAM-1). 
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Capítulo 54 

 

Fármacos Antineoplásicos  

 

 
Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo câncer abrange mais de cem distintas entidades de doença, diferentes em sua 

apresentação clínica, história natural, impacto no hospedeiro e possibilidade de cura ou controle. Esta 

grande variabilidade biológica dificulta a melhor abordagem terapêutica para o paciente. O êxito 

terapêutico depende, então, do conhecimento clínico de cada neoplasia e da habilidade em formular um 

esquema básico apropriado para cada situação clínica. Embora o objetivo a ser atingido no tratamento do 

câncer seja a cura, na maioria das vezes ela ainda não é possível, porém frequentemente podem-se obter 

efeitos paliativos e prolongamento da sobrevida. 
 

QUIMIOTERAPIA DO CÂNCER 

 

Os avanços na quimioterapia de doenças neoplásicas foram obtidos não só pela identificação de 

novos agentes, mas também por ter sido observado que combinações de fármacos, planejadas 

racionalmente, apresentam alta potencialidade curativa. Esses agentes antineoplásicos intervêm, ao nível 

patogenético e nas aberrações da divisão celular.  

 

Ciclo celular. As características do ciclo celular , bem como da cinética celular, transmitem 

várias e importantes propriedades para a atividade dos agentes quimioterápicos. A mais importante delas 

é a chamada ciclo-dependência dos fármacos. 

 

 Classe 1: fármacos ciclo-independentes são aqueles que podem destruir tanto as células que 
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estão em divisão quanto as que estão em repouso (G0) ao tempo da exposição. P. ex. mostarda 

nitrogenada, nitrosureias, radiação gama. 

 

 Classe 2: agentes fase-específicos são aqueles que destroem as células numa fase específica 

do ciclo celular. Não afetam as células em G0. Os fármacos dessa classe incluem a vinblastina e o 

metotrexato. Apresentam especificidade para um estágio particular do ciclo celular. 

 

 

 Classe 3: fármacos ciclo-dependentes, porém não dependentes de fase, são aqueles que 

destroem as células que estão em ciclo celular no momento da exposição ao agente quimioterápico, 

independentemente da fase em que se encontram. Por exemplo, alquilantes, antraciclinas, actinomicina. 

 

Com esses conhecimentos, a quimioterapia antitumoral conseguiu alicerçar melhor seus 

fundamentos, podendo então reconhecer em bases científicas que os diferentes grupos de fármacos têm 

sua ação preferencial em uma ou outra fase do ciclo celular, ou ainda em todas as fases, havendo a 

necessidade de se utilizar vários fármacos em conjunto, o que denominamos de poliquimioterapia, em 

ciclos, descontínuos, respeitando sempre os intervalos necessários para recomposição das populações 

celulares normais. 

 

Uso racional de antineoplásicos. Os vários agentes quimioterápicos podem interferir em muitos 

desses processos celulares essenciais.  

Resumiremos a seguir os fármacos antineoplásicos disponíveis na terapia do câncer, suas 

dosagens e as necessárias precauções na sua administração (Quadro 54-1).  

As dosagens indicadas são aquelas comumente utilizadas quando os fármacos são empregados 

como monoquimioterapia em pacientes abaixo dos 70 anos com boa performance, status e adequada 

função medular, hepática e renal. 

Em pacientes submetidos a tratamentos anteriores com radioterapia (p. ex. de tórax, coluna 

vertebral, pélvis) ou previamente tratados com quimioterapia por longos períodos de tempo ou naqueles 

com metástases ósseas disseminadas, a dose do fármaco precisa ser adaptada individualmente, devendo 

geralmente ser reduzida para cerca de 2/3 da dose convencional. A dosagem dos medicamentos necessita 

também ser reajustada nos casos onde haja prejuízo da função de certos órgãos, isto é, naqueles onde 

ocorre alteração do metabolismo ou eliminação de fármacos. 

Para a maioria dos fármacos antitumorais, o principal fator dose-limitante é a mielossupressão, 

tanto para a mono como para poliquimioterapia.  

Sabe-se que, tanto com a mono como com a poliquimioterapia, são obtidos melhores resultados 

quando a dose total permitida é administrada. Portanto, é melhor, se houver necessidade, aumentar o 
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intervalo entre as administrações do que reduzir as quantidades dos fármacos por ciclo (redução da dose 

média). 

FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS 

 

Tradicionalmente, esses fármacos são divididos em agentes alquilantes, antimetabólitos, 

produtos naturais (que englobam os antibióticos antineoplásicos, os alcaloides e as enzimas), fármacos 

diversos e hormônios e análogos. Esta classificação permite distinguir tanto a origem do composto como 

seu mecanismo de ação. 

 

Quadro 54-1. Agentes quimioterápicos utilizados no tratamento de neoplasias 

Classificação Fármaco Mecanismo 

de ação 

Indicações Posologia 

Agentes 

alquilantes 

Mecloretamina Ligacão 

cruzada com 

o DNA 

Doenças de 

Hodgkin 

0,4 mg/kg ou 

10 mg/m2 IV 

em dose única 

ou dividida 

 Ciclofosfamida Ligacão 

cruzada com 

o DNA 

Leucemias, 

linfomas, 

câncer de 

mama, 

pulmão, 

neurobasto

ma, tumor 

de Wilms 

2 a 3 

mg/kg/dia VO 

ou IV 

4 a 8 

mg/kg/dia IV 

por seis dias, 

seguida de 1 a 

5 mg/kg/dia 

VO 

Agentes 

alquilantes  

(continuação) 

Clorambucila Ligação 

cruzada com 

o DNA 

Leucemia 

linfática 

crônica 

0,1 mg/kg VO 

por três a seis 

semanas 

(4 a 10 mg/dia 

em dose única) 

 Melfalana Ligacão 

cruzada com 

o DNA 

Mieloma 

múltiplo, 

mama e 

ovário 

6 mg/dia VO 

por duas a três 

semanas 

 Bussulfano Ligacão 

cruzada com 

o DNA 

Leucemia 

mieloide 

crônica 

2 a 8 mg/dia 

VO (1 a 3 

mg/dia doses 

de 
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manutenção) 

 Dacarbazina Ligacão 

cruzada com 

o DNA 

Melanoma 

maligno, 

doenças de 

Hodgkin, 

sarcoma de 

partes 

moles 

3,5 mg/kg/dia 

IV por 10 dias 

 Carmustina Ligacão 

cruzada com 

o DNA 

Doenças de 

Hodgkin, 

linfomas, 

tumores 

cerebrais 

primários 

100 a 200 

mg/m2 IV em 

dose única a 

cada seis 

semanas 

 Lomustina Ligacão 

cruzada com 

o DNA 

Doenças de 

Hodgkin, 

outros 

linfomas 

130 mg/m2 VO 

em dose única 

a cada seis 

semanas 

 Semustina Ligacão 

cruzada com 

o DNA 

Gliomas 

malignos, 

adenocarci

noma no 

trato 

digestório, 

hipernefro

mas 

200 mg/m2 VO 

em dose única 

a cada seis 

semanas 

Agentes 

alquilantes 

(continuação) 

Estreptozocina Ligacão 

cruzada com 

o DNA 

Carcinoma 

pancreático 

metastático 

500 mg/m2 IV 

em dose única 

durante cinco 

dias 

 Cisplatina Ligacão 

cruzada com 

o DNA 

Tumores 

de 

testículos, 

carcinomas 

de ovário, 

bexiga, 

osteossarco

mas 

100 mg/m2 IV 

uma vez a cada 

quatro semanas 

Antimetabólitos Metotrexato Inibe a síntese 

de purinas 

Leucemias 

agudas, 

0,2 a 0,5 

mg/kg IV duas 
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Inibe a 

redutase 

fólica 

linfomas 

malignos, 

coriacarcin

omas, 

sarcoma 

osteogênic

o 

vezes por 

semana 

 Mercaptopurina Inibe a síntese 

de purinas 

Inibe as 

interconversõ

es de 

nucleotídeos 

Leucemias 

agudas 

12 mg/kg/dia 

IV por quatro 

dias, ou 

15 mg/kg 

semanalmente 

por seis 

semanas 

 Fluorouracil Inibe a 

enzima 

timidilato 

sintetase e a 

síntese de 

DNA 

Carcinoma 

de mama, 

ovário, 

bexiga, 

pâncras, 

cabeça e 

hepatomas 

100 a 200 

mg/m2/dia IV 

por cinco a 

sete dias 30 

mg/m2 IT a 

cada quatro 

dias 

 Citarabina Inibe a síntese 

de DNA e a 

função do 

RNA 

Leucemias 

agudas e 

linfomas 

2,5 mg/kg/dia 

 Gemcitabina Inibe a síntese 

de DNA 

Câncer 

pancreático 

e ovariano 

1.000 a 1.200 

mg/m3 

Produtos 

naturais 

Vincristina Inibe a função 

dos 

microtúbulos 

Doença de 

Hodgkin, 

outros 

linfomas, 

leucemia 

linfática 

aguda, 

tumor de 

Wilms, 

rabdomioss

arcoma 

0,01 mg/kg IV 

para adultos 

2 mg/m2 

semanalmente 

para crianças 

 Vinblastina Inibe a função Tumores 0,1 a 0,6 
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de 

microtúbulos 

de 

testículos, 

doença de 

Hodgkin, 

neuroblasto

ma, 

carcinoma 

de mama 

mg/kg IV em 

dose única 

 Paclitaxel Inibe a função 

de 

microtúbulos 

Câncer de 

ovário, 

mama, 

cabeça 

Esquema 

posológico não 

definido 

 Etoposida Bloqueio da 

topoisomerase 

Câncer 

testicular 

50 a 100 

mg/m2/5 dias 

 Topotecano Bloqueio da 
topoisomerase 

Câncer do 

ovário 

1,5 mg/m3/dia 

 Daunorrubicina Inibe a síntese 

de RNA 

Intercala-se 

com o DNA 

Leucemias 

agudas 

linfocíticas 

e 

granulocíti

cas 

30 a 60 

mg/m2/dia IV 

por três dias ou 

uma vez por 

semana 

0,8 a 1 

mg/kg/dia IV 

por três a seis 

dias 

 Bleomicina Quebra na 

cadeia e 

fragmentação 

do DNA 

Carcinomas 

espinhoce-

lulares de 

cabeça e 

pescoço, 

esôfago, 

pele, 

testículo, 

doença de 

Hodgkin e 

outros 

linfomas 

10 a 20 

unidades/m2 

semanalmente 

ou duas vezes 

por semanas 

 Mitomicina Ligacão 

cruzada com 

o DNA 

Adenocarci

noma 

gástrico, de 

2 mg/m2/dia 

por cinco dias 

(repetir após 
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cólon, reto 

e bexiga 

dois dias) 

Fármacos 

diversos 

Hidroxiureia Inibe a síntese 

do DNA 

Leucemias 

agudas, 

leucemia 

mieloide 

crônica 

80 mg/kg VO 

em dose única 

a cada três dias 

ou 

20 a 30 

mg/kg/dia VO 

em dose única 

 Procarbazina Inibe a síntese 

de RNA e 

proteínas 

Doença de 

Hodgkin, 

mieloma, 

melanoma 

2 a 4 

mg/kg/dia VO 

por sete dias 

(depois dose de 

4 a 6 

mg/kg/dia) 

 Mitoxantrona Inibe a síntese 

de NDA e 

RNA 

Carcinoma 

de mama, 

leucemias 

agudas, 

linfomas 

malignos 

100 mg/m2 IV 

(dose máxima) 

Hormônios e 

inibidores 

Prednisona Correção do 

balanço 

hormonal 

devido ao 

hiperestrionis

mo e 

competição 

com 

estrógenos ao 

nível do 

receptor 

Leucemia 

linfocítica 

aguda e 

crônica, 

doença de 

Hodgkin, 

câncer de 

mama 

20-100 mg/dia 

VO 

50-100 

mg/cada dois 

dias VO 

 Medroxiproges-

terona 

Idêntico à 

prednisona 

Câncer de 

mama e 

endométrio 

100-200 

mg/dia VO 

200-600 

mg/dia vezes 

por semana 

VO 

Hormônios e 

inibidores 

Dietilestilbestrol Inibição da 

produção de 

Câncer de 

mama e 

1,5 mg/três 

vezes ao dia 
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andrógeno próstata VO 

 Tamoxifeno Competição 

com o 

estradiol ao 

nível do 

receptor 

Câncer de 

mama 

20 a 40 mg VO 

por 4 a 10 

semanas 

 Aminoglutetimida Bloqueia a 

secreção de 

cortisol e 

inibe 

parcialmente 

a produção de 

testoterona, 

progesterona 

etc. 

Câncer de 

mama 

250 mg/quatro 

vezes/dia VO 

com 40 mg 

hidrocortisona 

 Danazol Inibição da 

esteroidogêne

se adrenal e 

gonadal 

Ligação com 

receptores de 

progesterona 

e andrógenos 

Câncer de 

mama 

600-1.800 

mg/dia VO 

 

AGENTES ALQUILANTES 
 

Os agentes alquilantes com reconhecida eficácia clínica são os seguintes: 

 

A) Derivados da mostarda nitrogenada (mecloretamina, ciclofosfamida, ifosfamida, clorambucila, 

melfalana); 

 

B) Derivados das etileniminas (altetramina, TEM, tiotepa); 

 

C) Alquil-sulfonados (bussulfano); 

 

D) Derivados do triazeno (dacarbazina, temozolamida); 

 

E) Nitrosureias (carmustina, lomustina, semustina, bem como o antibiótico estreptozocina); 

 

F) Cisplatinum (cisplatina). 
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Mecanismo de ação. Estas substâncias têm a capacidade de formar ligações covalentes com os 

ácidos nucleicos. Os fármacos alquilantes são compostos altamente reativos, possuidores de radicais 

alquil-eletrofílicos (R-CH2-CH2
+
), que reagem formando ligações covalentes (alquilação) com várias 

substâncias nucleofílicas, incluindo também grupos biologicamente importantes, tais como: fosfatos, 

amino, sulfidrilas, hidroxilas, carboxílicos e imidazólicos. A alquilação produz quebra na molécula do 

DNA e ligação cruzada em seu duplo filamento. Esses agentes interferem, portanto, com a duplicação do 

DNA e transcrição do RNA, impedindo a divisão celular. A citotoxicidade e outros efeitos dos agentes 

alquilantes estão diretamente relacionados com a alquilação de componentes do DNA.  

Como sua atividade não depende da síntese de DNA, eles podem afetar células que estão em 

qualquer fase do ciclo celular. Todos os compostos desse grupo apresentam um mecanismo de ação 

comum, porém diferem em suas características farmacocinéticas, lipossolubilidade, reatividade química, 

metabolismo e toxicidade. De um modo geral, se um tumor é sensível e torna-se resistente a um agente 

alquilante, ele provavelmente não será sensível a outro fármaco da mesma classe. Mas isso nem sempre é 

verdadeiro.  

Assim, as nitrosureias e a ciclofosfamida não apresentam resistência clínica cruzada no 

tratamento de linfomas e no mieloma múltiplo. Não aparece necessariamente resistência cruzada entre a 

ciclofosfamida e o melfalan 
 

DERIVADOS DA MOSTARDA NITROGENADA. A mostarda nitrogenada pode ser considerada um 

análogo da mostarda sulfurada. Sua atividade biológica está baseada na presença do grupo bis (2-cloroetil). 

 

Mecloretamina. A mecloretamina foi a primeira mostarda nitrogenada a ser introduzida na prática 

clinica. O principal efeito tóxico consiste no aparecimento de mielossupressão e de sintomas gastrintestinais como 

náuseas e vômitos. Em altas doses, podem ser observados efeitos colinérgicos, que incluem lacrimejamento e 

diarreia. É um fármaco altamente vesicante e, por essa propriedade, deve-se evitar o extravasamento do mesmo na 

pele e no tecido subcutâneo, porque podem ocorrer danos teciduais graves. A mecloroetamina é utilizada 

principalmente no tratamento de linfomas Hodgkin, sendo também eficaz, em solução tópica, na terapêutica da 

micose fungoide. 

 

Ciclofosfamida. É um composto virtualmente inativo in vitro, sendo ativado no fígado pelo sistema de 

oxidases de função mista (citocromo P450) do retículo endoplasmático liso, produzindo então os compostos ativos 

mostarda fosforamida e acroleína. A ciclofosfamida pode ser administrada por via oral, intramuscular, intravenosa, 

intrapleural e intraperitoneal, sendo geralmente utilizada por via oral e intravenosa. Os efeitos adversos mais 

comuns são: aparecimento de náuseas, vômito, mielossupressão, alopecia e cistite hemorrágica estéril (em 5 a 10% 

dos pacientes).  

A ciclofosfamida apresenta um amplo espectro de atividade clínica, sendo um dos mais comuns agentes 

antineoplásicos utilizados. É também um componente essencial em muitas combinações efetivas de fármacos, como, 

p. ex., no tratamento dos linfomas, leucemias, câncer de mama, pulmão, assim como em neuroblastoma, 
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retinoblastoma e em outras neoplasias da infância. 

 

Ifosfamida. A ifosfamida é um análogo da ciclofosfamida. Para se tornar ativo, o composto também 

requer alteração metabólica no fígado, onde é transformado em 4-hidroxifosfamida, a qual está em equilíbrio com a 

aldofosfamida. A toxicidade da ifosfamida é patenteada pelo aparecimento de náuseas, vômitos, alopecia e 

moderada mielossupressão, elevação das enzimas hepáticas e nefro e urotoxicidade.  

O fármaco apresenta um amplo espectro de atividade antitumoral quando usado só ou em combinação com 

outros fármacos citostáticos, especialmente em pacientes refratários a outros regimes terapêuticos. Os melhores 

resultados foram observados em tumores de testículo, câncer de pulmão, ovário, sarcomas de partes moles e também 

em linfomas. 

 

Clorambucila. É um derivado aromático da mecloretamina. Após administração oral, a sua meia-vida 

plasmática é de aproximadamente 90 minutos. O clorambucila produz efeitos supressores, tanto nos leucócitos como 

nas plaquetas, mas poucos outros efeitos adversos são observados. É o fármaco de escolha no tratamento da 

leucemia linfática crônica. 

 

Melfalano. Esta fenilanina, derivada da mostarda nitrogenada, é também conhecida como L-sarcolisina. 

Esta substância é bem absorvida quando administrada por via oral e parece ser igualmente eficaz se administrada 

por via intravenosa. A toxicidade clínica do melfalano é principalmente hematológica. Embora o espectro geral de 

ação do melfalano seja semelhante ao das outras mostardas nitrogenadas, a substância é utilizada principalmente no 

tratamento do mieloma múltiplo. Efeitos benéficos foram também descritos no tratamento do câncer de ovário e no 

melanoma maligno. 

 

Bendamustina. A bendamustina é o mais recente agente alquilante aprovado para o tratamento de 

linfomas. É administada na forma de infusão intravenosa de duração de 30 min em ciclo de 28 dias. A toxicidade 

clínica semelhante ao padrão clássico de agentes alquilantes, com mielossupressão e mucosite reversíveis. 

 

DERIVADOS DAS ETILENAMINAS E METILAMINAS. Os principais representantes destas classes 

são a tiotepa (trietilena), que é usada como agente intravesicular no câncer de bexiga, e a altretamina 

(hexametilmelamina) usada no câncer ovariano avançado. Embora ainda estejam à disposição para uso clínico, 

esses fármacos são hoje em dia raramente empregados como agentes terapêuticos, tendo sido substituídos por 

mostardas nitrogenadas selecionadas. 

 

ALQUIL-SULFONADOS. Bussulfano. Os alquil-sulfonados são agentes alquilantes representados pelo 

bussulfan. É bem absorvido após administração por via oral e desaparece do sangue rapidamente após infusão 

intravenosa. Quase toda a substância é excretada na urina como ácido metano-sulfônico. Os principais efeitos 

tóxicos do bussulfano estão relacionados às suas propriedades mielossupressivas. Uma depressão seletiva da 

granulocitopoiese é evidente com a utilização do composto em baixas doses. O bussulfano pode causar outros efeitos 

adversos pouco frequentes, como o aparecimento de fibrose pulmonar difusa (pulmão-do-bussulfano) e um quadro 

semelhante à síndrome de Addison, caracterizado pelo aparecimento de hiperpigmentação cutânea e fraqueza, 
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porém sem anormalidades da função adrenal. Pode ocorrer hiperuricemia, com consequente lesão renal, devida à 

precipitação de uratos. O maior uso desse composto está no tratamento da leucemia mieloide crônica, porém não 

tem valor na terapêutica da crise blástica da leucemia mieloide crônica. 

 

DERIVADOS DO TRIAZENO. Dacarbazina (DTIC). A DTIC foi sintetizada inicialmente como um 

inibidor da biossíntese das purinas, mas de fato funciona como um agente alquilante após ativação metabólica no 

fígado por enzimas microssômicas. A dacarbazina é administrada por via intravenosa. A toxicidade inclui 

aparecimento de náuseas e vômitos em mais de 90% dos pacientes. Mielossupressão moderada pode ocorrer durante 

a segunda ou terceira semana após o início do tratamento. Outros efeitos tóxicos incluem a hepatotoxicidade, que é 

incomum e geralmente transitória. A dacarbazina é empregada principalmente no tratamento do melanoma maligno. 

Respostas benéficas são também descritas em pacientes com doença de Hodgkin (quando utilizada em combinação 

com outros fármacos) e em pacientes portadores de sarcomas de partes moles (em combinação com a adriamicina). 

 

Temozolamida. A temozolamida é um triazeno que é usado em associação com radioterapia no tratamento 

de pacientes com glioma maligno.  

 

NITROSUREIAS. As cloroetilnitrosureias formam grupo estruturalmente distinto dos agentes 

alquilantes. As nitrosureias utilizadas na clínica são: 

A) Derivados da 2-cloroetilnitrosureia (CNU): carmustina (BCNU), lomustina (CCNU) e 

semustina (metil-CCNU); 

 

B) Derivados da nitrosureia com glicose 2-substituída: estreptozotocina. 

 
Carmustina (BCNU). Este composto foi o primeiro desta série a receber intensivos estudos clínicos. A 

principal toxicidade clínica é a mielossupressão de aparecimento tardio. O uso prolongado dessas substâncias leva 

ao aparecimento de mielotoxicidade cumulativa, que pode chegar até aplasia de medula óssea em alguns pacientes. 

Raramente são observadas fibrose pulmonar intersticial e toxicidade renal e hepática. O espectro de ação da 

carmustina é semelhante ao dos outros agentes alquilantes. Respostas significativas são observadas na doença de 

Hodgkin e em outros linfomas. Por sua capacidade de atravessar a barreira hematencefálica, a substância tem sido 

utilizada no tratamento de tumores cerebrais primários e metastáticos. 

 

Estreptozocina. É um antibiótico derivado do Streptomyces acromogenes. A estreptozocina é administrada 

por via parenteral.  

Náuseas e vômitos podem ser observados em quase todos os pacientes tratados com esta substância. Em 

dois terços dos casos pode ocorrer toxicidade hepática e renal.  

Toxicidade hematológica, que se traduz pelo aparecimento de anemia, leucopenia e plaquetopenia, ocorre 

em 20% dos pacientes. Este composto é utilizado principalmente no tratamento de pacientes com carcinoma de 

pâncreas metastático. 
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CISPLATINA E ANÁLOGOS. O cisdiaminoplatinum (II) (cisplatina) é um complexo inorgânico e 

hidrossolúvel que contém platina. O (II) indica a valência da platina. 

A cisplatina não é eficaz quando administrada por via oral. Após infusão intravenosa rápida, o fármaco 

apresenta meia-vida plasmática inicial de 25 a 50 minutos. 

Por seu potencial nefrotoxicidade, este fármaco pode ser administrado em períodos diferentes (ver 

Capítulo 13).  

A hipomagnesemia assintomática é um achado comum em pacientes tratados com cisplatina, porém perdas 

importantes de magnésio podem levar ao aparecimento de tetania. Náuseas e vômitos acentuados ocorrem em quase 

todos os pacientes. A mielossupressão provocada pelo uso da cisplatina é moderada.  

A toxicidade manifesta-se pelo aparecimento de zumbidos e por uma progressiva perda da audição de alta 

frequência (4.000 a 8.000 Hz).  

A cisplatina é particularmente eficaz no tratamento dos tumores de testículo, quando utilizada como 

terapêutica isolada ou, de preferência, em associação com outros fármacos (bleomicina e vinblastina). Efeitos 

benéficos também são observados nos carcinomas de ovário, bexiga, cabeça e pescoço e nos osteossarcomas. 

 

Carboplatina e oxaliplatina. São fármacos análogos que foram desenvolvidos para diminuir a toxicidade 

causada pela cisplatina.  

Por exemplo, a carboplatina causa menos náusea, neurotoxicidade, ototoxicidade e nefrotoxicidade que a 

cisplatina. 

ANTIMETABÓLITOS 

 

 Os antimetabólitos são classificados em: 

 

1. Análogos dos folatos: metotrexato; 

 

2. Análogos das purinas: 6-mercaptopurina e 6-tioguanina, fludarabina, pentostatina e cladribina; 

 

3. Análogos das pirimidinas: fluorouracil, citarabina e gemcitabina. 

 

Em contraste com os agentes alquilantes, os antimetabólitos são dependentes da síntese de DNA 

para serem ativos. Eles são considerados agentes fase-específicos do ciclo celular. 

 
ANÁLOGOS DO ÁCIDO FÓLICO. Metotrexato. O metotrexato apresenta uma grande semelhança 

estrutural com o ácido fólico. na biossíntese das purinas. Por sua vez, a timidina pode ser convertida em timidilato 

pela enzima timidina-quinase, desviando assim a reação catalisada pela timidilato-sintetase (TS) e fornecendo o 

precursor necessário para a síntese de DNA. Estes fatos, possibilitaram o desenvolvimento de novos agentes 

inibidores da TS (raltitrexede). 

O metotrexato é rapidamente absorvido pelo trato gastrintestinal em doses menores que 25 mg/m2. Os 

efeitos adversos se manifestam em relação à medula óssea e ao trato gastrintestinal (mucosites) e ocorrem por volta 
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de 5 a 14 dias após o início da terapêutica. Uma toxicidade mais prolongada pode ser observada em pacientes que 

falham em eliminar o fármaco normalmente. O metotrexato também pode levar ao aparecimento de hepatotoxicidade 

aguda e crônica, com elevação aguda das enzimas hepáticas e, nos pacientes que recebem tratamento oral por tempo 

prolongado, fibrose hepática. 

O metotrexato, quando utilizado em altas dosagens, acarreta o aparecimento de nefrotoxicidade aguda, a 

qual pode ser prevenida com pré-hidratação adequada e alcalinização da urina. Raramente podem ser observadas 

pneumonite aguda e anafilaxia. Em mais de 30% dos pacientes que recebem Mtx intratecal podem ocorrer várias 

manifestações de neurotoxicidade, que incluem disfunção motora, paralisia de nervos cranianos, convulsões e coma. 

Esse fármaco é útil no tratamento de manutenção das leucemias agudas, linfomas malignos, 

coriocarcinomas e tumores trofoblásticos correlatos de mulheres, tumores de mama e, atualmente, quando utilizado 

em altas doses com resgate pelo leucovorin, no tratamento do sarcoma osteogênico. 

 

Permetrexede. O permetrexede é um novo análogo do ácido fólico que é rapidamente transformado no 

interior da célula a poliglumato, reponsável pela inibição da diidrofolato redutase, timidilato sintetase e glicina 

amida ribonucleotídeo transformilase, relacionadas a síntese de precursores do DNA (timidilato e purinas)e RNA 

(purinas). A toxicidade do permetrexede é semelhante ao metrotrexato com a presença de exantema que pode ser 

atenuado pela administração de dexametasona. O permetraxede apresentou atividade antineoplásica em 

adenocarcinomas de células pequenas pulmonares, câncer de ovário e mesotelioma. 

   

ANÁLOGOS DAS PURINAS. Mercaptopurina (6-MP). A 6-MP e seu derivado azatioprina são 

agentes antineoplásicos muito importantes e são os mais utilizados clinicamente nesta classe. Esse composto é 

rapidamente absorvido após administração oral, com 50% da dose atingindo a circulação sistêmica. O principal 

efeito tóxico do fármaco é a depressão da medula óssea, embora esta se desenvolva mais gradualmente do que com 

os antagonistas do ácido fólico. Hepatotoxicidade reversível pode ser observada ocasionalmente. É utilizada 

principalmente no tratamento de manutenção das leucemias agudas. 

 

Tioguanina (6-TG). A síntese da tioguanina foi descrita em 1955. As manifestações tóxicas incluem 

mielossupressão e efeitos gastrintestinais semelhantes aos causados pela 6-MP. Este composto é usado no 

tratamento das leucemias agudas. Associado à citarabina e à daunomicina, forma um dos mais efetivos esquemas 

utilizados na indução da remissão das leucemias granulocíticas agudas. 

 

Pentostatina (2’-deoxicoformicina). A pentostatina é um composto isolado de cultura de Streptomyces 

antibioticus. A pentostatina é administrada por via intravenosa, e sua meia-vida de eliminação é de 5,7 horas. Os 

efeitos tóxicos mais frequentes são mielossupressão, sintomas gastrintestinais e urticária. A pentostatina é eficaz em 

vários tipos de leucemia e linfomas. 

 

Fludarabina. O fosfato de fludarabina é um análogo da vidarabina (9--D-arabinofuranosil-adenina). 

Após administração intravenosa, é rapidamente convertida em fludarabina. As principais manisfestações tóxicas são 

mielossupressão, febre, náusea, anorexia e fraqueza. A fludarabina é usada no tratamento de pacientes com 

leucemia linfocítica crônica e linfomas. 
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Cladribina (2-cloro deoxiadenosina, 2-CdA). A cladribina é um análogo resistente da adenosina 

desaminase. A 2-CdA é administrada por via intravenosa e sua meia-vida plasmática é bimodal, que varia entre 35 

minutos e 6,7 horas. A mielossupressão é um efeito adversos dose-dependente. Entre outros efeitos adversos incluem-

se náusea, febre, cefaleia e fadiga. A cladribina é fármaco de escolha na leucemia de células velosas, sendo usada 

em outros tipos de leucemia e linfomas. 

 

ANÁLOGOS DA PIRIMIDINA. Os compostos pertencentes a esse grupo têm em comum a 

capacidade de impedir a biossíntese dos nucleotídeos da pirimidina ou de assemelhar-se a estes 

metabólitos naturais. Eles interferem, portanto, com as atividades celulares vitais, assim como na síntese e 

função dos ácidos nucleicos. 

 

Fluorouracil (5-FU) e Floxuridina (FUdR). O 5-FU é usualmente administrado por via intravenosa, 

como também pela via oral, intra-arterial e mesmo intraperitoneal. conversão. O fluorouracil difunde-se 

rapidamente no líquido cerebroespinhal; concentrações de cerca de 7 mM são obtidas 30 minutos após 

administração intravenosa. 

A principal toxicidade do 5-FU e da floxuridina advém de seus efeitos sobre o epitélio gastrintestinal e a 

medula óssea, podendo-se observar aparecimento de mielossupressão, estomatites e diarreia. Eventualmente podem 

ocorrer sintomas neurológicos agudos (ataxia cerebelar) e isquemia miocárdica. 

O 5-FU é amplamente utilizado no tratamento de tumores sólidos, incluídos os de mama e tubo digestório. 

Efeitos benéficos foram reportados em hepatomas, carcinomas de ovário, bexiga, pâncreas e cabeça e pescoço. No 

tratamento de pacientes com metástases hepáticas, foram observados resultados favoráveis após infusão do fármaco 

nas artérias hepática. Este composto também pode ser aplicado topicamente em lesões pré-cancerosas ou malignas 

de pele. A floxuridina tem indicações semelhantes às da 5-FU. 

 

Capecitabina. A capecitabina (N4-pentoxicarbonil-5´-fluorocitidina) é um análogo do 5-FU, que é ativa 

contra câncer de mama e cólon. É bem absorvida por via oral com biodisponibilidade de 70 a 80%. A capecitabina é 

empregada no tratamento do câncer de mama metastático isoladamente ou em combinação com o docetaxel.  

A capecitabina foi aprovada para uso no tratamento de câncer de colorretal metastático como 

monoterapia. 

 

ANÁLOGOS DA CITIDINA. Citarabina (citosina arabinosídeo, Ara-C). Um dos mais interessantes 

antimetabólitos utilizados é a citarabina, mais adequadamente denominada 1-B-D-arabinofuranosilcitosina. Esse 

composto é pouco absorvido no trato gastrintestinal, sendo administrado por via parenteral subcutânea ou 

intravenosa; também administrado por via intratecal. O efeito tóxico mais comum é o aparecimento de 

mielossupressão. Outras manifestações tóxicas incluem alterações gastrintestinais (náuseas, vômitos e diarreia) e, 

menos frequentemente, estomatites e hepatotoxicidade, representada por elevações brandas das enzimas hepáticas, 

que não obrigam à descontinuidade da terapêutica. Em altas doses, o Ara-C pode provocar disfunção cerebral, 

ataxia e conjuntivites, toxicidades estas não observadas com as doses usuais.  
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É um dos principais fármacos utilizados no tratamento das leucemias agudas de crianças e adultos, 

particularmente quando associado a 6-tioguanina e daunorrubicina. Efeitos benéficos também foram observados no 

tratamento de linfomas. 

 

5-Azacitidina (5-Aza-C). É um análogo da citidina. A 5-AZA-C é administrada por via intravenosa, 

frequentemente por infusão contínua. Náuseas, vômitos e diarreia podem ser intensos, principalmente se o composto 

for administrado por injeção intravenosa rápida. Hepatotoxicidade pode ocorrer particularmente em pacientes com 

disfunção hepática prévia. Raramente podem surgir febre, rash cutâneo e hipotensão. É fármaco de segunda escolha 

no tratamento das leucemias mieloides agudas. Não apresenta resistência cruzada com o Ara-C. 

 

Gemcitabina (2, 2 difluorodeoxicitidina, dFdC). O dFdC é um importante antimetabólito. A dFdC é 

administrada por infusão intravenosa. A dFdC acarreta o aparecimento de mielossupressão, principalmente se o 

composto for administrado por infusões prolongadas. Astenia e alterações das transaminases hepáticas podem 

ocorrer em mais de 40% de pacientes. Raramente pode surgir pneumonite intersticial. É fármaco de primeira linha 

no tratamento de pacientes com metástases de câncer pancreático e pulmonar. 

 

PRODUTOS NATURAIS 

 

ALCALOIDES DA VINCA. O fracionamento do extrato da Vinca rosea resultou em quatro 

alcaloides diméricos ativos: vinblastina, vincristina, vinleurosina e vinrosidina, sendo que os dois 

primeiros têm importância clínica. Um terceiro análogo, a vindesina (diacetilvinblastina), que é também 

um produto do metabolismo da vinblastina no homem, tem entrado em ensaios clínicos e apresenta 

atividade contra várias doenças malignas hematológicas. 
 

Vincristina. A substância é administrada por via intravenosa. A principal manifestação adversa que se 

observa com o uso de vincristina é o aparecimento de neurotoxicidade, um tipo de toxicidade dose-limitante. A 

vincristina causa discreta mielotoxicidade, tornando-se, dessa forma, ímpar em relação à grande maioria dos 

agentes antineoplásicos. Pode também ser observado aparecimento de alopecia. Raramente essa substância pode 

provocar liberação de hormônio antidiurético, com um quadro de hiponatremia dilucional sintomática. 

A vincristina é um fármaco efetivo na doença de Hodgkin e outros linfomas, particularmente quando 

utilizada em associação com outros fármacos. É uma substância de escolha no tratamento de indução de remissão 

em crianças portadoras de leucemia linfática aguda, quando administrada em associação com a prednisona. Efeitos 

benéficos são também reportados em várias outras neoplasias, como tumor de Wilms, neuroblastoma e 

rabdomiossarcoma. 

 

Vinblastina. É administrada por via intravenosa. A principal toxicidade da vinblastina é a 

mielossupressão. A leucopenia é normalmente dose-limitante. Mucosites e alterações gastrintestinais que incluem 

náuseas, vômitos e diarreia podem ser encontradas. Extravasamentos durante a injeção da substância provocam 

danos teciduais severos. Outro efeito tóxico da vinblastina inclui manifestações neurológicas, como depressão 
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mental passageira, perda dos reflexos tendinosos profundos, convulsões e psicose, e também disfunção do sistema 

nervoso autônomo semelhante à encontrada com a vincristina. Essa neurotoxicidade raramente é observada quando 

se usam as doses convencionais. 

O mais importante uso clínico da vinblastina é na terapia dos tumores de testículo, associada à cisplastina 

e à bleomicina. Respostas benéficas são observadas no tratamento dos linfomas, em particular na doença de 

Hodgkin. Também é ativa no coriocarcinoma da mulher, neuroblastoma e carcinoma de mama. 

 

Vinorelbina. É um novo alcaloide da vinca, recentemente introduzido na prática clínica. É ativa contra o 

câncer de pulmão e de mama. 

 

EPIPODOFILOTOXINAS. Etoposida. Esse composto pode ser administrado por via oral e 

intravenosa. A toxicidade dose-limitante é a depressão medular. Náuseas, vômitos e, menos frequentemente, diarreia 

são os sintomas gastrintestinais que ocorrem nos pacientes tratados com a etoposida. Pode haver também anorexia 

durante o tratamento. Alopecia ocorre em cerca de 90% dos pacientes. Raramente surgem manifestações de 

toxicidade aguda, como febre, calafrios e hipotensão. Essa substância é eficaz no tratamento do carcinoma de 

pequenas células do pulmão (Oat-cell), nas leucemias mielomonocíticas e monocíticas agudas, nos linfomas, nos 

tumores de testículo não seminomatosos e também nos coriocarcinomas das mulheres. 

 

Teniposida. A absorção gastrintestinal é irregular. É administrada por via intravenosa lenta. Raramente 

podem ocorrer rash cutâneo, secundário à liberação de histamina, e quadros de alopecia reversível. Atualmente, a 

principal indicação da teniposida como agente isolado é no tratamento dos tumores primitivos do sistema nervoso 

central, porém, quando utilizado em combinação com BCNU e CCNU, são observados melhores efeitos. Resultados 

promissores foram obtidos também na terapia dos linfomas Hodgkin e não Hodgkin e em leucemias linfocíticas 

agudas e câncer de bexiga. 

 

ANTIBIÓTICOS ANTITUMORAIS. Os compostos utilizáveis clinicamente são a 

actinomicina D, daunorrubicina, doxorrubicina, 4-epidoxorrubicina, bleomicina, mitomicina C e 

mitramicina. 
 

Actinomicina D.. A ação antitumoral desse antibiótico levou ao descobrimento de um crescente número de 

antibióticos com atividade contra tumores e leucemias de roedores e que, posteriormente, mostraram atividade 

contra tumores humanos. 

A actinomicina D é administrada por via intravenosa. A toxicidade dose-limitante mais comum para esse 

agente é o aparecimento de mielossupressão. Outras manifestações tóxicas incluem anorexia, náuseas e vômitos (que 

se iniciam usualmente dentro de poucas horas após a administração do fármaco), diarreia, estomatites, queilites, 

glossites e proctites. Podem ocorrer também alopecia e hiperpigmentação de pele, especialmente em áreas 

previamente irradiadas. A substância é irritante local se injetada no tecido subcutâneo. 

O mais importante uso clínico da dactinomicina D é no tratamento do rabdomiossarcoma e do tumor de 

Wilms na criança. Essa substância também é utilizada no tratamento dos sarcomas de Ewing e de partes moles, no 
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coriocarcinoma da mulher e nos tumores de testículo. 

Antraciclinas. Os antibióticos daunorrubicina e doxorrubicina e seus derivados estão entre os 

mais importantes agentes antitumorais introduzidos na quimioterapia do câncer.  
 

Daunorrubicina. As manifestações tóxicas da daunorrubicina incluem depressão da medula óssea, 

estomatites, alopecia e alterações gastrintestinais. É irritante local se injetada por via subcutânea. Cardiotoxicidade 

é um efeito adverso peculiar, caracterizado pelo aparecimento de taquicardia, arritmias, dispneia, hipotensão e 

insuficiência cardíaca congestiva, não responsiva aos digitálicos. 

 A daunorrubicina é utilizada no tratamento das leucemias agudas linfocíticas e granulocíticas. Associada 

à citarabina e à 6-tioguanina, é o tratamento de escolha das leucemias granulocíticas agudas do adulto. 

 

Doxorrubicina. É administrada por via intravenosa, podendo ser também por via intra-arterial. A 

doxorrubicina causa mielossupressão e mucosites, as quais representam as toxicidades agudas dose-limitantes desse 

agente. Ocorre também aparecimento de alopecia, frequentemente universal. Além destas, a maior toxicidade dose-

limitante das antraciclinas é representada pelo aparecimento de cardiotoxicidade. A cardiomiopatia pode ser 

detectada através de eletrocardiograma e de medidas da fração de ejeção.  

A doxorrubicina é efetiva no tratamento das leucemias agudas e dos linfomas malignos. Em contraste com 

a daunorrubicina, é extremamente ativa em numerosos tumores sólidos, como carcinoma de mama, ovário, bexiga, 

tireoide e carcinoma de pequenas células do pulmão. O fármaco também é benéfico no tratamento dos sarcomas 

osteogênico, de Ewing, de partes moles e no neuroblastoma. 

 

Análogos da doxorrubicina. A 4-L-epi-doxorrubicina (epirrubicina) foi o primeiro dos novos 

análogos a receber estudo clínico. Outro análogo é a valrubicina, que é usada no tratamento do carcinoma 

de bexiga. 
 

Epirrubicina. A epirrubicina é administrada por via intravenosa. Os efeitos adversos são representados 

pelo aparecimento de alopecia, mucosites, desordens gastrintestinais, toxicidade hematológica e cardíaca. 

Experimentalmente, a epirrubicina demonstrou ser eficaz contra os mesmos tipos de tumor que são sensíveis à 

doxorrubicina. Clinicamente, foram obtidas respostas ativas no carcinoma mamário, linfoma maligno, nos sarcomas 

de partes moles e carcinomas gástricos e de ovário. 

 

Bleomicinas. As bleomicinas constituem um importante grupo de agentes antitumorais descobertos por 

Umezawa e colaboradores. A bleomicina é absorvida rapidamente após a administração intramuscular, resultando 

em concentrações plasmáticas de 1/3 a 1/2 daquelas obtidas após administração intravenosa rápida. Além das vias 

convencionais de administração, a bleomicina pode ser injetada no espaço pleural ou peritoneal no controle das 

efusões malignas. Em contraste com a maioria dos agentes antineoplásicos, a bleomicina causa apenas uma discreta 

mielotoxicidade. A toxicidade pulmonar provocada pela bleomicina caracteriza-se pelo aparecimento de uma 

pneumonite subaguda ou crônica que progride para fibrose intersticial, podendo ser fatal.  

A bleomicina também provoca frequentemente uma toxicidade cutaneomucosa. Quase 50% dos pacientes 
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desenvolvem eritema, enduração, aumento da espessura da pele e eventualmente lesões ulcerativas sobre as áreas de 

maior pressão do corpo. Além disso, vários pacientes desenvolvem na pele hiperpigmentação em estrias e um 

escurecimento geral. Raramente os pacientes podem desenvolver o fenômeno de Reynaud durante a terapia com a 

bleomicina. As reações cutaneomucosas incluem também mucosites e alopecia. 

A bleomicina é efetiva no tratamento dos tumores de testículo, especialmente quando associada à 

vimblastina e à cisplatina. Efeitos benéficos são também observados no tratamento de carcinomas espinocelulares de 

cabeça e pescoço, esôfago, pele e trato geniturinário, na doença de Hodgkin e em outros linfomas. 

 

Mitomicina C. Este antibiótico foi isolado do Streptomyces caespitosus por Wakaki em 1958. A 

mitomicina é administrada por via intravenosa, desaparecendo rapidamente da circulação sanguínea após a injeção. 

A toxicidade dose-limitante da mitomicina C é a mielossupressão, que surge em torno da 4ª à 6ª semana, e é 

cumulativa. Náuseas, vômitos, estomatites, diarreias, dermatites e febre são também observados. Pneumonite 

intersticial e nefrotoxicidade (dano glomerular) raramente ocorrem. A mitomicina C potencia a cardiotoxicidade 

provocada pelas antraciclinas. É irritante local se injetada subcutaneamente. A mitomicina C é utilizada no 

tratamento paliativo de adenocarcinoma gástrico (associada ao 5-FU e à adriamicina), de cólon, reto, pâncreas e 

bexiga. Respostas temporárias são também observadas no carcinoma de mama, cabeça, pescoço e pulmão. 

 

ENZIMAS. O crescimento das células normais e malignas depende da disponibilidade de 

nutrientes específicos que são utilizados na síntese de ácidos nucleicos, proteínas e lipídeos. Alguns 

destes nutrientes podem ser sintetizados dentro da célula, porém outros são requeridos de fontes externas, 

p. ex. de outros órgãos (como o fígado) ou dos alimentos (aminoácidos essenciais). 
 

L-asparaginase. É a enzima responsável pela cisão da L-asparagina em ácido L-aspártico e amônia.. Após 

a administração da L-asparaginase, os níveis plasmáticos da L-asparagina caem rapidamente para níveis 

indetectáveis. As principais toxicidades provocadas pela L-asparaginase estão relacionadas com a sensibilização 

imunológica provocada por uma proteína estranha e com aquelas resultantes da diminuição da síntese de proteínas. 

Evidências bioquímicas de disfunção hepática estão presentes em mais de 50% dos pacientes tratados, e muitos 

exibem substancial elevação da amônia sanguínea. Também são frequentemente observadas desordens da função 

pancreática, que incluem diminuição da produção de insulina com hiperglicemia e, em 5% dos casos, aparecimento 

de pancreatite, que pode evoluir para a forma hemorrágica e morte. Por outro lado, a L-asparaginase causa 

alterações mínimas da medula óssea e não provoca danos na mucosa gastrintestinal e nos folículos pilosos. 

Clinicamente, o fármaco é utilizado quase que exclusivamente na indução de remissão em pacientes 

portadores de leucemia linfática aguda. Ocasionalmente, respostas benéficas são vistas em pacientes portadores de 

linfomas do tipo não Hodgkin. 

 

Paclitaxel. Este composto é um diterpenoide contendo no núcleo um anel taxano. O paclitaxel é um 

inibidor mitótico que impede a formação de microtúbulo. Após administração intravenosa, a concentração do 

fármaco decai no compartimento plasmático e a sua meia-vida de eliminação foi estimada em uma faixa de 0,2, 2 e 

20 horas. Os efeitos tóxicos na medula óssea causam neutropenia, leucopenia, trombicitopenia e anemia. Outros 
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efeitos adversos são reações de hipersensibilidade, neuropatia periférica, mialgia e mucosite. O uso do paclitaxel em 

pacientes com câncer metastático do ovário e de mama está em fase de investigação. 

Análogos da camptotecina. As camptotecinas são uma nova classe de compostos isolados de 

uma árvore chinesa, Camptotheca acuminata, em 1966. A irinotecana e a topotecana são os análogos da 

camptotecina mais amplamente usados na clínica. 
 

Topotecano. É um derivado semissíntético da camptotecina [(S)-9-dimetillaminoetil-10-hidroxi-

camptotecina]. Após administração intravenosa, a meia-vida é de 2-3 horas, sendo que se ligam a proteinas 

plasmáticas cerca de 35%. Os efeitos adversos mais comuns são neutropenia, leucopenia e trombocitopenia e 

anemia. Outros efeitos menos comuns são náusea, vômito e febre. O topotecano é ativo no carcinoma metastático de 

ovário. 

 

Irinotecana. A irinotecana (7-etil-10-[4-(1-piperidino)-1-piperidino] carboniloxicamptotecina ou CPT11 

difere da topocetanina na formação de pró-farmaco. Os efeitos adversos mais frequentes são diarreia e 

mielossupressão. A irinotecana é usada no tratamento do carcinoma colorretal avançado. 

 

AGENTES DIVERSOS 
 

Hidroxiureia. No homem, a hidroxiureia é rapidamente absorvida através do trato gastrintestinal, e 

concentrações máximas plasmáticas são atingidas após 2 horas. Depressão hematopoiética com aparecimento de 

leucopenia, eventualmente trombocitopenia e anemia megaloblástica são os maiores efeitos tóxicos. A recuperação 

da medula óssea é rápida após a retirada do fármaco. Outras reações adversas incluem alterações gastrintestinais, 

náuseas, vômitos, alopecia e reações dermatológicas. Nefro e neurotoxicidade são relatados, porém raras.  

O principal uso clínico da hidroxiureia é para se obter uma rápida queda na contagem de glóbulos 

brancos. Com esse propósito, é utilizada no tratamento da leucemia mieloide crônica e também em pacientes 

portadores de leucemias agudas, com uma alta contagem leucocitária, tendo valor na prevenção da leucoestase. 

 

Procarbazina. Os derivados da metilidrazina constituem um grupo de agentes antitumorais que foram 

descobertos durante a pesquisa de novos inibidores da monoaminoxidase. 

A procarbazina é absorvida quase que totalmente através do trato gastrintestinal. Os mais comum efeitos 

tóxicos incluem aparecimento de mielodepressão, náuseas e vômitos. Em 5 a 10% dos casos, manifestações 

neurológicas e dermatológicas são observadas. A procarbazina é utilizada principalmente no tratamento da doença 

de Hodgkin, especialmente quando associada à mecloretamina, à vincristina e à prednisona. Também demonstra ter 

alguma atividade contra linfomas não Hodgkin, mieloma, melanoma e tumores cerebrais. 

 

Mitotano. Esse composto assemelha-se quimicamente aos inseticidas DDT e DDD. A substância é 

administrada por via oral, e, segundo indicam estudos clínicos, cerca de 40% da dose administrada é absorvida. O 

uso clínico do mitotano leva ao aparecimento de náuseas e vômitos em quase 80% dos pacientes. Observa-se ainda 

sonolência, letargia e dermatites em 20 a 30% dos casos. Já que o fármaco provoca a destruição do córtex da 
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suprarrenal, a administração de adrenocorticosteroides está indicada se houver evidência de insuficiência adrenal, 

choque ou trauma severo. 

A principal aplicação clínica do mitotano é no tratamento paliativo de carcinomas inoperáveis do córtex 

suprarrenal (ver Capitulo 62). 

 

Mitoxantrona. As antracenedionas, das quais a mitoxantrona foi o primeiro fármaco a receber avaliação 

clínica. O fármaco é administrado por via intravenosa, distribuindo-se rapidamente. A toxicidade dose-limitante da 

mitoxantrona é a mielossupressão. A série branca é mais sensível, e a trombocitopenia ocorre em menor frequência. 

Outras toxicidades incluem náuseas e vômitos. Alopecia é incomum. Aparecimentos de estomatites são infrequentes 

nas doses prescritas para os tumores sólidos, porém quando se utilizam altas doses do fármaco, ela pode se tornar 

uma toxicidade dose-limitante. A mitoxantrona é ativa contra carcinoma de mama, leucemias agudas e linfomas 

malignos. 

 

Retinoides. A tretinoína (trans-ácido retinoico) é o fármaco mais importante dos retinoides para o 

tratamento do câncer que induz remissões em pacientes com leucemia promielocítica aguda (LPA). Nas células LPA, 

a tretinoína desloca o repressor, produzindo diferenciação terminal, e promovendo degradação da fusão do gene 

PML – receptor nuclear α- do ácido retinoico. Em razão disso, os promielocíticos leucêmicos perdem a sua 

capacidade de profilerar. A tretinoína é usada em associação com antraciclina como parte do esquema curativo da 

LPA. Todavia, os efeitos adversos são graves e consistem em cefaleia, febre, ressecamento da pele e a síndrome do 

ácido retinoico com febre, dispénia, hiperlipidemia, infiltrado pulmonar e derrame pleural e confusão mental. 

Outros retinoides como a isotretinoína continua como agente experimental na quimioterapia do câncer. 

 

Trióxido de arsênico. O trióxido de arsênico (As2O3) é empregado no tratamento da recaída de leucemia 

promielocítica aguda (LPA). O mecanismo de ação do trióxido de arsênico é ainda incerto. O fármaco causa 

diferenciação de células LPA in vitro e no uso clínico promove apoptose. Além disso, o trióxido de arsênico promove 

degradação da proteína da fusão (PML-receptor nuclear α- do ácido retinoico) e também a degradação do NF-КB, 

fator de transcrição que estimula angiogenese e a resposta apoptótica. O trióxido de arsênico é administrado por 

infusão intravenosa em doses de 0,15 mg/kg/dia durante de 60 dias de tratamento. Os efeitos adversos consistem em 

hiperglicemia, fadiga e aumentos de enzimas hepáticas, podendo ocorrer efeitos graves como alterações 

eletrocardiográficas com prolongamento QT e arritmias. 

 

INIBIDORES DA TIROSINA QUINASE 

 

As proteínas quinases são componentes importantes das vias de transdução do sinal que 

transmitem as informações citoplasmáticas ou extracelulares para o núcleo, onde exercem influência na 

síntese do DNA. As tirosinas quinases são proteínas quinases que são subdivididas em receptores da 

tirosina quinase e enzimas localizadas no citoplasma e/ou núcleo das células. A ativação anormal de 

tirosina quinases específicas foi demonstrado em várias neoplasias, fazendo delas um alvo atrativo para 

quimioterapia do câncer. 
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Imatinibe e correlatos. O imatinibe é um inibidor de domínio da tirosina quinase que foi desenvolvido 

pela combinação de métodos de triagem e modificação molecular. Sua indicação clínica é no tratamento da leucemia 

mieloide crônica (LMC).  

O fármaco tem atividade contra oncoproteínas ABL e seus derivados, BCR-ABL, v-ABL e EVT6-ABL. 

Possue atividade similar contra PGDFR (platet-derived growth factor receptor) e c-KIT (receptor tyrosine cinase).  

O imatinibe inibe especificamente a proliferação de cepas de células mieloides que expressam a proteína 

de fusão BCR-ABL, agente etiológico associado com 95% de pacientes LMC.  

O imatinibe é bem absorvido por via oral, atingindo pico de concentração plasmática dentro de 2 a 4 

horas. Os efeitos adversos mais frequentes consistem em náusea,vômito e edema. Neutropenia e trombocitepenia 

ocorrem em pacientes leucêmicos tratados com dose > 750 mg.  

O imatinibe tem eficácia no tratamento da LMC e em outras doenças como os tumores de estroma 

gastrintestinais que expressam a tirosina cinase c-KIT.  

 

O desatinibe e nilotinibe são compostos correlatos que diferem em potencia de inibição, especificidade de 

ligação e  mutações de resistência na tirosina quinase.  

 

INIBIDORES DO RECEPTOR DO FATOR DE CRESCIMENTO DA EPIDERME.  

 
Mais recentemente foram aprovados inibidores do receptor do fator de crescimnto da epiderme (epidermal 

growth factor receptor, EGFR) pertencentes a uma família de quatro receptores da tirosina quinase e os anticorpos 

monoclonais. 

O gefitinibe e o erlotinibe são inibidores especifícos da tirosina quinase do receptor EGFR e são usados 

para o tratamento de câncer pulmonar de células não pequenas.  

Os anticorpos monoclonais cetuximabe e panitumumabe inibem a sinalização do receptor EGFR e 

apresentam um perfil de atividade antineoplásica diferente dos inibidores específicos do receptor. O cetuximabe foi 

aprovado para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço e de colón metastático. A melhora de sobrevida em 

pacientes com carcinoma de colonrretal metastático foi evidenciada também no tratamento de panitumumabe.  

 

Inibidores do HER/neu. O trastuzumabe é um anticorpo monoclonal, que se liga ao domínio externo da 

glicoproteina HER2/neu, cujo o domínio interno codifica uma tirosina quinase. Primeiramente, foi aprovado para 

tratamento de tumor sólido e recentemente o transtuzumabe foi aprovado no tratamento de câncer de mama 

metastático com hiperexpressão de HER/neu em associação com agentes citotóxicos.  

O lapatinibe é um inibidor do receptor de tirocinase ErbB2 (HER/neu) e  é usado no tratamento de câncer 

de mama com HER2 amplificado, refratário ao trastuzumabe.  

 

INIBIDORES DA ANGIOGÊNESE 

 

A angiogenese é uma característica fundamental dos tumores cancerígenos. As células 
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neoplásicas secretam fatores angiogênicos que são responsáveis pelo formação de novos vasos 

sanguíneos, determinando o aporte de nutrientes para crescimento das células tumorais. Entre os fatores 

angiogênicos mais estudado destaca-se o VEGF (fator de crescimento vascular endotelial). Os inibidores 

da angiogênese pertecem a duas classes os anticorpos que impedem a interação do VEGF com seu 

receptor  e os agentes que abolem a atividade de tirosina quinase no receptor-2 do VFGF.  
 

O bezacizumbe é um anticorpo contra o VEGF que é usado no tratamento do carcinoma de células renais 

e associado a agentes citotóxicos para o tratamento de câncer de mama, pulmão e colonrretal. Uma alternativa 

experimental ao bezacizumbe é o alibercepte, molécula recombinante, que atua no domínio do receptor para 

sequestrar o VEFG 

O sunitinibe e o sorafenibe apresentam como alvo a proteina de tirosina quinases no receptor-2 do VEGF 

e de outras proteínas quinases. O sunitinibe foi aprovado para o tratamento do carcinoma de células renais 

avançado. O sorafenibe foi primeiro fármaco aprovado para o tratamento do carcinoma hepatocelular e também se 

mostrou efetivo para o câncer de células renais metastático. 

Uma classe a parte de agentes com atividade antiangiogêncica são os análogos imunomoduladores 

representados pela talidomida e lenalidomida em estudo clínico no câncer e especialmente contra o mieloma 

múltiplo. 

OUTROS INIBIDORES DE PROTEÍNA QUINASE 

 
Inibidor de proteassoma. O bortezomibe inibe atividade do proteassoma, interropendo várias cascatas de 

sinalização intracelulares, que resulta em morte celular (apoptose). Desta forma, o fator NF-κB é bloqueado pelo 

bortezomibe, resultando no impedimento da atividade transcricional, que pode explicar em parte os efeitos de 

inibição do proteassoma. O bortezomibe foi aprovado para o tratamento mieloma maligno e de linfoma de células do 

manto. 

 

Inibidores da P13 quinase (mTOR).  Os imunossupressores rapamicina (sirolimo) e os congêneres 

(everolimo e tensirolimo) possuem ação inibitória em uma serina/treonina proteína quinase, considerada como alvo 

da rapamicina em células de mamíferos, ou P13 quinase (mTOR). O everolimo e tensirolimo foram aprovados para o 

tratamento do câncer renal e possuem atividade antitumoral em linfomas de células do manto. 

 

MODIFICADORES DA RESPOSTA TERAPÊUTICA  

 

Os agentes modificadores da resposta terapêutica do paciente para determinada neoplasia 

incluem os anticorpos monoclonais ou citocinas que estão em uso na  prática clínica (Ver Capítulo 58). 

  
Anticorpos monoclonais. O rituximabe é anticorpo monoclonal quimérico que se liga ao antígeno CD 20 

das células B de linfomas. Essa ligação gera sinalizaçao trasmembrana que produz autofosforilação e ativação de 

uma serina/tirosina proteína quinase, como tembém induz a eliminação de c-myc ( oncogene)e a expressão 

molecular da histocompatibidade (classe II). O rituximabe foi aprovado para o tratamento de linfomas indolentes e 
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melhora a resposta quando ao associado a quimioterapia para o tratamento inicial de linfoma de células B. 

O ofatumumabe é um anticorpo monoclonal que se liga ao antígeno CD20 em sítio distinto do ritumaxabe. 

O ofatumumabe foi aprovado para o tratamento de LLC?  

O alemtuzumabe é um anticorpo monoclonal humanizado IgG-κ que se liga ao antígeno CD50 presente na 

maioria de linfomas de células B e células T e de outras células. O fármaco mostrou atividade clínica para linfomas 

de células B e T.  

 

Conjugado anticorpo monoclonal-agente citotóxico. O gentuzumabe é um anticorpo monoclonal 

humanizado que se liga a ozogamicina, derivado semissintético da caliqueamicina, um potente antibiótico 

antitumoral.  

O gentuzumabe é dirigido contra o antígeno CD33, presente na maioria de células hematopoéticas, que 

após sua ligação ao CD33 inibe a profileração das células  da leucemia mieloides. O conjugado gentezumabe 

ozogamacina sofre endocitose e  no interior do lisossomo ocorre clivagem do conjugado liberando a toxina que 

penetra no núcleo, onde produz quebra do DNA e apoptese. 

Recentemente, o conjugado anticorpo- fármaco foi aprovado para o tratamento de leucemia mieloide 

aguda em pacientes com idade > 60 anos. 

 

Radioconjugados.Os radionucletídeos mais usados em terapia são o 131I, e 32P, 89Sr e 90Y que são ligados 

anticorpos monoclonais, possibilitando a liberação em alvos específicos (células tumorais) (ver Capitulo 71). Os 

radioconjugados disponíveis contra CD 20 são I131-Tixitumomabe ou Y90 –ibritumonabe, ambos são usados nas 

recaídas de linfomas (ver Capítulo 70). 

 

Interleucina-2 (IL-2). A IL-2 é uma glicoproteína produzidas pelas células T e células NK ativadas, que 

estimula a profileração de células T ativadas e a produção de citocinas pelas células NK. (Ver Capitulo 58). 

A forma recombinante aldesleucina possue as atividades da IL-2 nativa humana. O fármaco é utilizado 

para o tratamento do câncer de células renais metastático e no melanoma maligno.  

A denileucina diftitox é uma forma recombinante da IL-2 e a toxina diftérica que possibita múltiplas ações 

nas células como ribosilação do ADP e inibição da síntese de proteínas e levando a morte celular. O fármaco foi 

aprovado para o tratamento de linfomas de células T cutâneas.  

Vale lembrar o inteferon-alfa que é usado para o  tratamento de leucemia da célula vilosa e no sarcoma de 

Kaposi associado a AIDS (ver Capítulos 53 e 58). 

 

Fatores de crescimento de colônias. Em razão dos efeitos adversos de muitos agentes utilizados 

na quimioterapia do câncer que atingem diversos tipos de células hematopoéticas e a supressão da 

medula, se fez necessário o uso de fatores de crescimento que aumentam a capacidade de terapia de 

associação ou quimioterapia de altas doses.  

Entre  os fármacos disponíveis, a filigrastima, fator de estimulação de colônias usada na 

profilaxia da neutropenia induzida pelo tratamento de câncer e a sargramostima na recuperação de 

neutrófilos em paciente com leucemia mielogênica. 
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HORMÔNIOS E TERAPIAS ENDÓCRINAS RELACIONADAS 

 

A manipulação dos sistemas endócrinos constitui uma estratégia terapêutica que precede, 

inclusive, em algumas situações, a introdução dos agentes quimioterápicos discutidos anteriormente. A 

eficácia da hormonoterapia está bem estabelecida em certos tipos de doenças malignas (câncer da mama, 

endométrio e próstata). Porém, até o presente momento, o papel da terapia hormonal é apenas paliativo, 

podendo ser utilizada concomitantemente a outros tipos de tratamento (radioterapia e quimioterapia). 

 

O momento de interesse observado em relação às terapêuticas hormonais está relacionado com os 

seguintes fatores: 

 

A) Maior conhecimento das ações fisiológicas dos vários agentes hormonais; 

 

B) Uma aparente estagnação na eficácia dos esquemas quimioterápicos utilizados. 

 

Além dos estrógenos (utilizados em câncer de próstata e de mama e que não respondem a outras formas de 

terapêutica hormonal), progesterona (utilizada em câncer de mama  e endométrio, (ver Capítulo 64) e andrógenos 

(utilizados também em câncer de mama, (ver Capítulo 63). Atualmente, vários outros agentes hormonais são 

incluídos como antiestrógeno tamoxifeno e derivados (utilizado em câncer de mama), aminoglutetimida e fármacos 

de outras gerações (inibidor de esteroides da adrenal, utilizado em câncer de mama e de próstata), hormônios que 

liberam o hormônio luteinizante (leuprolida), utilizados em câncer de mama. . 

 

Adrenocorticosteroides. A farmacologia dos hormônios adrenocorticosteroides é discutida no Capítulo 

62. A aplicação desses hormônios como agentes citostáticos no tratamento de neoplasias está relacionada a sua 

capacidade de suprimir a mitose em linfócitos. Os adrenocorticosteroides são usados no tratamento da leucemia 

aguda em crianças e linfomas malignos. A prednisolona e outros glicocorticoides, como a dexametasona, podem ser 

usados em associação com outros agentes antineoplásicos (melfano, vincristina bortezomibe) e a radioterapia no 

tratamento do linfoma de Hodgkin e de leucemia linfocítica crônica. 

 

Aminoglutetimida. A aminoglutetimida foi inicialmente introduzida como um agente anticonvulsivante; 

posteriormente, demonstrou-se que o fármaco inibia os esteroides da adrenal. Ocorre bloqueio da conversão do 

colesterol em pregnenolona na adrenal e atuando na biossíntese dos esteroides, nas vias que envolvem a enzima 

hidroxilase. A aminoglutetimida também bloqueia o sistema aromatase, responsável pela conversão extraglandular 

da androstenediona em estrona, que é a principal fonte de produção de estrógenos na mulher pós-menopausa ou 

castrada. A aminoglutetimida é usada no tratamento do carcinoma adrenocortical e síndrome de Cushing. 

 

Outros inibidores da aromatase. Os novos inibidores da aromatase, enzima que converte andrógenos em 

estrógenos, têm importante função no tratamento do câncer de mama (ver Capítulos 62 e 63). 



738 

 

Os inibidores da aromatase pertencem a duas classes: 

A) Análogos esteroidais da androstenediona: formestana e exemestana;  

       B) Inibidores imidazólicos: anastrozola e letrozola. 

 

Moduladores seletivos do receptor de estrógeno (SERM) e antiestrogênicos 
 

Tamoxifeno. O tamoxifeno é um estrógeno sintético que parece competir com o estradiol nos receptores 

citoplasmáticos dos estrógenos, produzindo um complexo substância-receptor que não é capaz de interagir 

adequadamente com o específico genoma para o complexo estrógeno-receptor (ver Capítulo 63). O tamoxifeno é 

fármaco de primeira escolha para terapia hormonal do câncer de mama. Recentemente, o tamoxifeno e um 

relacionado antiestrogênico, raloxifeno, têm reduzido a incidência do câncer de mama em mulheres de alto risco. 

 

Toremifeno. O tomifereno é um derivado tamoxifeno e tem perfil farmacológico similar. É indicado no 

tratamento do câncer de mama em mulheres com tumores que são receptor-estrógeno positivo. 

 

Fulvestranto. O fulvestranto é o primeiro regulador para baixo do receptor de estrógeno pertencente à 

classe (Selective estrogen-receptor down regulators, SERD) ou antiestrógenos puros. Recentemente, o fulvestranto 

foi aprovado para o tratamento do câncer de mama metastático em mulheres com receptor-estrógeno positivo. 

 

Análogos do hormônio liberador de gonadotropina (GnRH) 
 

Os análogos do GnRH são usados no tratamento do câncer prostático e de mama (ver Capítulo 59). Os 

principais representantes desta classe de agonistas GnRH são: leuprolida, gosserelina, histrelina, triptorelina e 

busserelina. Esta classe de agentes libera o hormônio LH-RH e seus análogos, os quais foram estudados em 

pacientes portadores de câncer de mama. Essas substâncias, em condições fisiológicas, atuam liberando o hormônio 

luteinizante e o hormônio folículo-estimulante. Entretanto, em altas doses, parece que ela inibe a função gonadal. 

Em doses farmacológicas provoca inicialmente uma hipersecreção de hormônio luteinizante pela pituitária, 

posteriormente ocorrendo uma inibição da esteroidogênese gonadal. O tratamento com antagonistas GnRH 

(abarelix, cetrorelix, ganirelix e degarelix) reduzem rapidamente os níveis séricos de testosterona em humanos, sem 

o aumento transitório inicial observado após administração de agonistas de GnRH. Contudo, a terapia com os 

antagonistas de GnRH não é vantajosa em relação aos agonistas GnRH, sendo apenas disponível em formulação de 

depósito para 1 mês. 

 

Danazol. O danazol é o derivado 2,3-isoxazol da etisterona (17-etinil testosterona). A ação farmacológica 

do danazol é complexa: provavelmente, atuaria por inibição do hormônio que libera a gonadotrofina ou a secreção 

de gonadotrofina; inibição de esteroidogênese adrenal e gonadal; ligação com receptores de progesterona e 

andrógenos; ligação a globulinas que transportam os hormônios sexuais e corticosteroides. 

 

Antiandrógenos 
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Os antiandrógenos são inibidores que competem com os andrógenos na ligação ao receptor e apresentam 

atividade própria contra o câncer prostático (ver Capítulo 63). 

 Esses compostos pertencem a duas classes: 

A)Antiandrógenos esteroidais: acetato de ciproterona e acetato de megestrol; 

B) Antiandrógenos não esteroidais: flutamida, nilutamida e bicalutamida. 
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Capítulo 55 

 

Fármacos Usados no Tratamento Helmintíases 
 

 

Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os maiores índices de prevalência das verminoses (doenças causadas por vermes ou helmintos) 

aparecem vinculados às condições precárias de saneamento básico e ao baixo nível educacional da 

população. Estima-se cerca de 2 bilhões de pessoas infestadas com helmintos no mundo inteiro. 
 

Dados apresentados pelo antigo Departamento Nacional de Endemias Rurais (1969) apresentam 

ascaridíase como verminose presente em 63,4% de brasileiros dos diversos estados.  

Ao lado das verminoses intestinais referidas, a esquistossomose mansônica ocupa, sem dúvida, lugar à 

parte, integrando juntamente com a doença de Chagas, a malária e as leishmanioses o grupo das grandes endemias 

parasitárias.  

Atualmente, a situação no Brasil não é muito diferente, haja vista que 20% da população humana mundial 

está parasitada por ascaris e ancilostomídeos. 

 

Neste capítulo, são comentados os tratamentos com os fármacos dotados das seguintes 

características: eficácia, baixa toxicidade, amplitude de espectro, baixo custo, ao lado de permitirem o uso 

em esquemas posológicos mais simples, sempre que possível em dose unitária.  

Posteriormente, serão apresentados os aspectos farmacológicos mais proeminentes desses 

fármacos. 
 

TRATAMENTO DAS HELMENTÍASES 

 

Estrongiloidíase. Seu agente etiológico é o Strongyloides stercoralis, nematelminto de pequena dimensão, 

cerca d e 2 mm, cujo parasitismo é exercido, ao que se admite, apenas por exemplares fêmeas. 

O parasita infesta mais de 200 milhões de pessoas no mundo, mais frequentemente em países tropicais, 
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lugares quentes e úmidos.  

Na Era atual, com emprego de terapêutica imunodepressora cada vez mais intensa inclusive como preparo 

para os transplantes de órgãos, esse verme vem despertando muita atenção de especialistas por seu caráter 

tipicamente oportunista. 

 

Tratamento. Para o tratamento da estrongiloidíase, dispõe-se atualmente dos seguintes 

fármacos: ivermectina e cambendazol. 
 

Ancilostomíase. Em regiões onde essa parasitose assume caráter endêmico, as alterações por ela 

provocadas (anemia) têm profunda repercussão de ordem econômico-social pela acentuada redução da capacidade 

física e intelectual dos parasitados. 

Na década de 80, vários autores mostraram estimativas elevadas de parasitados por ancilostomídeos em 

algumas regiões brasileiras. Segundo estimativas da OMS no final do século passado, 151 milhões de pessoas sofrem 

de ancilolostomíase no mundo.  

Esse parasitismo é devido, na região neotropical em que habitamos, a duas espécies de hematelmintos: 

Ancylostoma duodenale e Necator americanus. 

 

Tratamento. Os fármacos de escolha no tratamento dessa helmintíase são: mebendazol, 

albendazol e pirantel. Observação: a correção da anemia ancilostomótica, ao lado da medicação anti-

helmíntica específica, depende de dieta adequada associada ou não ao fornecimento de sais de ferro. 
 

Teníases. O termo teníase designa o parasitismo no homem por duas espécies de vermes cestoideos em sua 

fase adulta; respectivamente Taenia solium e T. saginata, ambas vulgarmente conhecidas por “solitárias”.  

Em nosso país predomina o parasitismo pela T. saginata. 

 

Tratamento. É realizado com os seguintes fármacos: praziquantel, niclosamida e 

mebendazol. 
 

Ascaridíase. É a infecção pelo Ascaris lumbricoides, vulgarmente conhecido por lombriga, nematelminto 

de distribuição cosmopolita porém mais encontrado nas regiões tropicais e subtropicais. 

Na década de 70, estatísticas acusam cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo e 54 milhões de brasileiros 

infectados por esse verme, em sua maioria crianças em condições precárias de higiene e saneamento. Atualmente, os 

níveis do parasitismo continuam elevados, sendo que 1,4 bilhões da população mundial estão infectados por este 

helminto. 

 

Tratamento. Os fármacos de escolha no tratamento desta parasitose atualmente são: 

albendazol, mebendazol, pamoato de pirantel,  e ivermectina. 

 

Himenolepíase. Corresponde ao parasitismo por duas espécies de cestódeos: Hymenolepis nana e H. 
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diminuta.  

O primeiro deles é verme cosmopolita e representa papel importante em parasitologia humana, 

acometendo principalmente crianças, sendo imputado, muitas vezes, como o responsável por alterações neurológicas 

graves, como crises convulsivas.  

Já o H. diminuta é parasita habitual de roedores, raramente atingindo o homem, mesmo assim com 

infecção em geral assintomática. 

 

Tratamento. O tratamento da himenolepíase pode ser realizado com o concurso dos seguintes 

fármacos: praziquantel e albendazol. 
 

Tricocefalíase ou tricuríase. É o nome da infecção causada pelo nematelminto Trichocephalus trichiuris 

ou Trichuris trichiura.  

Trata-se de parasita mais amplamente distribuído em região tropical, sendo um geo-helminto com 

exigências no meio exterior e um mecanismo de transmissão semelhante ao do Ascaris lumbricoides, o que os coloca 

em faixas muito próximas nas diversas estatísticas sobre prevalência das verminoses. 

 

Tratamento. Os fármacos utilizados são: mebendazol e albendazol. 
 

Enterobíase ou oxiuríase. Seu agente causal é o Enterobius vermicularis (Oxyurus vermicularis). 

Ao contrário de outras enteroparasitoses, de distribuição cosmopolita, atingem altos índices de 

prevalência em países de clima temperado, mesmo aqueles que oferecem boas condições sanitárias.  

 

Tratamento. Os fármacos de escolha são: pamoato de pirvínio, pamoato de pirantel, 

mebendazol e albendazol 
 

Esquistossomíase mansoni. Estimativas do Ministério da Saúde, datadas de 1977, apontavam como 

situado entre 8 e 18 milhões o número de portadores dessa parasitose no Brasil. É considerada como a principal 

área de sua distribuição no mundo. 

A parasitose figura como uma endemia de inegável significado médico, econômico e social, justificando-se, 

portanto, todas as medidas que visam ao seu combate tanto no âmbito da terapêutica individual como no campo da 

educação sanitária, do saneamento básico e da melhoria de condições e hábitos de vida da população.  

A parasitose está distribuída por todas as unidades da Federação, com exceção dos estados de Amazonas, 

Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.  

O agente etiológico S. mansoni é trematódeo de sexos separados e de nítido dimorfismo sexual. 

 

Tratamento. Na terapêutica da esquistossomose mansoni, os fármacos disponíveis atualmente 

são: oxamniquina e praziquantel. 
 

Dermatite serpiginosa ou larva migrans cutânea. É o parasitismo por formas larvárias de 
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ancilostomídeos, principalmente no próprio homem: Ancylostoma braziliense.  

 

Tratamento. O tratamento é feito com o por via sistêmica e tópica.  

Por via oral é albendazol é o fármaco de escolha.  

A ivermectina, por via oral é indicada para o tratamento da larva migrans cutânea. 

O tiabendazol é usada na forma tópica. 
 

Cisticercose. É a infecção do organismo humano pela forma larvária (cisticerco) da Taenia solium, 

podendo atingir vários setores da economia, mas principalmente o sistema nervoso central (neurocisticercose), olhos 

e anexos, pele e tecido celular subcutâneo.  

O agente causal quase que exclusivo é o Cysticercus cellulosae, forma larvária da tênia do porco, Taenia 

solium. 

 

Tratamento. Na terapêutica realizada por neurologistas, são indicados albendazol associado 

comumente a corticosteroides. 

 

Filariose linfática. Seus agentes etiológicos são representados por nematódeos genericamente conhecidos 

como filarias.  

Destacando-se três espécies em paises africanos, asiáticos e americanos pela importância médica  das 

doenças que podem ocasionar: 

 

 Wuchereria bancroft ,  

Brugia malayi e  

B. timor.  

 

Tratamento. A filariose causada por W. bancrofti (bancroftose) é usada no tratamento 

associação de dietilcarbamazina e albendazol ou dietilcarbamazina e ivermectina. 
 

Oncocercose. Popularmente, é conhecida como cegueria dos rios.  

A oncocercose é transmitida pelos mosquitos e o O. volvus infecta habitantes de países latino-americanos, 

inclusive o Brasil.  

As microfilarias causam reações inflamatórias que afetam os tecidos subcutâneos, os linfonodos e os olhos.   

 

Tratamento. A ivermectina é considerado o fármaco de escolha para o controle e o tratamento. 
 

Hidatidose. É o nome reservado ao parasitismo desenvolvido pela larva do cestoide Ecchinococcus 

granulosus: as hidátides ou cistos hidáticos.  
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Tratamento. O tratamento é essencialmente cirúrgico, consistindo na remoção do cisto hidático. 

Do ponto de vista medicamentoso, tem-se usado derivados benzimidazólicos em doses elevadas 

e por tempo prolongado. Em especial, o albendazol é empregado com essa finalidade. 

 

FÁRMACOS ANTI-HELMÍNTICOS 

 

Os fármacos anti-helminticos são capazes de livrar o organismo de vermes parasitas (helmintos). 

O termo é bastante geral e abrange fármacos de estrutura química muito variada que atuam tanto ao nível 

do aparelho digestório quanto sistemicamente no combate a infecções causadas por vários tipos de 

vermes que penetram os tecidos. São também conhecidos como vermicidas ou vermífugos quando atuam 

destruindo ou promovendo a expulsão dos vermes, respectivamente, não obstante possa o mesmo anti-

helmíntico exercer ambos os efeitos. 
 

BENZIMIDAZÓLICOS. Os principais representantes do grupo dos benzimidazólicos são: tiabendazol, 

mebendazol, cambendazol e albendazol. 

 

Tiabendazol. É o derivado benzimidazólico bastante conhecido por sua ação anti-helmíntica em 

medicina veterinária.  
 

Ação anti-helmíntica. Além da ação comprovada sobre o verme adulto, demonstrou também que o 

fármaco atua sobre formas larvárias e ovos dos helmintos. O mecanismo de ação principal parece ser a inibição da 

polimerização dos microtúbulos por meio da sua ligação à β-tubilina. O tiabendazol tem ação inibitória sobre a 

atividade enzimática fumarato-redutase e redução do transporte de glicose nos helmintos. 

 

Farmacocinética. É bem absorvida por via oral, atingindo concentração plasmática máxima em torno de 

uma ou duas horas após a administração. A quase totalidade da substância é eliminada pela via urinária na forma 

de sulfato ou glucuronato do seu 5-hidroxi-derivado. 

 

Efeitos adversos. Os mais frequentemente relatados após o uso do tiabendazol são anorexia, náuseas, 

vômitos, vertigens e cefaleia. Menos frequentemente são referidas dor epigástrica, diarreia e zumbidos. Cuidados 

especiais são exigidos pelos efeitos indesejáveis no SNC e hepatatóxicos. 

 

Usos terapêuticos. Atualmente, o tiabendazol é pouco usado na clínica, sendo substituído pela 

ivermectina no tratamento da estrongiloidíase. Usado topicamente, o fármaco tem ação como medicação 

antiescabiótica no tratamento de dermatomicoses e da dermatite serpiginosa. 

 

Mebendazol. Como o tiabendazol, pertence ao grupo químico dos benzimidazóis. 
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Atividade anti-helmíntica. É anti-helmíntico de largo espectro, altamente ativo na ascaridíase, 

enterobíase, tricuríase, ancilostomíase e teníase. Age menos eficazmente contra Strongyloides stercoralis. É ativo 

sobre formas larvárias de alguns parasitas, sendo preconizado também no tratamento de hidatidose. 

Tem ação vermicida, por inibir a captação ou a utilização da glicose pelo parasita, além de reduzir a 

produção e o nível do ATP e a respiração, resultando daí imobilização e morte lenta do parasita. Além disso, inibe o 

metabolismo anaeróbico fundamental para muitos helmintos. O fármaco é mais efetivo quando administrado fora 

dos períodos prandiais. Seu derivado fluorado fenobendazol é também polivalente anti-helmíntico. 

 

Farmacocinética. Na administração por via oral é pouco absorvido. Apenas cerca de 10% da dose total é 

recuperada na urina dentro de 24 ou 48 horas da administração, sendo o maior contingente excretado na forma de 

metabólito descarboxilado. A maior parte do medicamento é eliminada, in natura, por via digestoria. 

 

Efeitos adversos. A virtual ausência de absorção responde pela inocuidade do fármaco no que respeita à 

toxicidade sistêmica. Raramente notam-se sintomas passageiros de dor abdominal e diarreia no caso de infecções 

grandes com morte maciça aos vermes. Não deve ser administrado durante a gravidez ou a pacientes com 

hipersensibilidade ao fármaco. Efeitos teratogênicos e embriotóxicos são descritos em animais, razão pela qual é 

contraindicado durante o período de gestação. 

 

Usos terapêuticos. É altamente eficaz contra infecções e nematódeos intestinais (enterobiose, 

ascaridíase, ancilostomíase e tricuríase) e particularmente em infecções mistas. 

 

Cambendazol. Quimicamente, é um derivado do tiabendazol, mais ativo que seu antecessor, 

menos tóxico e mais bem tolerado, além de permitir esquema posológico com dose única. 
 

Atividade anti-helmíntica. É utilizado no tratamento da estrongiloidíase, agindo também sobre formas 

larvárias de helmintos, sendo útil em especial na estrongiloidíase generalizada. Seu mecanismo de ação, por 

analogia a compostos  benzimidazólicos semelhantes como o tiabendazo. 

 

Farmacocinética. Administrado por via oral é em parte absorvido, alcançando concentrações máximas 

após cerca de quatro horas, persistindo sua presença durante oito horas. A eliminação da substância inalterada no 

decurso de 24 horas ocorre por via urinária, na proporção de apenas 4,3% da dose ingerida, sendo o restante 

excretado na forma de metabólitos. 

 

Efeitos adversos. Os efeitos adversos incluem alguns casos de tonturas, sonolência, astenia, cefaleia e 

irritação gástrica, com náuseas, vômitos e dor epigástrica, efeitos estes leves e passageiros. 

O cambendazol é contraindicado para pacientes hipersensíveis aos benzimidazólicos ou nas hepatopatias e 

insuficiência renal graves. Não deve ser usado durante a gestação. 

 

Usos terapêuticos. É utilizado no tratamento da estrongiloidíase como fármaco de segunda 
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escolha. 

 

Albendazol. É o mais novo derivado benzimidazólico, usado amplamente no tratamento de 

infecções intestinais e teciduais causadas por nematódeos e, em alguns, cestoides.  
 

Atividade anti-helmíntica. O seu espectro de ação anti-helmíntica é semelhante ao do mebendazol, sendo 

mais efetivo na estrongiloidíase generalizada, hidatidose e neurocisticercose.  

 

Farmacocinética. O albendazol apresenta absorção oral errática, sendo rapidamente biotransformado no 

fígado em albendazol sulfóxido (metabólito ativo) e excretado na urina.  

 

Efeitos adversos. Como o mebendazol, possui poucos efeitos adversos. O albendazol é teratogênico em 

animais, por isso não deve ser administrado em mulheres grávidas.  

 

Tratamento. O albendaziol é utilizado contra infecções mistas de Ascaris, Trichuria e 

Ancylostoma. O albendazol é fármaco de escolha no tratamento do cisto hidático devido ao E. 

granulosus. É o farmaco preferido no tratamento da neurocisticercose. 

 

CLOROSSALICILANILIDA OU NICLOSAMIDA. A niclosamida quimicamente é uma 

salicilanilida halogenada introduzida na terapêutica em 1960. 
 

Atividade anti-helmíntica. Está voltada essencialmente contra os cestoides parasitas do homem (Taenia 

sp e Hymenolepis nana e H. diminuta). É fármaco com ação vermicida, que atua por inibição da produção 

anaeróbica, do ATP, mais especificamente da fosforilação oxidativa ao nível das mitocôndrias dos parasitas 

(inibição da incorporação anaeróbica do P no ATP) levando-as à morte e digestão pelas enzimas proteolíticas do 

hospedeiro. 

 

Farmacocinética. É insolúvel em água e praticamente não absorvida quando administrada por via oral. 

 

Efeitos adversos. É bem tolerada, sendo praticamente isenta de efeitos adversos indesejáveis, com exceção 

de leve irritação da mucosa gastrintestinal e manifestações alérgicas, ligeira cólica e diarreia. Não tem praticamente 

contraindicação. 

 

Usos Terapêuticos. Após o emprego terapêutico nas teníases, o uso de purgativo salino é 

necessário, visando à eliminação do parasita e do excedente do fármaco. Contudo, existe o risco de 

cisticercose durante o tratamento com niclosamida. 
 

DIETILCARBAMAZINA (DEC).  A DEC é o fármaco de escolha para o tratamento da filariose 
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linfática causada por W. bancrofti (bancroftose). O  mecanismo da DEC é ainda na esclarecido, parece 

que fármaco atua diretamente sobre as filárias causando danos nas organelas e apoptose. A DEC é bem 

absorvida por via oral, sendo metabolizada rapidamente e excretada pelos rins e outras vias. Recomenda-

se cautelapara o tratamento das infecções graves do parasita pelas complicações causadas pela rápida 

destruição de grandes quantidades de microfilárias. 
  
IVERMECTINA. Quimicamente a ivermectina é um análogo semissintético da avermectina 

B1a, um dos membros de uma nova classe de lactonas. 

 
Ação anti-helmíntica. O fármaco imobiliza os vermes através de paralisia tônica da musculatura, que é 

resultante da ação nos canais de Cl– acoplado ao glutamato. A ivermectina liga-se também aos canais de Cl– 

acoplado ao GABA, sendo, sua afinidade maior em invertebrados que em mamíferos. A ivermectina é efetiva contra 

filariose linfática como também em A. lumbricoides e S. stercoralis. 

 

Farmacocinética. Após absorção oral, a ivermectina atinge um pico de concentração plasmática entre 4 e 

5 horas. O fármaco liga-se a proteínas plasmáticas cerca de 93% e tem uma longa meia-vida de 57 horas. É 

biotransformado no fígado por isoenzimas CYP3A4 e seus metabólitos hidroxilado e desmetilado são excretados na 

urina. 

 

Efeitos adversos. Após o tratamento da O. volvus, os efeitos adversos comuns são prurido e inchaço, que 

são aliviados por anti-histamínicos ou aspirina. Raramente ocorrem febre, taquicardia, hipotensão, cefaleia, 

artralgia e diarreia. O uso de ivermectina não é aprovado em crianças com menos de 5 anos de idade e mulheres 

grávidas. 

 

Usos terapêuticos. A ivermectina é dotada de amplo espectro de ação, atuando em infecções 

causadas por parasitas como oncocercose, filariose linfática, estrongilodíase e ascaridíase. 

 

OXAMNIQUINA. É derivado metabólico (hidroxilação microbiológica) de 2-

aminometiltetraidroquinoleína, fármaco esquistossomicida. 
 

Ação anti-helmíntica. É ativo contra Schistosoma mansoni. O exato mecanismo para esses efeitos são 

desconhecidos. 

Farmacocinética. Administrado por via oral é rapidamente absorvido, atingindo concentração máxima no 

plasma dentro de aproximadamente três horas. Administração por via intramuscular determinou níveis plasmáticos 

mais baixos do que por via oral. A principal via de excreção é a urinária; somente uma pequena proporção do 

fármaco é eliminada in natura, sendo a maior parcela excretada na forma de metabólitos 6-carboxilados, destituídos 

de ação esquistossomicida. 
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Efeitos adversos. Nas primeiras horas após a administração podem surgir efeitos adversos representados 

por sonolência, tonturas, cefaleia, náuseas, vômitos e perturbações neuropsiquiátricas indo até a convulsão. É 

dotada de efeitos tóxicos sistêmicos especialmente para as células hepáticas, miocárdio e para o SNC. 

É contraindicada na gestação, insuficiência hepática, renal ou miocárdica. Deve ser administrado com 

precaução em pacientes epilépticos.  

 

Usos terapêuticos. É considerado fármaco de segunda escolha para o praziquantel no tratamento 

da esquistossomose. 

 

PAMOATO DE PIRANTEL. Do ponto de vista químico, o pirantel é um derivado 

pirimidínico, usado na forma de pamoato em medicina e de tartarato em veterinária. 
 

Atividade anti-helmíntica. O mecanismo de ação é semelhante ao dos curares despolarizantes (tipo 

succinilcolina). O fármaco bloqueia a transmissão neuromuscular por despolarização prolongada, ocasionando 

paralisia espástica do verme, o qual é posteriormente eliminado pelo peristaltismo retal do hospedeiro. 

 

Farmacocinética. Tratando-se de sal pouco solúvel, é pouco absorvido no trato gastrintestinal. A pequena 

parte absorvida é excretada pelos rins e bile na forma original ou metabolizada, sendo a maior parte administrada 

recuperada nas fezes na forma inalterada. 

 

Efeitos adversos. O fármaco administrado por via oral é bem tolerado, ocasionando raramente distúrbios 

digestórios (vômito, diarreia e dor abdominal), além de cefaleia, vertigens passageiras e febre. É contraindicado na 

gravidez e para crianças com menos de um ano de idade. 

 

Usos terapêuticos. É dotado de largo espectro de ação, atuando como fármaco alternativo para o 

albendazol na ascaridíase e enterobíase. È um fármaco eficaz nas ancilostomíases.  

 

Pamoato de oxipirantel. Quimicamente é o m-oxifenol, derivado do pirantel.  

 

A atividade anti-helmíntica é semelhante ao seu análogo pirantel, age por bloqueio da transmissão 

neuromuscular do verme (despolarização), ocasionando paralisia da mesma. 

Do ponto de vista farmacodinâmico, também se assemelha ao pirantel. O fármaco dotado de boa 

tolerância, apresentando como contraindicação principal a gravidez. É usado em dose única no tratamento da 

tricocefalíase. 

 

PAMOATO DE PIRVÍNIO. O pamoato de pirvínio é um corante cianínico. 
 

Atividade anti-helmíntica. É eficaz no tratamento da oxiuríase, a exemplo de outros corantes cianínicos.  
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O fármaco bloqueia os sistemas enzimáticos do verme inibindo a absorção exógena da glicose e o seu 

metabolismo oxidativo, além de, em formas aeróbicas, inibir a respiração. 

 

Farmacocinética. Administrado por via oral, praticamente não é absorvido ao nível da mucosa 

gastrintestinal; exerce sua ação na luz do intestino e é excretado pelas fezes, corando-a de vermelho intenso. 

 

Efeitos adversos. Não sendo absorvido, apresenta boa tolerância. Por vezes alguns efeitos secundários 

leves relacionados com o aparelho digestório são observados: náuseas, vômitos, principalmente quando se usa o 

fármaco em forma de suspensão.  

 

Usos terapêuticos. É  fármaco de escolha no tratamento da oxiuríase. 

 

PIPERAZINA. A piperazina ou dietilenodiamina foi usada no início do século para o 

tratamento da gota. 
 

Atividade anti-helmíntica.  O efeito predominante é a  paralisia flácida que resulta na expulsão do verme 

por atividade peristáltica intestinal. 

 A piperazina atua como agonista no receptor GABA, consequentemente aumenta a condutância ao íon 

cloreto, que acarreta hiperpolarização na membrana do músculo do Ascaris, provocando relaxamento muscular e 

paralisia flácida.  

O fármaco também inibe a atividade enzimática redutora do fumarato, que origina a formação do ácido 

succínico, e com isso diminui o fornecimento de energia necessária a contrações musculares do verme. 

 

Farmacocinética. Administrada por via oral é prontamente absorvida ao nível do trato gastrintestinal. É 

parcialmente metabolizada e tanto os metabólitos quanto a fração remanescente são excretados pela urina. 

 

Efeitos adversos. A piperazina é praticamente atóxica. Os sintomas tóxicos, quando presentes, dependem 

de superdosagem ou de insuficiência renal que determine eliminação precária do fármaco. 

Nesses casos, comumente ocorrem náuseas, vômitos, dores abdominais e outros efeitos aparentemente 

relacionados com ação sobre o SNC, tais como incoordenação motora, distúrbios do equilíbrio e do psiquismo. 

 

Usos terapêuticos. O fármaco é eficaz e seguro para o tratamento de ascaríase e oxiuríase. 

Contudo, atualmente seu uso se restringe ao tratamento medicamentoso de suboclusões intestinais 

causadas pelo Ascaris. 

 

PRAZIQUANTEL. Quimicamente é um derivado isoquinolínico-pirazínico. 

 
Atividade anti-helmíntica. É ativo contra todas as espécies de esquistossomose parasitas do homem. Age 

também nas cestoidíases humanas; entre elas, teníase e himenolepidíase, e inclusive sobre formas larvárias das 
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tênias: o cisticerco. 

O praziquantel em doses baixas causa contrações musculares e paralisia flácida acarretanto migração do 

verme para o fígado. Em maiores doses produz lesão tegmumentar de vermes adultos que se correlaciona com a 

eficácia clínica do fármaco.  

Há relatos, em diferentes espécies animais, que o praziquental poderia diminuir a captação da glicose e 

elevar a excreção de lactato, interferindo assim no metabolismo dos carboidratos.  

Adicionalmente, o praziquantel aumenta a permeabilidade da glicose, fazendo com que o verme seja 

depletado de carboidratos. 

 

Farmacocinética. O fármaco é administrado por via oral em dose única variável conforme a verminose. É 

prontamente absorvido, alcançando concentrações plasmáticas máximas em torno de uma ou duas horas após a 

administração.  

Pela rápida metabolização, sua meia-vida plasmática é curta, cerca de uma hora. Seus metabólitos, 

entretanto, têm pemanência mais duradoura, sendo 70% eliminados pela urina durante o primeiro dia seguinte à 

administração. 

 

Efeitos adversos. Nas doses utilizadas no tratamento das teníases (10 mg/kg de peso) e da himenolepídíase 

causada por H. nana (25 mg/kg de peso), os efeitos adversos são geralmente leves e passageiros, representados 

acima de tudo por diarreia leve, náuseas, dor abdominal ligeira, tonturas, sonolência e raros casos de erupção 

cutânea tipo urticariforme. 

 

Usos terapêuticos. É considerado o iármaco de escolha no tratamento da esquistossomose. 

 

TETRAMISOL- LEVAMISOL. O tetramisol, do ponto de vista químico, pertence ao grupo 

dos benzimidazois. O isômero levógiro levamisol é dotado de atividade contra Ascaris lumbricoides 

sensivelmente superior ao tetramisol. 
 

Atividade anti-helmíntica. O tetramisol exerce ação anti-helmíntica através do bloqueio tipo 

despolarizante ao nível das junções neuromusculares (ou ganglionares) do verme, inibindo paralelamente a 

acetilcolinesterase e trazendo como resultado paralisia do verme. A ação paralisante é devida também à inibição da 

enzima succino-desidrogenase ao nível do músculo do áscaris, diminuindo a energia para contração muscular e 

paralisando a atividade contrátil em poucos minutos. O isômero levógiro é dotado de ação estimulante da 

imunidade.  

 

Farmacocinética. Particularmente, levamisol é facilmente observado ao longo do tubo digestório; possui 

vida média plasmática de quatro horas e é eliminado inalterado ou em forma de metabólitos através da urina e das 

fezes. 

 

Efeitos adversos. Apresentam boa tolerância, raramente ocasionam desconforto abdominal após 



751 

 

administração, não havendo contraindicações formaisao seu uso. 

 

Usos terapêuticos. É considerado fármaco de segunda escolha no tratamento da ancilostomíase. 

A observação de risco agranulocitose fatal determinou a sua retirado do mercado nos EUA 
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Capítulo 56 

 

Antimaláricos 

 

 
Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A malária (maleita, impaludismo, etc.) é até os dias de hoje a doença parasitária que maiores 

danos causa à humanidade por sua ampla distribuição geográfica por mais de 100 países, alta mortalidade 

(900.000 morte/ano, OMS, 2009), prejuízos econômicos (pela incapacidade ao trabalho daqueles que a 

contraem) e pelas dificuldades encontradas na sua erradicação ou mesmo controle. 
 

Agentes etiológicos da malária. Os agentes etiológicos da malária humana são cinco: Plasmodium 

falciparum, P. vivax, P. ovale (não existem casos autóctones no Brasil). P. malariae,e P. knowlessi pertencentes ao 

subphylum apicomplexa, do Phylum protozoa.  

Em outros continentes, plasmódios de macacos podem atingir o homem e, além disso, plasmódio de 

roedores (p. ex. P. berghei) e de aves (p. ex. P. gallinaceum) despertam interesse como modelos experimentais para 

estudo da biologia, fisiopatogenia e experimentação de novos fármacos. 

 

Aspecto atual do combate à malária. Após a Segunda Guerra Mundial, a OMS desencadeou 

campanhas para erradicação da doença, em tempos predeterminados, objetivando a eliminação total dos parasitas 

através da terapêutica maciça e combate ao vetor. Tal campanha obteve sucesso em algumas regiões, não obteve em 

outras.  

 

Dados mais recentes da OMS (2009) estimam em mais de 250 milhões de pessoas afetadas no 

mundo inteiro. Em 2003, 404.806 casos de malária foram registrados no Brasil, sendo a maioria deles 

(99,8%) na Amazonia Legal. 

Em 2010 (janeiro- maio), dados do Serviço de Vigilância em Saúde releva que o número de 
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casos notificados  aumentou na Amazônia Legal. 
 

FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS 

 

A mais recente classificação baseada no perfil clínico dos antimaláricos estabelece três classes 

gerais: 

 

● Classe I: fármacos que não são eficazes contra os estágios hepáticos latentes ou primários ou contra os 

gametócitos de P. falciparum. Incluem-se nessa classe, cloroquinina, mefloquina, quinina, pirimetamina, sulfadoxina 

e tetraciclinas. Os fármacos que atuam diretamente sobre formas eritrocitárias assexuais são usados para tratar ou 

prevenir sintomas da malaria. Quando usado profilaticamente são necessárias várias semanas de exposição para 

completar o ciclo biológico do parasita.  

 

● Classe II: fármacos que atuam tanto nas formas eritrocitárias assexuais com também nos estágios 

hepáticos primários do P. falciparum. Os representantes dessa classe são a avatoquona e o proguanil. 

 

● Classe III: A primaquina é o único fármaco que é eficaz contra os estágios hepáticos latentes ou 

primários como também sobre os gametócitos. É usada na erradicação de hipnozoítos que são responsáveis pela 

recaída de P. vivax, e P. ovale. 

Tradicionalmente, os antimaláricos possuem diversos tipos de atividades (Quadro 56-1) e, portanto, são 

utilizados com diferentes finalidades: 

 

Quadro 56-1. Fármacos antimaláricos e fases do ciclo do parasita 

Fase do ciclo Tipo de atividade Grupos de fármacos 

Exoeritrocítico 

primário (CEP)  

 Profilática; erradicação de 

formas primárias 

(hepáticas ) 

 

Antifólicos, primaquina, 

atavaquona e proguanil (só 

no caso de P. falciparum) 

Exoeritrocítico 

secundário (CES) 

Curativa (radical); 

erradicação dos 

hipnozoítos hepáticos 

Primaquina 

Eritrocítico 

assexuado (CEA) 

Supressiva, ação 

esquizonticida 

Esquizonticidas sanguíneos; 

8- aminoquinolinas 

,atavaquona, proguanil, 

antifólicos, tetraciclinas 

Eritrocítico sexuado Gametocida Primaquina, 8-

aminoquinolinas (P. 

falciparum ; não incluído) 

Esporozoítos Esporonticida Não há fármaco eficaz 
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 Atividade profilática: não existe fármaco que atue sobre os esporozoítos. Por atividade “profilática 

causal” entende-se a utilização de fármacos de ação no CEP. Por exemplo, a atavaquona e o proguanil são usados 

na profilaxia causal da malária causada por P. falciparum. 

 

 Atividade curativa: a “cura clínica” suprime o acesso febril, mas não evita as recaídas tardias; a 

ação dos fármacos se faz sobre o CEA. Para a obtenção da “cura radical” tem-se que lançar mão de fármacos como 

primaquina de ação sobre os hipnozoítos (CES ; desnecessários para P. falciparum). 

 

 Atividade supressiva: é obtida pelo uso prolongado de fármacos que atuam sobre o CEA, evitando-se 

assim o aparecimento da sintomatologia. Os agentes são divididos em dois grupos: a) esquizonticidas sanguineos 

rápídos (cloroquinina, quinina, mefloquina, atovaquona e artemesinina) e b) esquizonticidas sanguineos lentos 

(tetraciclinas e antifolatos). 

 

 Atividade gametocida: a ação do fármaco se faz sobre os gametócitos, impedindo a disseminação da 

doença. Por exemplo, a cloroquinina e a quinina têm atividade gametocida contra P. vivax, P. ovale e P. malariae. 

 

 Atividade esporonticida: é obtida pela inibição da formação do zigoto no anofelino, e os resultados 

são iguais aos obtidos após a ação gametocida. Não há fármacos eficazes para eliminar os esporozoítos ou evitar a 

infecção.  

 

ARTEMISININA E DERIVADOS. Propriedades químicas. Quimicamente é uma lactona 

sesquiterpênica, extraída da planta qing hao (Artemisia annua) em 1972. 
 

Ação antimalárica. Inicialmente, a artemisinina atua sobre o ferro heme do eritrócito infectado 

catalisando a ruptura da ponte endoperoxídica. A seguir, ocorre rearranjo intramolecular para produção de 

radicais livres que modificam e danificam proteínas do plasmódio. Esses compostos atuam rapidamente sobre os 

estágios eritrocíticos do P. vivax e de espécies resistentes de P. falciparum. 

 

Farmacocinética. Existem poucos dados farmacocinéticos disponíveis sobre artemisinina e derivados. O 

pico da concentração plasmática desses compostos depende da via de administração e das formas farmacêuticas. O 

artemeter e artesunato sódico são biotransformados em diidroartemesinina (produto reduzido), que é responsável 

pela ação antimalárica desses compostos. A artemisinina induz a isoenzima CYP2C19 em humanos, podendo assim 

interagir com outros medicamentos. 

 

Efeitos adversos. A artemisinina administrada em doses terapêuticas apresenta boa margem de segurança 

em humanos. Diminuição da contagem de neutrófilos e reticulócitos e aumento transitório da atividade da aspartato 

aminotransferase sérica foram relatados, porém não foi estabelecida a significância clínica desses efeitos. Em doses 

tóxicas produz neurotoxicidade, prolongamento do intervalo QT e depressão da medula óssea. 
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Usos terapêuticos. A artemisinina e derivados são rápidos e efetivos em casos graves de 

malária, incluindo a malária cerebral. Contudo, não são indicados na profilaxia e no tratamento de crises 

maláricas brandas. Esses agentes podem ser usados isoladamente, porém aparece frequente recaída da 

infecção, quando o tratamento não é prolongado até 5 ou 7 dias. A associação desses agentes com 

mefloquina ou doxiciclina previne as recaídas e atrasa o desenvolvimento de resistência. A lumefantrina 

associada artemeter foi aprovada em casos não graves de P. falciparum. 

 

ATOVAQUONA. Derivado sintético que foi desenvolvido com base nos antiprotozoários 

hidroxi-naftoquinônicos. 

 
Ação antimalárica. A atovaquona tem alta potência (IC50 0,7 a 4,3 nM) contra malária em roedores e P. 

falcipurum em cultura. Esse composto é um análogo lipofílico da ubiquinona que interfere seletivamente com o 

transporte mitocôndrico bc1 de elétrons e processos relacionados, tais como ATP e biossíntese de pirimidina dos 

plasmódios susceptíveis. 

 

Farmacocinética. A absorção oral da atovaquona é irregular e lenta, podendo ser aumentada pela 

presença de alimentos gordurosos. O fármaco liga-se fortemente às proteínas plasmáticas em cerca de 99%. A 

atovaquona apresenta dois picos de concentração plasmática, o primeiro entre 1 a 8 horas e o segundo entre 1 a 4 

dias após administração de dose única. Esse perfil farmacocinético sugere uma circulação enteroepática do 

fármaco. A biotransformação da atovaquona não é significante; o fármaco é excretado na bile, sendo mais que 90% 

recuperado inalterado nas fezes, e traços aparecem na urina. 

 

Efeitos adversos. Os efeitos adversos mais comuns da atovaquona são erupção da pele, febre, cefaleia, 

vômitos e diarreia, os quais podem determinar a retirada da terapia. A atovaquona é contraindicada em pacientes 

com histórico de alergias e reações de pele. 

 

Usos terapêuticos.. A atovaquona é administrada na forma de comprimido contendo 250 mg do 

fármaco e 100 mg de proguanil, durante 3 dias, para o tratamento de malária causada por P. falciparum 

multirresistente. Geralmente, essa associação não é indicada na profilaxia da malária.  O sinergismo da 

associação de atovaquona e proguanila é utilizada para o tratamento da malaria não complicada de P. 

falciparum. 

 

CLOROQUINA. Pertencem a este grupo de esquizonticidas sanguíneos a cloroquina e outros 

fármacos, como a hidroxicloroquina, amodioquina, mepacrina (quinacrina). Embora a cloroquina seja o 

fármaco mais utilizado deste grupo, os outros também são úteis. 

 

Propriedades químicas. A cloroquina é derivado 4-aminoquinolínico; o sal mais utilizado por via oral é o 

difosfato (Aralem), enquanto que para uso intramuscular dá-se preferência ao cloridrato.  
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Ação antimalárica. A cloroquina atua de modo semelhante a quinina, nos vacúolos digestórios do 

parasita, impedindo a proteólise da hemoglobina. Esta incapacidade de destruir o heme e maior toxicidade do 

complexo cloroquina-heme é capaz de destruir os parasitas por lesão oxidativa das membranas e proteases 

disgestórias. Outras teorias sobre o mecanismo de ação da cloroquina e seus congêneres admitem interferência na 

síntese do DNA e do RNA, por se intercalarem e interagirem através do seu 2-aminogrupo entre os pares de bases 

purínicas adenina e guanina da dupla hélice do DNA. Dessa forma permanece bloqueada a síntese de ácidos 

nucleicos e de proteínas, tanto nos esquizontes que estão em divisão ativa como em gametócitos (exceção aos de 

falciparum).  

 

Farmacocinética. A cloroquina é rápida e quase completamente absorvida pelo intestino. Une-se à 

proteína sérica e ao ácido nucleico; deposita-se em vários órgãos (fígado, baço, rim, pulmão, leucócitos, retina, íris 

e plexo coroide), particularmente nos tecidos ricos em melanina. 

A meia-vida plasmática é de aproximadamente 120 horas; os fármacos que inibem a atividade enzimática 

de (CYP) prolongam ainda mais essa meia-vida. Cerca de 10% do fármaco é eliminado, não transformado através 

das fezes. Os rins eliminam a maior quantidade, 60 a 70%, representados por metabólitos que são aminas primárias 

e secundárias. A desacetilação da cloroquina resulta em um metabólito que é ativo em malária de aves. 

 

Efeitos adversos. Com as doses utilizadas no ataque agudo de impaludismo, podem ocorrer cefaleia, 

perturbações visuais, tontura e distúrbios gastrintestinais.  

A cloroquina não descora a pele como a quinacrina, mas exerce esse efeito sobre o leito ungueal e em 

mucosas. Também é relatado descoramento dos cabelos.  

Queratopatias, ototoxicidade; anormalidade cocleovestibular fetal e retinopatias são observadas com 

doses elevadas administradas durante longo tempo (p. ex. 300 mg/dia, durante 10 anos).  

Os sintomas de toxicidade visual incluem visão borrada e diplopia. Descrevem-se também achatamento da 

onda T do ECG, cefaleia e perda de peso.  

 

Usos terapêuticos. Apesar de a cloroquina ser um fármaco seguro e barato, o uso declinou em 

vários partes do mundo devido surgimento da resistência nas infecções por P. falciparum. Exceto em 

áreas, onde há espécies resistentes de P. vivax, a cloroquina continua sendo o fármaco de escollha para a 

fase eritrocitária do P. vivax, P. ovale, P. malarie e P. knowlesi. 

As outras 4-aminoquinolinas, hidroxicloroquina (plaquinol) e amodiaquina (camoquin), e a 

quinacrina (mepacrina), têm indicações semelhantes. 

 

QUININA E QUINIDINA. Na casca de diversas plantas do gênero Cinchona (planta da família 

das rubiáceas) encontra-se uma mistura de 20 alcaloides, sendo os principais a quinina e a quinidina.  

 

Ação antimalárica. O mecanismo da ação antimalárica da quinina se deve à sua concentração 

nos vacúolos do parasita, onde liga-se ao heme resultante da degradação e sequestração da hemoglobina. 

A deficiência na inativação do heme ou aumento de produtos tóxicos derivados do heme, podem causar a 
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morte do parasita por meio de proteases digestórias ou oxidação das membranas do parasita. 
 

Farmacocinética. É facilmente absorvida por via oral, ao nível do intestino delgado, e o pico de sua 

concentração plasmática é atingido após uma a três horas. Sua meia-vida é curta, devendo ser administrada a cada 

seis a oito horas. A quinina se distribui largamente por todo o organismo, difunde-se através da placenta e não se 

acumula nos tecidos. 

Sua metabolização é hepática, onde sofre inicialmente hidroxilação, sendo os metabólicos excretados pelos 

rins (apenas 5% do fármaco é excretado por essa via sem sofrer alterações). 

 

Efeitos adversos. A quinina compromete a audição e a visão. Em razão do envolvimento do VIII par 

nervoso, ocorrem tontura, zumbido e queda da acuidade auditiva. O comprometimento visual se caracteriza por 

visão borrada, cegueira noturna, diplopia, escotomas, distúrbios na percepção de cores, midríase e diminuição do 

campo visual. A retina torna-se isquêmica, podendo ocorrer atrofia óptica. 

Quando usada em altas doses durante muito tempo, a quinina produz sintomatologia denominada 

“cinchonismo”, caracterizada pela redução na audição e na visão. 

 

Usos terapêuticos. Sua indicação atual se restringe aos casos graves de malária por P. 

falciparum ou naqueles em que essa espécie se mostra resistente a outros fármacos. Essencialmente 

esquizonticida, atua também sobre os gametócitos das demais espécies. No caso do Brasil, é recomendada 

associação bastante eficaz de quinina com doxiciclina no tratamento de malária não grave.  

 

MEFLOQUINA. A mefloquina é derivado quinolinometanol.  

 
Ação antimalárica. O exato mecanismo de ação da mefloquina é ainda desconhecido, mas produz 

alterações estruturais intra intraeritrocíticas semelhantes às produzidas pela cloroquina. Também compete pelo 

acúmulo de cloroquina nos eritrócitos infectados, sendo altamente eficaz como esquizontícida sanguíneo. Contudo, 

essa ação pode ser secundária, devido as evidências de estudos em cepas transgênicas de P. falciparumque 

expressam cópias do gene pfmd. A suscetibidade diminuída do parasita á mefloquina está associado ao aumento de 

cópias pfmd e aumento da entrada de soluto para o interior do vacúolo disgestório, mediada por PfMDR1.  

 

Farmacocinética. É utilizada na forma de cloridrato, por via oral (comprimidos 250 mg), sendo bem 

absorvida. A mefloquina, administrada parentalmente, se liga extensamente às proteínas plasmáticas, sendo a 

concentração máxima atingida dentro de poucas horas. É fármaco que possui t½ plasmático grande no homem, de 

aproximadamente duas a três semanas. Distribui-se largamente no organismo, acumulando-se em pulmões, fígado, 

estômago, rins, músculo, tecido adiposo e glândula lacrimal. É excretada pelas fezes, por bile e suco gástrico. No 

segundo dia após sua administração, aumenta a excreção fecal e a eliminação renal de seus metabólitos. 

  

Efeitos adversos. Náuseas e tonturas passageiras podem eventualmente ocorrer. Experimentalmente, 

doses de 30 mg/kg por via oral ou mais, repetidas diariamente, podem lesar os tecidos hepático e linfoide. gástrico, 
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náusea, dor, vômito e diarreia. 

 

Usos terapêuticos. O uso de mefolquina é reservado para prevenção e tratamento da malária por 

P. falciparum e P. vivax resistentes. A associação de mefloquina com artemisinina é empregada em áreas, 

onde a malaria é devido a cepas de P. falciparum resistentes a diversos fármacos.  

 

PRIMAQUINA. A primaquina é a 8-aminoquinolina atualmente mais utilizada por ser menos 

tóxica e duas a quatro vezes mais eficaz que as demais. 

 
Atividade antimalárica. Pouco sabe sobre a ação antimalárica, possivelmente a primaquina age 

impedindo a síntese de pirimidina (acelerando a oxidação de substâncias essenciais no eritrócito sensível), através 

de seu metabólito com atividade oxirredutora, cuja estrutura é semelhante à ubiquinona do parasita. Os efeitos 

antimaláricos podem resultar da produção de espécies reativas de oxigênio ou interferência no transporte de 

elétrons do parasita. 

 

Farmacocinética. O sal empregado por via oral em malarioterapia é o difosfato. É rapidamente 

absorvido, atingindo o pico de concentração plasmódica entre meia e uma hora após administração. Sua meia-vida 

no plasma é de aproximadamente quatro horas; possui pequena fixação tecidual, sendo que 24 horas após sua 

administração praticamente não é detectável no plasma. O fármaco é rapidamente metabolizado e uma pequena 

fração é eliminada in natura. 

 

Efeitos adversos. Os efeitos secundários mais comumente observados são anorexia e dores abdominais. O 

efeito adverso mais grave do metabólito é anemia hemolítica intravascular aguda (que exige interrupção do 

tratamento) e está ligado à deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase nas hemácias, mais comum em negros e 

caucasianos. A superdosagem pode determinar metemoglobinemia. 

Lesão hepática ou renal, infecções concomitantes, medicação com fármacos hemolisantes (sulfonamidas, 

nitrofurantoínas, certos analgésicos, análogos da vitamina K, certos vegetais, etc.) contraindicam a utilização da 

primaquina.  

 

Usos terapêuticos. O disfosfato de primaquina está indicado na profilaxia e cura radical da 

malária por P. vivax e nas recaídas de P. ovale. O fármaco é administrado com esquizonticida, geralmente 

a cloroquina na erradicação de estágios eritrocitários dos plasmódios.  Alguns trabalhos mostram ação 

profilática da primaquina em P. falciparum. 

 

ANTIFÓLICOS. De relevância para a compreensão do papel dos antifólicos como 

antimaláricos, é a posição do tetraidrofolato no metabolismo intermediário do plasmódio. Pontos de 

ataque para fármacos antimaláricos nesse contexto são a inibição da formação do ácido pteroico e a 

inibição da diidrofolato redutase. 
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Proguanila (Cloroguanida). A proguanila é um pró-fármaco que se transforma no fígado num 

metabólico ativo, que é a cicloguanila. 
 

Ação antimalárica. A proguanila e a cloroproguanila se convertem no organismo, sob ação de enzimas 

hepáticas, no metabólico triazínico cicloguanila, que é inibidor ativo da enzima diidrofolato redutase, causando 

inibição da síntese de DNA e depleção de folato do parasita.  

Como esquizonticidas sanguíneos, têm ação lenta e induzem facilmente à resistência, quando a doença já 

se manifestou. Admite-se que a proguanila atue bloqueando a divisão nuclear de esquizontes bem como a formação 

de merozoítos. 

 

Farmacocinética. Lentamente, porém bem absorvida no tubo digestório, a proguanila atinge concentração 

máxima no plasma após quatro horas, a qual se reduz à metade em 12 horas e desaparece em 24 horas. 

A proguanila se concentra nos rins, fígado, baço e pulmões, sendo que nos eritrócitos atinge elevadas 

concentrações.  

Cerca de 60% excretam-se pelos rins e 10% pelas fezes, ambos na forma inalterada. Aproximadamente 

30% se excretam pelos rins na forma do metabólito cicloguanil (2,3-diamino-clorofenil-1,6-diidro-6, 6-dimeti-1,3,5-

triazina) produzido no fígado, e que é a forma atuante sobre o plasmódio. 

 

Efeitos adversos. Vômitos, dor epigástrica, hematúria e cilindrúria só ocorrem com doses elevadas (1 

g/dia). 

 Em alguns casos de administração prolongada, observam-se perda do apetite, redução do peso corpóreo e 

adinamia, talvez consequentes à inibição da secreção gástrica. 

 

Usos terapêuticos. A ação mais importante dos derivados da biguanida é sobre as formas 

exoeritrocíticas de P. falciparum.  

A proguanila é usada em associação com atovaquona no tratamento de ataque da malaria 

causada por cepas de P. falciparum e P. vivax resistentes a cloroquina.  

A resistência desenvolvida a proguanila e a cloroproguanila (bem como à pirimetamina) é 

atribuída à mutação de genes que controlam a síntese da diidrofolato redutase.  

Pelo fácil aparecimento de cepas resistentes induzidas pela cicloguanila, ela atualmente é 

utilizada apenas no tratamento da leishmaniose cutaneomucosa. 

 

Pirimetamina. Em 1951, Russe e Hitching sintetizaram várias diaminopirimidinas, 

quimicamente semelhantes à cloroguanida, e duas delas mostraram ser úteis: o trimetoprim e o daraprim. 

O daraprim é um derivado 2,4-diaminopiridínico oficializado na USP como pirimetamina. 
 

Ação antimalárica. Tal como a cloroguanida e o trimetoprima, a pirimetamina atua por inibir 

competitivamente a diidrofolato redutase do plasmódio, impedindo assim a transformação catalítica NADPH-
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dependente da diidrofolato para tetraidrofolato, passo de importância vital para a síntese de purinas e pirimidinas. 

Em especial, a timidina, que é sintetizada de novo pelo parasita. As concentrações que inibem a 

diidrofolato redutase de diversas origens são apresentadas no quadro 56-2. 

 

Quadro 56-2. Inibição da diidrofolato redutase por fármacos (*) 

Fonte de diidrofolato 

redutase 

Pirimetamina IC50 (nM) Trimetoprima IC50 (nM) 

Fígado de rato 

(mamífero) 

700 260.000 

P. berghei (plasmódio) ~ 0,5 (1.400) 70 (3.700) 

E. coli (bactéria) 2.500 (0,3) 5 (52.000) 

(*) O número entre parênteses indica a potência relativa do fármaco, isto é, a relação entre a 

concentração de fármaco para inibição de 50% da atividade diidrofolato redutase de micro-organismo e a IC50 para 

diidrofolato redutase de mamífero. Note-se que a pirimetamina inibe mais eficazmente a enzima hepática que a 

enzima de E. coli. 

 

Farmacocinética. É utilizado o fármaco puro, por via oral. Absorvido lentamente ao nível intestinal liga-

se a proteínas plasmáticas e a vários tecidos. A pirimetamina é excretada lentamente pela urina e pelo leite, tanto na 

forma original como na forma de seus metabólitos. Possui meia-vida plasmática de aproximadamente 80 horas, e os 

níveis sanguíneos eficazes oscilam entre 250 e 750 mg/ litro. 

 

Efeitos adversos. Intoxicações agudas determinam hiperexcitabilidade, convulsões, dores abdominais, 

náuseas, vômitos, hematêmese e insuficiência respiratória, e somente  

 

Sulfonamidas e sulfonas. Os plasmódios são incapazes de utilizar os ácidos fólicos ou folínicos 

exógenos. Para a síntese de diidrofolato é necessária inicialmente a existência de PABA, e as 

sulfonamidas e sulfonas atuam por competir com esse ácido, pela união com a enzima diidropteroato 

sintetase. 

 
As sulfonamidas de ação rápida são utilizadas nos acessos palúdicos (atividade curativa) e as de ação 

lenta, também, como profiláticos ou supressivos.  

A associação com outros antifólicos, tem ação aumentada especialmente na infecção com P. falciparum 

resistente à cloroquina. A associação sulfadoxina-pirimetamina é amplamente utilizada (Fansidar). É recomendado 

o esquema de uma cápsula/semana (ou duas, quando se tratar de área com P. falciparum resistente) durante estadia 

em zonas malarígenas, continuando-se a terapêutica durante um mês após a saída.  

No tratamento radical da malária produzida por essa espécie deve ser usado o seguinte esquema: 50 mg de 

pirimetamina e 1 g de sulfadoxina no primeiro dia; 500 mg da sulfonamida no segundo; 45 mg de primaquina no 

terceiro dia (atividade gametocida). No Brasil já existem cepas resistentes tanto à cloroquina como a essa 

associação. 
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No presente, o estudo das sulfonas vem merecendo maior atenção. Entre elas citam-se a DDS (ou dapsona) 

e derivados, como a diformildapsona (DFD) e acedapsona, que é uma sulfona de depósito.  

 

ANTIBIÓTICOS. Tetraciclinas. Alguns antibióticos são esquizonticidas sanguíneos de ação 

lenta, atuando também sobre o ciclo pré-eritrocítico do plasmódio.  

Tal qual aos sulfonamídicos, apresentam o inconveniente de induzir resistência bacteriana, 

estando o seu uso limitado a casos especiais (cepas altamente resistentes, indivíduos hipersensíveis à 

sulfa).  

Os empregados para o tratamento curativo, o cloridrato de tetraciclina, a doxiciclina e a 

minociclina, durante sete dias, sempre após o uso de quinina durante dois dias.  
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Capítulo 57 

 

Fármacos Utilizados no Tratamento das Protozooses 
 

 

Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As infecções por protozoários em seres humanos têm emergido como um ônus para milhões de 

indivíduos que vivem em grandes aglomerados com inadequada infraestrutura de saúde pública. Neste 

capítulo são abordados os fármacos utilizados no tratamento de doenças causadas por protozoários 

patogênicos como amebíase, giardíase, tricomíase, leishmanioses, toxoplasmose, tripanossomíase e 

ectoparasitoses.  
 

AMEBÍASES. Dentre as “amebas”( E. histolytica, E. díspar, E.moshkovskii) que habitam o intestino do 

homem, apenas a Entamoeba histolytica (Shaudin, 1903) é potencialmente patogênica.  

Estima-se que amebíase provoque 500 milhões de infecções por ano, sendo que 50 milhões de pessoas 

desenvolvem sintomas de disenteria amebiana ou abcesso hepático. No Brasil, a amebíase é ocorre com maior 

frequência na Amazônia. 

 

FÁRMACOS DE AÇÃO AMEBICIDAS. É importante ter em mente que os fármacos de ação 

amebicida atuam em dois níveis: 

 
1.Fármacos com ação extraintestinal atuam nas formas invasivas, com predominância de trofozoitos do 

parasita localizadas no interior dos tecidos intestinal, hepático, pulmonar etc. São indicados nos tratamentos da 

amebíase  invasiva grave. 

 

2. Fármacos com ação intestinal, atuantes nas formas de trofozoítos e cistos presentes na luz intestinal e 

indicados nos indivíduos assintomáticos para impedir o desenvolvimento da doenças invasiva no futuro e para 

impedir a disseminação do parasita no meio ambiente. 
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Derivados nitroimidazólicos. Os fármacos mais utilizados no tratamento da amebíase intestinal 

e extraintestinal são os derivados nitroimidazólicos. Ademais, são eficazes também contra trichomonas e 

giardia  

Metronidazol. Trata-se de um derivado nitroimidazólico. 

 
Ação antiparasitária e antimicrobiana. A ação amebicida também ocorre in vitro em concentrações tão 

baixas quanto 1-2 g/mL, nas quais culturas de E. histolytica são completamente dizimadas em 24 horas. Ação 

bactericida é observada contra bacteroides, anaeróbios e microaeróbios. Tem ação tricomonicida direta 

estabelecida in vitro e in vivo tanto em homem como mulher.  

 

Mecanismos de ação. O mecanismo de ação envolve a depleção de equivalentes redutores necessários 

patógenos anaeróbicos (E. histolytica) e alteração na atividade templada do DNA. Sob ação do metronidazol, a 

síntese de NADH e NADPH está diminuída. O metronidazol reduzido na forma nitrorradical aniônico, altamente 

reativo que atuaria ao nível de DNA determinando a perda da sua estrutura helicoidal devido à ruptura de cadeia, 

causando paralelamente dano de sua função como modelo (templado). Esta ação parece ser devida à presença de 

bases alteradas ou à formação de complexos entre bases e o fármaco. 

 

Farmacocinética. O metronidazol é administrado por via oral ou localmente aplicado na mucosa vaginal 

para tratamento da tricomoniose. Por via entérica é bem absorvida (embora haja pacientes resistentes) e sua meia-

vida plasmática é de oito a 12 horas. É metabolizado principalmente no fígado através de oxidação da sua cadeia 

lateral seguida de conjugação com ácido glicurônico. Cerca de 30 a 50% do fármaco são eliminados pela urina em 

24 horas.  

 

Efeitos adversos. Os efeitos adversos raramente obrigam a interrupção da medicação. Podem ocorrer 

náuseas, vômitos, dor abdominal, tonturas, cefaleia, depressão, ataxia, erupção cutânea, secura vagina, cistite, 

sensação de pressão pélvica, disúria, xerostomia, glossite e estomatite podem estar presentes e associadas à 

intensificação da monilíase. Leucopenia transitória é ainda mais rara. 

O metronidazol é contraindicado em alcoolistas devida ação semelhante ao dissulfiran (Antabuse) e 

discrasias sanguíneas (ver Capítulo 31). É contraindicado nos três primeiros meses de gestação. 

 

Usos terapêuticos. O metronidazol está indicado em todas as formas de amebíase.  

Na colite amebiana, o metronidazol é usado associado com fármacos de ação intraluminal como 

a paromicina e o iodoquinol.  
 

Fármacos Alternativos. Cloroquina. Possui alta atividade na hepatite amebiana aguda, no pseudo-

abscesso amebiano, bem como no abscesso pulmonar. Entretanto, não tem efeito nas formas invasivas localizadas na 

parede intestinal. 

A cloroquina tem rápido início de ação, sendo útil no diagnóstico e no tratamento de pacientes com 

suspeita de amebíase hepática. 
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Nitozoxanida. É um fármaco usado no tratamento da giardíase e ativo tambem contra E. histolytica. 

 

Paromomicina. A paromomicina é um aminoglicosídeo de ação dual, isto é, ela atua tanto diretamente 

sobre a ameba como sobre a flora intestinal normal, sendo bastante útil nas amebíases intestinais graves. Após 

administração, sua ação é favorecida pela baixa taxa de absorção no trato gastrintestinal, razão pela qual é pouco 

tóxica. Nesta situação, os efeitos adversos se restringem ao aparelho digestório e podem se manifestar de forma mais 

comum como diarreia. 

 

GIARDÍASE. Outro parasito intestinal, cosmopolita (com maior prevalência em regiões temperadas e em 

crianças) e patogênico (duodenite e jejunite) para o homem é o flagelado Giardia lamblia (Stiles, 1915).  

 

Tinidazol. O tinidazol (Pletil, Fasigyn, Trinizol), por sua eficiência (92% de cura, inclusive em casos 

não curados pelo metronidazol) e tolerância. 

 

Outros fármacos. Alguns parâmetros de eficácia e segurança orientam a segunda escolha de fármacos 

como o paramomicina e a nitozoxanida para o tratamento da giardíase. 

 

TRICOMONÍASE. O gênero Trichomonas tem duas espécies principais de flagelados parasitam o 

homem: Trichomonas tenax (O.F. Muller, 1773, Dobell, 1938) e Trichomonas vaginalis: Donné, 1837)  O número de 

pessoas infectadas é mais de 200 milhões no mundo. A infecção com Trichomonas está associada ao aumento de 

risco de adquirir infecção HIV.  

 

Nidazóis. O metronidazol continua ser o fármaco de escolha no tratamento tricomoníase, apesar de casos 

de resistência mais frequentes. A potente atividade antitricomonas do tinidazol, associada a pouca frequência de 

efeitos adversos, faz deste fármaco o eleito no tratamento da tricomoníase vaginal. O fármaco também é disponível 

sob a forma de óvulos vaginais para uso concomitante.  

Para o tratamento da tricomoníase intestinal existem poucos fármacos específicos e os resultados obtidos 

são contraditórios. Em casos de resistência do T. vaginalis a esses fármacos, vem sendo avaliado o antibiótico 

paramomicina. 

 

LEISHMANIOSE. Dentre os gêneros pertencentes à família Trypanosomatidae, o gênero Leishmania 

reúne os parasitas que agridem o homem. A leishmaniose se apresenmta em duas formas: 

 

Forma cutânea, mucocutânea e cutânea difusa. Leishmaniose tegumentar americana cujo agente 

etiológico é Leishmania (V.) braziliensis. Causa leishmaniose superficial que, em cerca de 80% dos casos, provoca 

lesões mutilantes por metástase, invadindo mucosas, principalmente a nasobucofaringiana e laringiana.  

 

Forma visceral (calazar). A maior incidência da doença no nosso meio ocorre nos estados nordestinos, na 

região Leste. O ciclo evolutivo é idêntico ao da L. (V.) braziliensis.  
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Compostos antimoniais. Os medicamentos comumente usados são antimoniato de meglumina e 

o estibogliconato de sódio. 
 

Antimoniato de meglumina. Ação leishmanicida. Trata-se de fármaco indicado no tratamento das 

leishmanioses visceral e cutânea. O mecanismo de ação do estibogliconato de sódio está aberto para novos estudos. 

Acredita-se que o antimônio pentavalente (Sb5+) é reduzido (Sb3+) mais ativa pela ação enzimática da  As5+redutase. 

A sensibilidade da leishmânia ao fármaco (Sb3+) é mais expressiva nas formas amastigotas do que nas 

promastigotas. É interessante chamar a atenção para o fato de que o aumento da concentração de antimônio pela 

incorporação do fármaco nos lipossomas estimula a destruição do parasita. Estudos recentes , sugerem que o 

fármaco (Sb3+) intefere no sistema redox da tripanotioma. 

O fármaco é administrada intravenosamente ou por via intramuscular. O composto é rapidamente 

absorvido e se distribui principalmente no fígado e baço. A eliminação se faz pela urina rapidamente em relação aos 

demais compostos antimoniais pentavalentes. Há relato de resistência ao fármaco. 

 

Usos terapêuticos (para a forma tegumentar). Atualmente, os antimoniais são mais usados no 

tratamento da forma tegumentar de leishmaniose. 

 

Anfotericina B. Ação leishmanicida. A anfotericina é o único leishmanicida ativo para as formas 

promastigotas e amastigotas. O mecanismo para sensibilidade da leishmânia, relaciona-se à sua ação a afinidade 

com esteroides da membrana do parasita.  

 

Usos terapêuticos (para a forma tegumentar. A anfotericina B (Fungizon
®
) é fármaco de 

segunda escolha no tratamento, sendo reservada a pacientes que não respondem aos antimoniais.  
 

Fármacos Alternativos (para forma visceral). Na década de 90 foram introduzidos fármacos 

alternativos na terapêutica da Leishmaniose visceral em substituição aos antimoniais pentavalentes e a 

anfotericina clássica. Os fármacos alternativos são: a miltefosina, a paramomicina e as novas 

formulações da anfotericina B (ver Capítulo 52). 
 

Miltefosina. É um análogo da aquilfosfocolina desenvolvida originalmente como antineoplásico. A 

miltefosina é altamente eficaz contra o parasita, embora o seu mecanismo de ação é ainda desconhecido. Estudos em 

leishmania sugerem que o fármaco pode alterar o metabolismo éter-lipídico e a sinalização celular ou 

glicosilfosfatidilinsotol. 

A miltefosina é bem absorvida por via oral e se distribuí por todo organismo humano. A sua meia-vida é de 

6 a 8 dias. Os efeitos adversos mais comuns são vômito e diarreia. Devido ao efeito teratogênico é contraindicado 

em mulheres grávidas. A miltefosina oral é usada na dose de 100 mg/dia (para pacientes pesando acima de 25k) 

durante 28 dias.  

 

Anfotericina B (novas farmulações).  Por exemplo, a anfotericina é administração em nova formulação 
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lipídica por via intravenosa, em perfusão lenta (gota a gota), a partir de doses progressivas de 0,25 mL/kg de peso 

em solução glicosada a 5%. As doses totais de 15 a 25 mg/kg produzem resultados satisfatórios. Outra nova forma 

de anfotericina B é a lipossômica (Ambisome ®). 

 

Paromomicina. Há relatos de cura de 89% de paromicina administrada isoladamente e de 94% quando 

em terapia associada com pentamida.  

 

DOENÇAS DE CHAGAS. A moléstia de Chagas constitui, pela sua larga distribuição, pelas altas 

porcentagens de populações infectadas e pela gravidade da evolução, um dos problemas médico-sanitários mais 

importantes para vários países latino-americanos (Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Venezuela). No Brasil, 

segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se em cerca de 2,5 a 3 milhões de pessoas infectadas. 

 

Os medicamentos empregados no tratamento da doença de Chagas são o nifurtimox e o 

benzonidazol. 

 

Nifurtimox. É derivado nitrofurânico que se mostrou mais promissor no tratamento da doença 

de Chagas. O nifurtimox (Lampit, Bayer 2502) foi sintetizado no período de 1967 a 1972. 
 

Ação tripanomicida. O nifurtimox é ativo para ambas as formas amastigotas e tripomastigotas de T. cruzi. 

Recentemente, foi proposta a redução por ação de nitrorredutase mitocôndrica a um nitro radical aniônico para 

explicar a ação tripanomicida do nifurtimox. 

Apesar de ser bem absorvida por administração oral, a substância promove níveis de concentração baixos 

do sangue, tecidos e urina. O processo de biotransformação se desenvolve rapidamente, e a ação tripanomicida dos 

metabólitos é desconhecida. 

Os efeitos adversos são atribuídos aos efeitos no SNC, como cefaleia, nervosismo, convulsões e fraqueza. 

No trato gastrintestinal, os efeitos são transitórios e incluem anorexia, náuseas e vômitos. Recomenda-se não 

ingestão de bebidas alcoólicas  em virtude do efeito “antabuse” dos nitrofuranos. 

 

Usos terapêuticos. O medicamento é administrado por via oral nas doses de 8 a 12 mg/kg/dia 

para adultos.  

 

Benzonidazol. É um derivado nitroimidazólico. 
 

Ação tripanomicida. A ação tripanomicida do benzonidazol manifesta-se tanto na fase aguda quanto na 

fase crônica da tripanossomíase de Chagas. É possível que seu efeito tripanomicida dependa da produção de nitro 

radicais aniônicos. 

Após administração por via oral, distribui-se pelos tecidos e atravessa a barreira hematencefálica. Sofre 

metabolização hepática e seus metabólitos são eliminados principalmente na urina.  

Os principais efeitos adversos observados são: agitação, astenia, mialgia, erupção cutânea, febre, náusea, 
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polineuropatia periférica, vertigem e vômito. 

 

Usos terapêuticos. O fármaco é administrado por via oral, em doses médias de 5 mg/kg de peso 

ao dia para adultos, durante um período de 60 dias. 
 

TOXOPLASMOSE. Dentre os estudos comparados de patologia humana e veterinária, a toxoplasmose 

ocupa um lugar de suma importância, por se constituir numa das zoonoses de maior difusão no mundo. 

Segundo Frenkel, “pelo menos três quartos da humanidade é atingida pela infecção toxoplásmica, embora 

na maioria assintomaticamente”. De fato, com os resultados dos estudos clínicos verificou-se que 75% dos casos são 

assintomáticos e 25% apresentam a doença, dos quais 5% são de gravidade mais severa em termos de transmissão 

congênita. No Brasil, a prevalência de anticorpos na população adulta varia de 50% a 80% como maiores índices 

em alguns estados do Norte e Sul. 

 

Atualmente os fármacos mais utilizados para o tratamento da toxoplasmose são as sulfonamidas 

e a pirimetamina (ver Capítulo 56). 

 

Sulfonamidas-sulfadiazina. Para adultos, recomenda-se a dosagem de (500- 1000 mg/ 2-4 

x/dia) nos três primeiros dias e 25-50 mg no quarto dia em diante; para crianças 25 mg/kg/4x/dia nos três 

primeiros dias e quarto dia em diante. 

 

Pirimetamina. É administrada em associação com sulfonamídicos na dosagem de 75- 100 mg, 

nos primeiros 3 dias, e a seguir 25-50 mg/dia; para crianças recomenda-se 2mg/kg (3 dias) e 1mg/kg no 

quarto dia em diante. 

A trombocitopenia e a leucopenia observadas ocasionalmente durante a quimioterapia podem ser 

impedidas pela administração de ácido folínico (Leucovorin) e levedo de cerveja. 
 

Fármacos alternativos. Nos casos de encefalite toxoplasmótica, o tratamento principal consiste de 

piretamina e sulfadiazina. Contudo, o tratamento pode ser interrompido devidos aos efeitos adversos principalmente 

da sulfadiazina que pode ser substituída por clindamicina, Outras alternativas são associações de claritromicina, 

atovaquona ou dapsona com antifolatos.  

A espiramicina é utilizada em casos de toxoplasmose aguda para prevenir a transmissão para o feto. Em 

casos de infecção fetal os antifolatos são administrados à mãe apenas nas primeiras semanas da gestação. 

 

ECTOPARASITOSES. Os artrópodos apresentam grande importância em medicina humana e 

mais especificamente em saúde pública, comportando-se como vetores biológicos ou mecânicos. 

 
Tungíase e Miíase. No tratamento da tungíase preconiza-se a extirpação asséptica da pulga ou o uso de 

termocautério, após anestesia local com lidocaína ou outro anestésico. 
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No caso da miíase, quando em pequeno número, as larvas podem ser retiradas por compressão do tumor, 

após asfixia das mesmas (uso local de esparadrapo), ou cirurgicamente, após anestesia local, quando apresentam 

tamanho maior. Nas “bicheiras” a retirada é feita por meio de uma pinça, após uso tópico de anestésico local 

(neotutocaína ou lidocaína). 

 

Escabiose, Pediculoses e Ptirose. O benzoato de benzila, melsufem e monossulfiran, são os fármacos que 

possuem ação letal sobre o agente da escabiose. 

 

Benzoato de benzila. Trata-se do princípio ativo do “bálsamo do Peru”, óleo-resina obtida do 

Myroxylum balsamum ou também obtido sinteticamente. Em humanos é utilizado topicamente sob diversas 

formulações, sendo preconizadas as formas de loções e emulsão alcoólica ou aquosa, a 10 e 33%. O benzoato de 

benzila pode produzir ligeira sensação de queimação, havendo sido relatados casos de hipersensibilidade.  

 

Uso terapêutico. O tratamento da escabiose, da pediculose e da ptirose deve ser realizado da 

seguinte forma: banho, aplicação tópica do medicamento, que deve secar espontaneamente e agir durante 

24 horas, após o que se deve tomar novo banho; repetir a operação durante duas noites (alguns autores 

recomendam cinco). Após uma semana: repetir a medicação, pois ela não age sobre os ovos. 
 

Compostos sulfurados. As pomadas e loções à base de enxofre precipitado ou sulfetos metálicos não 

oferecem resultados satisfatórios. O bissulfeto de dimetildifenileno (mesulfen) e o monossulfeto de tetraetiltiuram 

(Monossulfiram) são bastante superiores a estes no tratamento da escabiose e pediculose.  
 

Ivermectina. É um agente de ação sistêmica usada no tratamento das pediculoses. A administração oral 

de ivermectina na dose 200 mg/kg é capaz de destruir as ninfas e adultos, mas não os ovos, sendo portanto, uma 

segunda dose para ser administrada 7 a 10 dias após a primeira. A ivermectina oral é também usada no tratamento 

da escabiose na forma clínica (sarna crostosa). 

 

INSETICIDAS. Permetrina. A permetrina é um derivado sintético do piretrum, inseticida obtido 

originalmente da planta Chrysantheum cinerariaefolium. A permetrina é pouco absorvida através da pele e 

rapidamente biotransformada em metabólitos inativos, os quais são excretados na urina. Na forma de creme a 5% é 

usada no tratamento da escabiose. A deltametrina é um análogo de menor eficácia e baixa toxicidade usado em 

nosso meio. 

 

BHC. O hexaclorohexano (BHC) é uma mistura de isômero alfa, beta, gama e delta. O isômero gama 

penetra mais pela cutícula que os outros e atua sobre o SNC dos artrópodos. Topicamente, está indicado no 

tratamento da escabiose, sendo utilizado na forma de pomada ou na de base em creme absorvente, com 0,5% de 

isômero gama. Na pediculose pubiana, é indicada a emulsão aquosa a 0,2%.. 

 

Outros agentes tópicos. O crotamiton é um escabicida apresentado nas formas de creme ou loção a 10%. 
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O tratamento consiste de aplicação diária durante 5 a 7 dias. Sua eficácia é inferior à dos inseticidas, sendo 

indicado naqueles casos que o BHC ou a permetrina são contraindicados. 
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Capítulo 58 

 

Imunomodulação. Imunossupressores e Imunoestimulantes 
 

 

Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os agentes imunomoduladores que suprimem ou estimulam a resposta imune desempenham um 

papel no tratamento de certas doenças associadas a distúrbios da imunidade e nos procedimentos de 

transplante de órgãos. Embora o mecanismo imune geral permaneça incerto em algumas etapas, uma 

apresentação abrangente é importante para o entendimento dos efeitos terapêuticos e adversos dos agentes 

imunomoduladores. 
 

A descoberta das agamaglobulinemias (Bruton, 1952) levantou muitas questões críticas e focalizou a 

necessidade de melhor conhecimento do desenvolvimento do sistema linfoide e sua função. Do estudo das 

imunoglobulinas, levantam-se no momento questões como:  

 

1)O papel de plasmócitos e centros germinativos no sistema de síntese de anticorpos; 2) o papel crítico do 

timo no desenvolvimento e na manutenção da resposta imune; 3) a relação entre autoimunidade e deficiência de 

função imunológica; 4) o aparecimento concomitante de fenômenos autoimunes e imunodeficiências com o 

envelhecimento; 5) o papel da vigilância imunológica na economia orgânica e o papel da imunidade na defesa 

contra determinadas neoplasias; 6) o papel crucial do sistema imune local na defesa do corpo; 7) a base molecular 

de transporte de moléculas através do epitélio no sistema de anticorpos locais. 

 

As lições a serem aprendidas desses experimentos da natureza, representados por imunodeficiências 

primárias e secundárias, mais o desenvolvimento extenso do estudo em modelos experimentais tornam claro 

atualmente que a tarefa imunológica é dividida em pelo menos dois grandes setores linfoides, dos quais cada um se 

mostra extremamente complexo e composto por subconjuntos celulares. Resumindo, o sistema imunológico está 

habilitado a reconhecer elementos estranhos ao organismo e a elaborar, através desse reconhecimento, uma 



771 

 

resposta imunológica autorregulável e eliminar o perturbador da ordem interna orgânica.  

 

IMUNOSSUPRESSORES 

 

GLICORTICOSTEROIDES 

 

A introdução dos glicorticosteroides como agentes imunossupressores na década de 60 tornou 

possível os transplantes de órgãos. Os aspectos químicos, farmacocinéticos e farmacológicos foram 

comentados nos Capítulo 39 e 62. 

Os mecanismos de ação do efeito imunossupressor dos corticosteroides foram descritos no 

Capítulo 62. Admite-se que, agudamente, os corticosteroides diminuem a contagem dos linfócitos no 

sangue periférico através da indução de redistribuição dessas células. A longo prazo, os corticosteroides 

ligam-se a receptores no interior das células que regulam a transcrição de vários genes. Além disso, 

reduzem a ativação de NFB que resulta em aumento da apoptose de células ativadas. Os corticosteroides 

inibem a produção das citocinas IL-1 pelos monócitos e também IL-2 e interferon-. A ativação citotóxica 

do linfócito T é inibida pelos corticosteroides. Nos neutrófilos e monócitos, os corticosteroides reduzem a 

quimiotaxia e diminuem a liberação de enzimas lisossômicas. 

Os corticosteroides são usados em várias situações clínicas pelas suas propriedades 

imunossupressoras e anti-inflamatórias, incluindo as doenças autoimunes como a anemia hemolítica 

autoimune, lúpus eritematoso disseminado e polimiosite. Doses elevadas de metilprednisolona são usadas 

para reverter crises de rejeição de transplante de órgãos. Além disso, os corticosteroides modulam reações 

alérgicas e são usados rotineiramente no tratamento da artrite reumatoide e da asma brônquica (ver 

Capítulo 39). Entretanto, o uso prolongado de corticosteroides causam efeitos adversos como 

hiperglicemia, hipertensão, osteopenia e aumenta o risco de infecções bacterianas, virais e micóticas (ver 

Capítulo 62). 

 

INIBIDORES DA CALCINEURINA 

 

Ciclosporina. A ciclosporina é um agente imunossupressor de grande eficácia no transplante de 

órgãos humanos. Quimicamente, a ciclosporina A é um antibiótico polipeptídico consistindo de 11 

aminoácidos e produzido por fungos da espécie Beauveria nivea. 

 
Mecanismo de ação. Os mecanismos de ação da ciclosporina relacionam-se a supressão da imunidade 

humoral e da imunidade de célula T-dependente, as quais estão envolvidas na rejeição do transplante e de certas 

doenças autoimunes. A ciclosporina age na transdução do sinal estimulado por antígeno no linfócito T, bloqueando 

a transcrição gênica de IL-2, IL-3 e IFN-. A ciclosporina forma um complexo com ciclofilina que liga-se a 
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calcineuri na, inibindo a desfosforilação Ca++ estimulada do componente citosólico NFAT (fator nuclear de ativação 

das células T). Desse modo, não permite a translocação do NFAT para o interior do núcleo, onde é necessário para 

transcrição da IL2 e de outras linfocinas. 

 

Farmacocinética. A ciclosporina é administrada por via oral ou intravenosa. A absorção oral da 

ciclosporina é incompleta e depende da formulação usada e da individualidade do paciente. Por sua 

lipossolubilidade, o fármaco se distribui intensamente pelo compartimento extravascular. A ciclosporina é 

metabolizada no fígado pelo citocromo P450 3A (CYP3A), sendo os metabólitos eliminados na bile, nas fezes e na 

urina. A meia-vida de eliminação é de 5 a 18 h após administração oral. 

 

Efeitos adversos. Os efeitos adversos principais são disfunção renal, tremor, hipertensão e hiperplasia 

gengival. A nefrotoxicidade é limitante e ocorre na maioria dos pacientes. 

 

Uso terapêutico. A ciclosporina é indicada em transplante de órgãos como fígado, rim, coração 

e outros. É usada em associação com corticosteroides, azatioprina, micofenolato de mefitila e sirolimus. 

Na dermatose atópica e a psoríase, a ciclosporina é indicada.  
 

Tacrolimo. O tacrolimo é um antibiótico produzido por Streptomyces tsukubaensis. O 

mecanismo de ação é similar ao da ciclosporina bloqueio da ativação da célula T por inibição da 

calcineurina. O tacrolimo é disponível na forma oral de cápsulas (0,5, 1, e 5 mg) e injetável (5 mg/mL). 

Seus efeitos adversos assemelham-se aos da ciclosporina – nefrotoxicidade, neurotoxicidade, hipertensão 

e hiperglicemia. É indicado em transplante de fígado, coração, rim e pâncreas e na terapia de emergência 

contra rejeição de pacientes tratados com ciclosporina.  

 
Novos agentes. Em desenvolvimento clínico como imunossupressor, o ISATX247, novo análogo 

semissintético da ciclosporina de uso oral. Os inibidores de Janus cinase (receptores de citocina) são uma classe de 

agentes que inibem as tirosinas quinase citoplasmática relacionada a sinalização celular. O CP-690550 inibe a 

JAK3 de células hematopoéticas e tem mostrado em estudos pré-clinicos boa segurança e o mesmo padrão de 

tratamento de imunossupresores em ensaios clínicos. Outra classe é dos inibidores de proteína quinase C (PKC) e 

suas isoformas, que são relacionadas ao receptor de célula T. O AEBO71 é novo agente que bloqueia a ativação das 

células T/via inibição da PKC, resultando em imunosupressão. O novo fármaco se encontra em estudos clínicos. 

 

ANTI PROLIFERATIVOS E ANTIMETABÓLICOS 

 

Sirolimo. O sirolimo (rapamicina) é um antibiótico produzido por Streptomyces hygroscopicus. 

Quimicamente, é uma lactona macrocíclica que inibe a resposta de células T às citocinas. O sirolimo, 

como a ciclosporina, atua formando complexo com a imunofilina (FKPP-12), o qual inibe a quinase, 

enzima-chave na progressão do ciclo celular, sem interferir com atividade da calcineurina. O fármaco é 
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indicado para evitar a rejeição de aloenxertos de rim e coração. 

 

Everolimo. O everolimo é composto quimicamente e clinicamente semelhante ao sirolimus, que 

difere principalmente no perfil farmacocinético. A meia-vida é mais curta e consequentemente mais curto 

é o tempo para atingir o estado de equilíbrio de concentrações do fármaco. A toxicidade e os efeitos 

adversos do everolimus parecem ser os mesmos do sirolimus.  

 

Azatioprina. a azatioprina é um antimetabólito purínico,  quimicamente é um derivado 

imidazólico da 6-mercaptopurina (ver capítulo 54). O fármaco é clivado para 6-mercaptopurina, que dá 

origem a outros metabólitos que inibem a síntese de novo das purinas. A azatioprina é bem absorvida por 

via oral, atingindo concentração plasmática máxima dentro de 1 a 2 horas após administração. O fármaco 

é rapidamente removido do sangue por oxidação ou metilação no fígado e/ou eritrócitos. O principal 

efeito adverso da azatioprina é mielossupressão com leucopenia, trombocitopenia e anemia. A azatioprina 

é indicada como auxiliar na profilaxia da rejeição de transplante e manutenção de aloenxertos renais e no 

tratamento da artrite reumatoide grave. 
 

Micofenolato de mefetila. O micofenolato de mefetila é um derivado do ácido micofenólico 

isolado do fungo Penicillium glaucum. É um pró-fármaco que, rapidamente hidrolisado, dá origem ao 

ácido micofenólico que inibe a inosina monofosfato desidrogenase, enzima da síntese de novo dos 

nucleotídeos guanínicos. Os linfócitos B e T são dependentes desta via para a proliferação celular. O 

micofenolato de mefetila é rapidamente metabolizado após administração oral ou intravenosa. Entretanto, 

o ácido micofenólico tem meia-vida de eliminação de 16 horas. Os efeitos adversos mais comuns são 

leucopenia, diarreia e vômito. O micofenolato de mefetila é indicado na profilaxia da rejeição de 

transplante, sendo usado em combinação com corticosteroides e tacrolimo. 
 

Outros agentes citotóxicos. Existem outros agentes citotóxicos que são usados como imunossupressores 

metotrexato, ciclosfosfamida e clorambucil (ver Capítulo 54). 

 O metotrexato é usado no tratamento da artrite reumatoide e a ciclosfosfamida e clorambucil são 

utilizados no tratamento de síndrome nefrótica infantil.  

A talidomida atua como agente imunomodulador e anti-inflamatório e utilizada no tratamento do mieloma 

múltiplo. Os efeitos adversos e seus efeitos teratogênicos limitam o uso clínico da talidomida. 

A leflunomida é um pro-fármaco que inibe a síntese de pirimidinas, que é indicada apenas no tratamento 

da artrite reumatoide. Devido a sua hepatoxicidade é contraindicada em mulheres grávidas, podendo ser causa de 

efeitos teratogênicos. 

O fingolimode (FYT 720) é pro-fármaco de uma nova classe de moléculas, receptora de esfingosina 1-

fosfato, que reduz a circulação de linfócitos no sangue e tecidos periféricos, incluindo lesões inflamatórias. O efeito 

adverso mais comum é a linfopenia. O FYT é indicado com outros agentes imunossupressores na prevenção de 
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rejeição aguda do transplante renal.  

 

ANTICORPOS 

 

Os anticorpos monoclonais e policlonais contra antígeno linfocítico da superficie celular são 

usados amplamente na profilaxia e no tratamento de rejeição de transplante de orgãos. Atualmente, os 

laboratórios farmacêuticos têm utilizado esses recursos na preparação de produtos policlonal e 

monoclonal. 
 

Globulina antitimócitos (GAT). A globulina antitimócitos é uma gamaglobulina purificada de 

soro de coelho imunizado com timócitos humanos. A globulina antitimócito contém anticorpos 

citotóxicos que se ligam a CD2, CD3, CD4, CD8, CD11a, CD18, CD25, CD44, CD45 e moléculas HLA 

(antígeno leucocitário humano) da classe I e II da superfície de linfócitos. Os anticorpos depletam os 

linfócitos da circulação por ação citotóxica direta. Os principais efeitos adversos são febre e calafrios. A 

globulina antitimócito é indicada para indução de imunossupressão e tratamento da rejeição do 

transplante renal. 
 

Anticorpos monoclonais anti-CD3. O anticorpo monoclonal murino (muromonabe-CD3; OKT-

3) dirigido contra a mólecula CD3 da superfície de linfócitos, é usado no tratamento de rejeição de 

transplante renal. O principal efeito adverso do OKT-3 é uma “síndrome de liberação de citocinas”, que 

pode ser prevenida pela administração prévia de corticosteroides. 

 

Novos anticorpos anti-CD3. Uma nova geração de anticorpos anti-CD3 “humanizados” está 

sendo desenvolvida para minimizar a ocorrência de respostas anti-anticorpo. A eficácia clínica desses 

agentes em doenças autoimunes está sendo avaliados. 

Os anticorpos anti-IL-2 receptor (Anti-CD25) como o daclizumabe e o basiliximabe foram 

produzidos pela tecnologia do DNA recombinante e são indicados na profilaxia de rejeição aguda de 

transplantes de órgãos.  

O alentuzumabe é um anticorpo humanizado cujo o alvo é CD52, uma glicoproteina expressa em 

linfócitos, monócitos e macrófagos. O fármaco foi aprovado para uso em leucemia linfocítica crônica.  

Os novos agentes anti-TNF-, infliximabe, etanercepte e adalimumabe se ligam com alta 

afinidade ao TNF- e prevenindo que citocina pró-inflamatória se ligue ao seu receptor (TNF).  Esses 

agentes são indicados no tratamento de artrite reumatoide e na doença de Crohn.  

 

Inibição da IL-1. O IL-1 é um mediador inflamatório cujo as concentrações plasmáticas estão 

aumentadas em diveros tipos de inflamação ativa. Vários antagonistas para o receptor IL-1 estão 
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aprovadas para uso clínico ou em desenvolvimento clínico. O anakira foi aprovado para o tratamento da 

artrite reumática e também o canacinumabe para doenças inflamatórias raras, hereditárias associadas à 

superprodução de IL-1. O rilonacepte está sendo avaliado para o tratamento da gota.  

 

Inibição do antígeno1 (função linfocitária). O efalizumbe é um IgG1 humanizada, que inibe ao 

LFA-1 (antígeno funcional linfocítico) através da CD11a do antígeno 1, bloqueando a aderência, a 

circulação e ativação dos linfócitos T. Estudos clínicos estão em andamento para o uso do efalizumbe em 

transplante renal, hepático e de células da ilhota. 

O alfacepte é uma proteína de fusão LFA-3-IgG1 que se liga ao CD2 nos linfócitos T. O 

fármaco foi aprovado para o tratamento da psoriase. 

 

Célula B alvo de novos agentes. A rejeição de transplantes é também mediada por células B. Desta forma, 

diversos agentes estão em desenvolvimento clinico em transplantes como os anticorpos monoclonais para CD20 e os 

inibidores de fatores da ativação (BLYS e APRIL) de células B. 

 

IMUNOESTIMULANTES 

 

Os agentes imunoestimulantes são usados no tratamento de infecções, imunodeficiências e 

neoplasias. Apresentam como características gerais efeitos sistêmicos generalizados e eficácia limitada. 

 

Levamisol. O levamisol foi usado inicialmente como ascaricida, porém tem a capacidade de 

restaurar a função imune deprimida de células B, células T, macrófagos e monócitos. É indicado apenas 

como adjuvante do tratamento com fluorouracil após ressecação cirúrgica de paciente com câncer de 

cólon. 

 

BCG (Bacilo de Calmette e Guérin). A vacina é preparada com raças atenuadas do 

Mycobacterium bovis através do método de Calmette e Guérin. O BCG tem a propriedade de estimular o 

sistema imunológico contra tumores neoplásicos por mecanismo ainda desconhecido. Essa preparação é 

indicada na profilaxia do carcinoma de bexiga urinária. Entre os efeitos adversos incluem-se febre, 

calafrios e choque. Em pacientes alérgicos o BCG aumenta o risco de reações de hipersensibilidade. 
 

Citocinas recombinantes. Interferons. As propriedades antivirais dos interferons (,  e ) 

foram discutidas no Capítulo 53. Os interferons têm atividades imunoduladoras muito importantes como a 

inibição da proliferação celular, aumento da fagocitose por macrófagos e aumento da citotoxicidade por 

linfócitos T. 
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O interferon recombinante -2b é obtido da Escherichia coli por engenharia genética. Este agente é 

indicado no tratamento de melanoma maligno, linfoma folicular e sarcoma de Kaposi relacionado a AIDS. O 

interferon -2b é também indicado no tratamento da hepatite B e C. Os efeitos adversos mais comuns são febre, 

calafrios e cefaleia. Reações adversas cardiovasculares (hipotensão e arritmias) e centrais (confusão, depressão) são 

menos frequentes. 

 

O interferon -1b é um recombinante que difere de outros interferons na ativação fagocitária e produção de 

substâncias reativas de oxigênio, que são tóxicas aos micro-organismos. Por essa razão é indicado no tratamento de 

infecções graves associadas a doença granulomatosa crônica. Entre os efeitos adversos incluem-se febre, fadiga, 

anorexia, mialgia e depressão. 

 

O interferon -1a e o interferon -1b têm propriedades antivirais e imunomoduladoras. Eles são indicados 

no tratamento da esclerose para reduzir as frequências de manifestações clínicas exacerbadas. Os efeitos adversos 

mais comuns são febre, calafrios e mialgia. 

 

Interleucina-2. A interleucina-2 recombinante humana (aldesleukin) é produzida pela 

tecnologia do DNA recombinante em E. coli. Essa forma recombinante difere quimicamente da 

interleucina-2 nativa, sendo sua potência representada em unidades internacionais (UI) em ensaios de 

proliferação de linfócitos. A administração in vivo produz ativação da imunidade celular com linfocitose, 

eosinofilia, trombocitopenia e liberação de outras citocinas (TNF, IL-1 e interferon ). A IL-2 

recombinante é indicada no tratamento do carcinoma de células renais com metástase e melanoma. 

Reações cardiovasculares adversas estão associadas a administração de IL-2 recombinante, como também 

o aumento de risco de infecções graves devidas a prejuízo da função dos neutrófilos. 
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SEÇÃO 9 
 

FARMACOLOGIA ENDÓCRINA 
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Capítulo 59 

 

Hormônios Hipofisários   

 

 
Maria Fátima M. Lazari, Maria Christina W. de Avellar 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O controle neuroendócrino do metabolismo, crescimento e reprodução é exercido por meio do 

hipotálamo e da hipófise. Os corpos celulares dos neurônios neurossecretores do hipotálamo se agrupam 

em diversos núcleos, mais ou menos distintos, onde são produzidos os hormônios reguladores da adeno-

hipófise (hormônios hipofisiotrópicos) e os hormônios da neuro-hipófise (vasopressina e ocitocina). Os 

hormônios hipofisiotrópicos já identificados incluem o hormônio liberador do hormônio de crescimento 

(GHRH, growth hormone-releasing hormone), a somatostatina, o hormônio liberador da tireotrofina 

(TRH, thyrotropin-releasing hormone), o liberador da corticotrofina (CRH, corticotropin-releasing 

hormone), dopamina e o hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH, gonadotropin-releasing 

hormone).  
 

Esses hormônios são transportados pelos axônios até suas terminações, na eminência média do 

hipotálamo. Nesse local, são liberados na circulação porta-hipofisária e atingem a adeno-hipófise, onde atuam 

estimulando ou inibindo a secreção dos hormônios hipofisários. A vasopressina e a ocitocina são transportadas por 

via axonal, através da haste hipofisária, de seus respectivos núcleos produtores no hipotálamo até a neuro-hipófise, 

onde são armazenadas até serem liberadas na circulação. 

Os hormônios da adeno-hipófise cujas estruturas e funções são bem definidas na espécie humana são o 

hormônio de crescimento ou somatotrofina (GH, growth hormone), a prolactina (PRL), o hormônio tireotrófico ou 

tireotrofina (TSH, thyroid-stimulating hormone), o adrenocorticotrófico ou corticotrofina (ACTH) e as 

gonadotrofinas hipofisárias, o hormônio luteinizante (LH, luteinizing hormone) e o hormônio folículo-estimulante 

(FSH, follicle-stimulating hormone). Com exceção das gonadotrofinas, que são produzidas nas mesmas células, os 
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outros hormônios da adeno-hipófise são produzidos em tipos celulares distintos. 

 

São três as formas de aplicação clínica desses hormônios: 1) como terapêutica de substituição 

para estados de deficiência hormonal; 2) como terapêutica farmacológica, empregando doses 

suprafisiológicas para produzir efeito não observado nas concentrações fisiológicas do hormônio e 3) 

como instrumento de diagnóstico, em testes de estímulo, para caracterizar estados de hipo ou hiperfunção 

endócrina. 
 

HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH) 

 

O GH é um hormônio polipeptídico pertencente à família de hormônios somatotróficos, à qual 

também pertencem a prolactina (PRL) e o lactogênio placentário (PL).  
 

O GH é sintetizado pelos somatótrofos e secretado pela hipófise como uma mistura heterogênea de 

peptídeos. A placenta também produz uma forma de GH de 22 kDa mas com estrutura diferente do GH hipofisário. 

Aproximadamente 40 a 50% do GH circulante está ligado a uma proteína ligadora de GH (GHBP, GH binding 

protein), sendo o complexo importante para aumentar a meia-vida no GH e modular suas atividades biológicas. As 

estimativas da depuração metabólica variam entre 100 e 150mL/m2/min, não havendo variações com sexo ou idade. 

 

Regulação da secreção. A secreção de GH pelos somatótrofos é influenciada por uma variedade de fatores 

externos e por ritmos neurais endógenos. A secreção diária de GH varia nas diferentes fases da vida, sendo alta na 

infância, atingindo um pico na puberdade (700 g/dia) e diminuindo na vida adulta (400 g/dia). O GH é secretado 

de forma intermitente, em pulso. A maior parte da secreção ocorre durante o sono, sobretudo nas primeiras horas, e 

está temporalmente relacionada com o sono de ondas lentas (estágios III e IV). Os níveis plasmáticos do GH exibem 

considerável flutuação durante as 24 horas, refletindo variações da atividade secretória relacionadas a diversos 

fatores fisiológicos, que atuam estimulando (exercício físico, estresse, hipoglicemia, etc) ou inibindo (aumento de 

ácidos graxos circulantes, hiperglicemia, etc) essa secreção. A secreção do GH também varia com o sexo, sendo 

maior em mulheres na idade fértil do que em homens. Alguns fatores farmacológicos estimulam a secreção do GH e 

constituem a base dos testes provocativos da secreção, como a clonidina, a L-DOPA, o aminoácido arginina, a 

hipoglicemia induzida por insulina, ou o glucagon. 

Sob condições normais, a liberação de GH é dependente do balanço dos efeitos estimulatórios do GHRH e 

inibitórios da somatostatina (Fig. 59-1). O peptídeo de origem gástrica, grelina aumenta a liberação de GH, tanto 

por ação direta na hipófise, como indireta no hipotálamo, inibindo a secreção de somatostatina. O mecanismo de 

ação da grelina é resultado de sua interação com receptor secretagogo de GH, estimulando a liberação de Ca de 

estoques intracelulares. Esse peptídeo também estimula a ingestão de comida e induz adiposidade por um 

mecanismo independente da secreção de GH. Os neurônios hipotalâmicos secretores de GHRH e de somatostatina 

são, por sua vez, regulados por estímulos inibitórios e excitatórios provenientes de centros intra e extra-

hipotalâmicos. Por exemplo, a secreção de GH é aumentada pela estimulação dopaminérgica e serotoninérgica. A 

noradrenalina, por sua vez, estimula a secreção de GH pela interação com adrenoceptores  e inibe a secreção por 
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estimulação de adrenoceptores . O próprio GH e o IGF-I (insulin growth factor-1), um produto da ação do GH nos 

tecidos periféricos (ver abaixo), causam regulação negativa da liberação de GH, por ações no eixo hipotálamo-

hipófise (Fig. 59-1). 

 

 
 
Fig. 59-1. Regulação da síntese e liberação do hormônio do crescimento (GH) pelo eixo hipotálamo-

hipófise. GHRH (hormônio liberador de GH); somatostatina (hormônio inibidor da secreção de GH); grelina 

(peptídeo de origem gástrica, que estimula a liberação de GH). As ações do GH são exercidas diretamente, por sua 

interação com receptores específicos nos órgãos-alvos, ou por ações indiretas através da produção de IGF-I no tecido 

hepático. 

 

Mecanismo de ação. O GH circulante atua no fígado e em vários outros alvos, como o osso, os adipócitos 
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e o músculo, onde o receptor de GH é abundante. O receptor de GH é uma glicoproteína da membrana plasmática 

com 620 aminoácidos, cujo domínio extracelular, com aproximadamente 250 aminoácidos, é responsável pela 

ligação do GH, e pode ser clivado por proteases, gerando a GHBP, que é responsável pelo transporte de parte do 

GH circulante. O receptor de GH e pertence à Classe I da superfamília de receptores de citocinas (ver Capítulo 2). 

Uma molécula de GH liga-se ao receptor de GH que, na membrana celular, encontra-se na forma de dímero. Essa 

interação resulta numa mudança conformacional que recruta a quinase Janus 2 (JAK2) e ativa a sua 

autofosforilação. A JAK2 fosforilada fosforila outros substratos, como o transdutor de sinal e ativador de 

transcrição (STAT5) e a proteína com domínio homólogo a Src (SHC), envolvida na ativação da cascata das 

quinases ativadas por mitógenos (MAPKs), e essas vias modulam a expressão gênica. Além disso, a JAK2 fosforilada 

pode fosforilar o substrato 1 de receptor de insulina (IRS-1), que ativa a fosfatidil-inositol quinase 3 (PI3K) que, por 

sua vez, aumenta a expressão de transportadores de glicose na membrana plasmática. 

 

Efeitos fisiológicos 

 

O GH estimula o crescimento de todos os tecidos, à exceção do nervoso. É considerado um hormônio 

metabólico, porque interfere no metabolismo proteico, lipídico e de carboidratos. Como já descrito anteriormente, as 

ações do GH são múltiplas e complexas. Algumas são diretas sobre os tecidos-alvo e outras decorrentes da ação das 

IGFs (fatores de crescimento semelhante a insulina). As IGFs, geradas principalmente no fígado, por ação do GH, 

são responsáveis pelos efeitos desse hormônio na cartilagem de crescimento. 

 

Distúrbios da secreção. Os efeitos somáticos do excesso ou da deficiência de secreção do GH dependem, 

basicamente, da idade em que essas alterações ocorrem. Enquanto a deficiência de GH no adulto é virtualmente 

assintomática, em crianças acarreta retardo no crescimento linear, impedindo o indivíduo de atingir estatura final 

normal (nanismo hipofisário). Por outro lado, a hipersecreção de GH, antes de terminado o processo pubertário 

normal, resulta em crescimento linear exagerado (gigantismo), ao passo que, em adultos, já tendo ocorrido o 

fechamento epifisário, provoca o crescimento desproporcionado das extremidades e partes moles (acromegalia). 

 

Tratamento da deficiência de GH. A terapia com GH é aprovada para os casos de deficiência 

de GH. As preparações disponíveis no mercado farmacêutico são derivadas da produção biossintética do 

GH humano por técnica de DNA recombinante. A somatropina é um GH recombinante idêntico ao 

hormônio extraído de hipófise humana, enquanto o somatrem é um análogo do GH que apresenta um 

resíduo de metionina adicional na porção amino-terminal de molécula. 

O GH é administrado por via subcutânea ou intramuscular. A concentração plasmática máxima 

de GH ocorre 2-6 h após a administração, enquanto o pico de IGF-I pode ser visto após cerca de 20 h. O 

GH é degradado no fígado, nos rins e outros tecidos, sendo muito pouco eliminado na urina. 

O aparecimento de anticorpos anti-GH é ocorrência comum durante o tratamento e pode 

eventualmente ser causa de resistência ao GH. Este é um fenômeno mais comum com o uso do somatrem 

do que com a somatropina. Esse problema pode ser contornado pelo aumento da dose do GH, nos casos 

onde os anticorpos tenham afinidade e capacidade de ligação baixas, ou, se os anticorpos apresentarem 
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afinidade e capacidade de ligação elevadas, pela substituição da preparação do GH por outra de menor 

antigenicidade. A associação de esteroides anabólicos no tratamento com GH não tem vantagens 

definidas no resultado terapêutico a longo prazo, embora aumente a velocidade de crescimento inicial. A 

suspensão do tratamento com GH deve ser feita quando se atingir a altura satisfatória ou quando a 

resposta estiver muito reduzida, pelo fechamento epifisário. 

Paralelamente aos efeitos sobre o crescimento linear, o tratamento com GH promove aumento de 

massa muscular, redução do tecido adiposo e aumento de peso. A idade óssea aumenta, geralmente, em 

menor velocidade do que a idade cronológica, embora exista grande variabilidade nesse efeito. Além do 

desenvolvimento de hipotireoidismo e de anticorpos anti-GH, há casos raros de lipoatrofia no local de 

injeção, que são possíveis complicações do tratamento. 

Atualmente tem sido dada atenção à deficiência de GH em adultos, mas é um assunto ainda em 

debate. Entretanto, já foi aprovado o uso de GH em casos de síndrome de imunodeficiência adquirida 

(AIDS) associada à síndrome de má absorção intestinal. 

Em indivíduos que apresentam resistência ao GH (nanismo de Laron) o tratamento de escolha 

tem sido com IGF-I humano recombinante (IGEF). 

 

Tratamento do excesso de GH. Inibidores da hipersecreção. Os análogos peptídicos de 

somatostatina (octreotida, lanreotida, parasireotida, seglitida e vapreotida) inibem a secreção de GH, mas 

também a secreção de outros hormônios adenohipofisários. Quando comparado com a somatostatina, os 

análogos são mais resistentes à degradação enzimática, possuem maior seletividade para a inibição da 

secreção de GH e ainda podem ter papel no controle dos picos ectópicos de liberação de GHRH. Os 

efeitos adversos são decorrentes das ações supressoras da motilidade e da secreção gastrintestinal. 

Os análogos de somatostatina foram desenvolvidos por modificação estrutural das duas formas 

naturais de somatostatina, somatostatina-28 e somatostatina-14, e apresentam seletividade diferente pelos 

diferentes subtipos de receptores de somatostatina (SSTR-1 a SSTR-5). Já as somatostatinas endógenas, 

excetuando-se a maior afinidade da somatostatina-28 pelo subtipo de receptor SSTR-5, apresentam 

seletividade semelhante por todos os subtipos de receptores. O análogo mais utilizado é a octreotida, que 

apresenta seletividade pelos subtipos de receptores SSRT-2 e SSTR-5. A lanreotida autogel é uma 

formulação aquosa saturada foi aprovada para uso nos EUA.  

Atualmente estão sendo desenvolvidos agonistas não peptídicos, que poderão eventualmente ser 

utilizados por via oral.  

Embora a secreção do GH em indivíduos normais seja estimulada pela administração de L-

DOPA e outros agonistas de receptor D2 dopaminérgico (bromocriptina, cabergolina e quinagolida), a 

administração desses fármacos em indivíduos acromegálicos provoca redução nos níveis de GH, GHRH e 

IGFs. Ao contrário do efeito liberador, que se dá através do SNC, o efeito inibidor observado na 

acromegalia ocorre por ação direta dos fármacos em receptores dopaminérgicos das células tumorais. 
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Esse efeito “paradoxal” constitui o fundamento terapêutico para o uso dos agonistas dopaminérgicos na 

acromegalia. 

Antagonistas de GH. O pegvisomant é um antagonista de GH que já tem sido utilizado para o 

tratamento de acromegalia, especialmente em indivíduos que não respondem aos análogos de 

somatostatina. Esse composto liga-se ao receptor de GH, mas impede a formação do dímero e não ativa a 

sinalização Jak-Stat ou a secreção de IGF-I. Como difere estruturalmente do GH nativo, pode induzir a 

formação de anticorpos em alguns pacientes. 
 

HORMÔNIO LIBERADOR DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO  
 

Estrutura e mecanismo de ação. O hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH) é 

sintetizado inicialmente como uma cadeia polipeptídica de 108 aminoácidos que, após clivagem, gera um 

polipeptídeo ativo de 44 aminoácidos. O GHRH liga-se a receptores próprios expressos nos somatótrofos 

hipofisários. A estimulação do receptor pelo hormônio desencadeia a ativação da enzima adenilil ciclase, aumento 

dos níveis de AMP cíclico intracelulares e consequente aumento da secreção do GH. 

 

Usos terapêuticos. Injeções de GHRH sintéticos são utilizadas, com atividade semelhante ao 

hormônio original. São usadas na avaliação da reserva hipofisária de GH, tendo-se demonstrado que a 

maioria dos pacientes portadores de nanismo hipofisário idiopático libera GH após a administração do 

peptídeo. O tratamento desses pacientes com GHRH aumenta a velocidade de crescimento. 
 

SOMATOSTATINA 

 
Estrutura, síntese, secreção e metabolismo. A somatostina é sintetizada como um precursor de 92 

aminoácidos, que é processado por clivagem proteolítica, dando origem a duas formas predominantes: uma com 14 

aminoácidos (SST-14) e outra com 28 aminoácidos (SST-28). A somatostatina está amplamente distribuída no 

homem, incluindo regiões do cérebro, trato gastrintestinal, pâncreas e placenta, e possui funções endócrinas, 

parácrinas e de neurotransmissão, dentro e fora do SNC. Além do controle negativo sobre a secreção do GH (Fig. 

59-1), a somatostatina inibe a liberação do TSH e de certos hormônios pancreáticos e gastrintestinais, como 

insulina, glucagon, secretina e gastrina. 

As ações da somatostatina dependem da interação co m cinco receptores de membrana (SSTR 1-5), da 

família de receptores acoplados a proteína G, que sinalizam por meio da ativação da proteína Gi, inibindo o 

acúmulo de AMP cíclico e ativando canais de K+ e fosfatases de fosfotirosina. Enquanto os receptores SSTR 1-4 

ligam ambas as formas de somatostatina com a mesma afinidade, o receptor SSTR 5 tem afinidade dez a quinze vezes 

maior pela SST-28. A somatostatina desaparece rapidamente do plasma, com meia-vida inicial de 1-3 min. 

 

Usos terapêuticos. O uso clínico da somatostatina para inibir a liberação de GH é limitado pela 

falta de especificidade dos efeitos da somatostatina e por sua reduzida meia-vida. A procura por análogos 
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gerou alguns compostos com especificidade um pouco maior que os peptídeos nativos. O uso em 

acromegalia foi discutido anteriormente e octreotida pode, também, ser utilizada no tratamento de 

tumores metastáticos que secretam peptídeos vasoativos intestinais e de outros distúrbios 

gastrointestinais. 
 

HORMÔNIOS GONADOTRÓFICOS: FSH E LH 
 

Os hormônios gonadotróficos hipofisários-hormônios luteinizante (LH, luteinizing hormone) e 

folículo-estimulante (FSH, follicle-stimulating hormone) assim como a gonadotrofina coriônica (CG, 

coriogonadotrofina) são considerados hormônios gonadotróficos por suas ações nas células gonadais. LH, 

FSH e CG, assim como o hormônio estimulante da tireoide (TSH) pertencem à família de hormônios 

glicoproteicos que apresentam uma estrutura heterodimérica, composta de duas subunidades,  e  

ligadas por interações não covalentes. O receptor de LH/CG pode reconhecer tanto LH hipofisário quanto 

CG placentária. A CG também é encontrada em outros tecidos, como SNC, adrenal.  
 

A secreção das gonadotrofinas hipofisárias é um fenômeno pulsátil que se verifica durante toda a vida, 

apresentando, no entanto, grandes variações com a idade e com o sexo do indivíduo. A taxa de secreção do LH varia 

entre 500 e 1.000 UI/dia e a do FSH entre 50 e 100 UI/dia em adultos com função gonadal normal. Apesar da 

semelhança estrutural entre as gonadotrofinas, a meia-vida do LH (cerca de 30 min) é aproximadamente a metade 

da meia-vida do FSH e a da gonadotrofina coriônica humana (hCG) é de cerca de 8 h. O fígado e os rins são os 

principais responsáveis pela remoção das gonadotrofinas circulantes. Uma fração inferior a 10% é excretada, em 

forma ativa, na urina. 

 

Regulação de secreção. A secreção hipofisária de gonadotrofinas é controlada pelo hipotálamo, através 

do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH, gonadotropin releasing hormone) (ver adiante), e pelas gônadas, 

através da secreção de esteroides sexuais e de polipeptídeos (inibina, ativina e folistatina). 

 

Na mulher, estrógeno pode ter um efeito positivo sobre a secreção de gonadotrofinas na metade 

do ciclo menstrual. Progesterona diminui a frequência de GnRH, mas pode aumentar a amplitude de 

pulsos de LH durante a fase luteínica do ciclo menstrual. 
 

O GnRH, liberado pelo hipotálamo, atinge a hipófise, ligando-se a receptores de membrana nos 

gonadotrofos, promovendo a síntese, aumentando a reserva e estimulando a liberação tanto do LH como do FSH. A 

administração contínua e prolongada de GnRH, após induzir uma elevação inicial das gonadotrofinas, provoca a 

supressão dessa secreção, em razão do fenômeno de dessensibilização (down-regulation) dos receptores 

hipofisários. Essas observações demonstram o papel fundamental do GnRH na secreção hipofisária das 

gonadotrofinas e a importância crítica do caráter pulsátil de sua liberação em manter a secreção de LH e FSH. 
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Outros reguladores. Além do controle pelo GnRH, em ambos os sexos, a secreção de gonadotrofinas 

hipofisárias é suprimida pela administração prolongada de estrógenos, progesterona ou andrógenos e estimulada 

pela deficiência da secreção gonadal, causada por castração, anomalias genéticas das gônadas ou menopausa (Fig. 

59-2 ). No homem, a regulação de retroalimentação da testosterona sobre a secreção das gonadotrofinas é 

exclusivamente negativa, podendo ocorrer ao nível hipotalâmico ou hipofisário. Parte do efeito de retroalimentação 

negativa exercido pela testosterona é decorrente de sua aromatização a estrógeno. Em ambos os sexos, a secreção 

do FSH pela hipófise é também controlada pelo sistema ativina-inibina-folistatina, polipeptídeos sintetizados e 

secretados pelas células de Sertoli testiculares e pelas células granulosas do folículo ovariano (Fig. 59-2). 

 

 
 

 

 

Fig. 59-2 Representação esquemática do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas para controle da síntese e 

secreção das gonadotrofinas e hormônios sexuais. 
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Na mulher, o estrógeno, além de exercer um efeito de retroalimentação negativa sobre a secreção de 

gonadotrofinas, pode também exercer um mecanismo de retroalimentação positiva, aumentando a secreção de 

gonadotrofinas em resposta ao GnRH (Fig. 59-2). Por outro lado, a progesterona diminui a frequência de liberação 

de GnRH pelo hipotálamo, diminuindo, portanto, a frequência dos pulsos de gonadotrofinas. Durante a fase luteínica 

do ciclo, a progesterona aumenta a amplitude do pulso de LH.  

 

Mecanismo de ação. As ações do LH e da CG são desencadeadas por interação com o mesmo receptor e 

as ações do FSH por interação com receptor independente. Os receptores para FSH estão presentes nas células 

granulosas do folículo de Graaf e nas células de Sertoli dos túbulos seminíferos, enquanto os receptores de LH 

encontram-se nas células intersticiais do testículo (células de Leydig) e em diversos tipos de células ovarianas 

(células da teca e da granulosa dos folículos em maturação, células do tecido intersticial e células do corpo lúteo). 

Esses receptores pertencem à família dos receptores de membrana acoplados à proteína G e, quando ativados, 

acoplam com a proteína Gs e induzem aumento da atividade da adenilil ciclase, com consequente aumento dos níveis 

intracelulares de AMP cíclico, por sua vez, ativa a proteína quinase dependente de AMP cíclio (PKA), que fosforila 

fatores de transcrição, como CREB. Além disso, os receptores de gonadotrofinas também podem estar acoplados à 

estímulação da via das MAPKs e da PI-3K.  

 

Ações fisiológicas. O desenvolvimento gonadal, a esteroidogênese e a gametogênese são processos 

controlados pelas gonadotrofinas. No homem, a ação do LH resulta na síntese e secreção de testosterona, cuja 

presença em alta concentração nos túbulos testiculares constitui o principal estímulo para a espermatogênese. Na 

mulher, o FSH promove o crescimento e o desenvolvimento folicular, estimulando a diferenciação e a proliferação 

das células granulosas dos folículos imaturos, assim como a expressão de receptores para LH. Juntamente com o LH 

o FSH também atua estimulando a produção estrogênica pelo folículo em desenvolvimento. O LH também estimula a 

produção de progesterona pelo corpo lúteo e o pico de secreção de LH na metade do ciclo menstrual é indispensável 

para a ovulação. 

 

Distúrbios de secreção. O hipogonadismo pode ser causado por lesão gonadal ou por deficiência da 

secreção de gonadotrofinas. No primeiro caso, denominado hipogonadismo primário, ou hipergonadotrófico, a 

secreção de gonadotrofinas encontra-se aumentada, enquanto no segundo, denominado hipogonadismo 

hipogonadotrófico, a secreção de gonadotrofinas é muito baixa.  

 

Usos terapêuticos. As preparações de gonadotrofinas disponíveis para uso clínico são obtidas da 

urina de mulheres menopáusicas (hMG, human menopausal gonadotropins), contendo LH e FSH em 

quantidades equivalentes, ou de gestantes, contendo gonadotrofina coriônica humana (hCG), cuja 

atividade biológica é semelhante ao LH. Urofolitrofina (uFSH) é a preparação de hMG tratada para 

remoção de LH, sendo assim uma preparação enriquecida de FSH. Todas são administradas por via 

intramuscular, embora atualmente haja algumas preparações para via subcutânea. Atualmente, as 

gonadotrofinas humanas obtidas por técnicas de DNA recombinante (alfafolitropina e betafolitropina) 

já estão sendo produzidas e utilizadas em humanos. 
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As principais aplicações clínicas das gonadotrofinas se dão no tratamento da infertilidade 

causada por insuficiência gonadotrófica e no criptorquidismo (falência da descida de um ou ambos os 

testículos para o escroto). Na infertilidade feminina, a dose inicial é de 75 unidades de LH e 75 unidades 

de FSH/dia, administradas por via intramuscular durante 9-12 dias consecutivos, seguindo-se, então, a 

administração intramuscular de uma dose única de 10.000 unidades de hCG. Se não houver evidência de 

ovulação durante vários ciclos de tratamento, a dose pode ser aumentada. Para a virilização no homem, 

após pré-tratamento intramuscular com 4.000 a 5.000 U de hCG 3 vezes por semana, por até 6 meses, 

administram-se 75 U de LH e 75 U de FSH, uma vez por semana, em combinação com hCG, 2.000 U 

duas vezes por semana. Geralmente, um período mínimo de 4 meses de tratamento combinado é 

necessário para o aparecimento ou aumento do número de espermatozoides no ejaculado. 

Embora eficiente em menos de 25% dos casos, o tratamento do criptorquidismo com 

gonadotrofina coriônica deve ser sempre tentado antes de se indicar a correção cirúrgica. A dose de hCG 

varia de 500 a 4.000 U, 2-3 vezes por semana, por até 6-7 semanas, suspendendo-se o tratamento tão logo 

se obtenha o resultado desejado. 
 

HORMÔNIO LIBERADOR DE GONADOTROFINA (GNRH) 

 
Estrutura, síntese, secreção e metabolismo. O GnRH na forma madura é um decapeptídeo (pGlu-His-

Trip-Ser-Tir-Glic-Leu-Arg-Pro-Gli-NH2) produzido em neurônios hipotalâmicos através de clivagem proteolítica do 

peptídeo precursor, que é formado por 92 aminoácidos. A secreção do GnRH é pulsátil e ocorre a cada 90-120 min. 

O GnRH é rapidamente degradado no sangue por clivagem enzimática da porção amino-terminal, sendo excretado 

pelos rins. 

 

Mecanismo de ação. Os efeitos do GnRH na secreção de gonadotrofinas hipofisárias são mediados pela 

interação com receptores próprios, presentes na membrana das células gonadotróficas. O receptor de GnRH é um 

membro da família de receptores acoplados a proteína G. cuja ativação pode levar à estimulação de diferentes vias 

de sinalização. A principal via de ativação envolve o acoplamento com a proteína Gq e ativação da fosfolipase C-IP3-

Ca que resulta em aumento da síntese e secreção de LH e FSH. Além disso, a ativação de outras cascatas de 

quinases, como as MAPKs, também pode regular a transcrição gênica.  

 

Usos terapêuticos. A administração de GnRH pode ser utilizada como um teste diagnóstico para 

avaliar a responsividade hipofisária. A resposta das gonadotrofinas no teste do GnRH está ausente em 

portadores de hipogonadismo de causa hipofisária.  

A administração pulsátil crônica de GnRH, culminando em secreção pulsátil de gonadotrofinas, 

é indicada em casos de indução da puberdade, criptorquidismo, amenorreia hipotalâmica funcional e 

quadros de hipogonadismo hipogonadotrófico (síndrome de Kallman), na indução da ovulação em 

pacientes com infertilidade por distúrbio hipotalâmico e na síndrome do ovário policístico. Nesses casos, 
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a taxa de sucesso com o GnRH é comparável ao tratamento com clomifeno e gonadotrofina coriônica, 

sendo que a ocorrência de hiperestimulação ovariana e gestação múltipla, que acompanha o uso de 

gonadotrofinas, é bem menos frequente com o uso de GnRH. A administração intranasal tem sido 

utilizada com sucesso para meninos com quadro de criptorquidismo que não resulte de bloqueio 

anatômico. 

Os análogos sintéticos de GnRH possuem maior afinidade pelos receptores de GnRH e menor 

susceptibilidade à degradação enzimática. Eles foram desenvolvidos por modificações na estrutura do 

GnRH, principalmente nas posições 6, para diminuir a proteólise, e 10, para aumentar a afinidade pelo 

receptor. Agonistas como a leuprolida (pGlu-His-Trp-Ser-Tir-DLeu-Leu-Arg-Pro-NHEt), buserelina 

(pGlu-His-Trp-Ser-Tir-Dleu (O'Bu)-Leu-Arg-Pro-NHEt) e nafarelina (pGlu-His-Trp-Ser-Tir-D2NaI-

Leu-Arg-Pro-GlyNH2) são cerca de 200 vezes mais efetivos em estimular a liberação de gonadotrofinas 

do que o GnRH nativo. Podem ser utilizados pela via subcutânea, implantes ou aerossóis para 

administração nasal. Para bloquear a síntese e secreção de gonadotrofinas, provocando o fenômeno de 

down-regulation do eixo das gonadotrofinas-gônadas, esses análogos de GnRH podem ser administrados 

na forma depot para a triptorrelina. Atualmente, preparações desses análogos para administração 

intramuscular ou subcutânea mensal têm sido desenvolvidas para a gosserrelina e histrelina como 

implante subcutâneo.  

Ao contrário da administração intermitente (pulsátil), a administração crônica de GnRH ou de 

análogos com maior potência e tempo de ação produz uma fase de estimulação inicial da secreção de 

gonadotrofinas nas primeiras duas semanas do tratamento seguida por um estado reversível de 

refratariedade hipofisária, com redução na secreção de LH e FSH.  

Em homens, a administração crônica desses agonistas inibe a secreção de gonadotrofinas, a 

esteroidogênese testicular e a espermatogênese. Em mulheres, inibe a secreção de gonadotrofinas, a 

esteroidogênese ovariana, a ovulação e a função do corpo lúteo.  

Por esses efeitos, o uso dos agonistas do GnRH na forma de tratamento contínuo é feito para o 

tratamento da puberdade precoce, endometriose, tumores sensíveis a esteroides (p. ex. câncer de próstata, 

leiomioma uterino), como contraceptivo masculino e feminino e no tratamento de outras condições em 

que seja necessário suprimir a função gonadal. 

Os antagonistas de receptores de GnRH também podem ser usados para suprimir a liberação de 

gonadotrofinas e apresentam a vantagem de evitar o pico de liberação inicial de gonadotrofinas induzidos 

pelo GnRH e análogos. Entretanto, muitos desses compostos provocavam reações anafiláticas, liberando 

histamina de mastócitos.  

Atualmente já se dispõem de antagonistas que não apresentam esse efeito colateral, como 

cetrorelix e ganirelix, que têm sido utilizados para suprimir o pico de LH e prevenir a luteinização 

prematura do folículo ovariano, em protocolos de estimulação ovariana empregados nas técnicas de 

reprodução assistida. 
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PROLACTINA 
 

Síntese, secreção e metabolismo. A prolactina (PRL) é um hormônio polipeptídico com estrutura 

semelhante ao GH e lactogênio placentário, constituído por uma única cadeia de 199 aminoácidos. A PRL 

hipofisária é sintetizada nos lactótrofos na forma de uma molécula precursora (pré-PRL) com peso molecular entre 

40.000 e 50.000. A síntese ocorre não apenas na hipófise, mas também pelas células da decídua perto do final da 

fase lútea do ciclo menstrual.  

A taxa secretória de PRL é menor em homens do que em mulheres e aumenta com o evoluir da gestação. 

Após o parto, a secreção de PRL diminui gradualmente e, por volta do 3º mês do puerpério, os níveis circulantes são 

semelhantes aos níveis anteriores à gestação. Paralelamente, a intensidade da resposta à sucção mamária, 

acentuada no início do período puerperal, atenua-se à medida que os níveis basais de PRL diminuem. Além da 

gravidez e da sucção mamária, outros fatores de ordem fisiológica, como sono, exercício, estresse e coito, estimulam 

a secreção de PRL.  

A PRL desaparece do plasma com meia-vida de cerca de 50 min ou menos, conforme a espécie. A 

depuração metabólica situa-se em torno de 40 mL/m2/min, sendo o rim responsável por 25% dessa depuração e 

provavelmente o fígado pelo restante.  

 

Regulação de secreção. A secreção de prolactina é pulsátil e controlada pelo hipotálamo. O principal 

mecanismo de controle hipotalâmico é exercido pela dopamina. A dopamina liga-se a receptores dopaminérgicos do 

subtipo D2 localizados na membrana celular dos lactótrofos, inibindo a síntese e secreção de PRL. A liberação de 

TRH (thyrotropin-releasing hormone) pelo hipotálamo e a síntese de peptídeo vasoativo intestinal (VIP) na hipófise 

são estimulantes endócrino e parácrino, respectivamente, da síntese e secreção de PRL.  

A secreção de PRL é também influenciada pelos estrógenos. Essa ação do estrógeno ocorre diretamente na 

hipófise, promovendo aumento da secreção basal e estimulada de PRL e reduzindo a responsividade dos lactótrofos 

ao efeito inibitório da dopamina. Finalmente, a secreção de PRL é ainda controlada pelo lactente, através de um 

reflexo neuro-hormonal que se inicia pela sucção do mamilo materno (v. ocitocina). 

 

Mecanismo de ação. A PRL atua pela interação com receptores específicos, localizados na superfície das 

células do epitélio alveolar glandular mamário e outros tecidos (ovário, útero, cérebro etc). O receptor de prolactina 

é estruturalmente relacionado ao receptor do GH e a vários receptores para citocinas. Por esse motivo, o próprio 

GH humano e o hormônio lactogênio placentário (HPL, human placental lactogen) têm afinidade pelo receptor de 

PRL, produzindo efeitos semelhantes aos induzidos pela PRL. A PRL, no entanto, não possui afinidade pelo receptor 

do GH. Há pelo menos dois subtipos de receptores de PRL, com mecanismo de transdução semelhante ao do 

receptor de GH, ou seja, fosforilação da tirosina-quinase intracelular JAK-2. A JAK2 fosforilada fosforila outros 

substratos, como o transdutor de sinal e ativador de transcrição STAT5. Na glândula mamária, por ação da 

prolactina, genes induzidos por STAT5 contribuem principalmente para o desenvolvimento dos alvéolos. 

 

Efeitos fisiológicos. O papel da PRL nas diferentes espécies de vertebrados abrange funções tão diversas 

como lactogênese, crescimento, osmorregulação, entre outras. O papel fisiológico do PRL em humanos, no entanto, 

restringe-se quase que exclusivamente à lactogênese, estimulando o desenvolvimento da mama e preparando-a para 
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a lactação.  

 

Distúrbios de secreção. A deficiência de PRL, isoladamente, é uma condição rara e de pouca importância 

clínica. Em geral, acompanha outras deficiências hipofisárias, como a necrose hipofisária pós-parto ou síndrome de 

Sheehan, onde se observa também falta de lactação.  

A hiperprolactinemia, por outro lado, constitui o distúrbio hipofisário mais frequente na clínica médica. Na 

mulher, é causa comum de infertilidade, associada ou não a distúrbio menstrual e galactorreia. A amenorreia devida 

à PRL é decorrente do bloqueio das ações das gonadotrofinas sobre o ovário. No homem, provoca redução da libido 

e impotência sexual, podendo também determinar o aparecimento de ginecomastia e galactorreia. Os mecanismos da 

disfunção gonadal causada pela hiperprolactinemia não estão bem definidos, mas sabe-se que ocorrem, 

principalmente, por ação de prolactina no eixo hipotalâmico-hipofisário, reduzindo a pulsatilidade de secreção de 

gonadotrofinas. Além disso, a hiperprolactinemia também exerce efeito inibitório direto na esteroidogênese gonadal. 

Dentre as diversas causas de hiperprolactinemia, as mais frequentes são os tumores hipofisários produtores de PRL 

(prolactinomas) e o uso de fármacos que interferem na transmissão dopaminérgica, sobretudo antipsicóticos 

(neurolépticos). Tumores não secretores que comprimem a haste hipofisária, bem como processos inflamatórios, 

infecciosos e infiltrativos que destroem o hipotálamo, também podem determinar hiperprolactinemia, em virtude da 

redução da oferta de dopamina à hipófise. 

 

Tratamento farmacológico da hiperprolactinemia 

 

A suspensão do uso de fármacos que elevam a PRL, a reposição com hormônios tireoidianos e o 

transplante renal são acompanhados da normalização dos níveis de PRL em pacientes com 

hiperprolactinemia causada por fármacos, hipotireoidismo e insuficiência renal crônica, respectivamente. 

O agente farmacológico mais utilizado no tratamento da hiperprolactinemia é a bromocriptina, 

um agonista dopaminérgico que atua diretamente em receptores específicos D2 (e, em menor extensão em 

D1) de lactótrofos normais e tumorais inibindo a secreção de PRL espontânea ou induzida por TRH. Além 

disso, a bromocriptina provoca redução tumoral. O tratamento com bromocriptina deve ser suspenso tão 

logo ocorra diagnóstico de gravidez. Embora os estrógenos estimulem o crescimento dos prolactinomas, a 

frequência de alterações durante a gestação é baixa em pacientes portadoras de microadenomas ou de 

hiperprolactinemia idiopática. Nas portadoras de macroadenomas, essa frequência é maior e o uso prévio 

de radioterapia é sugerido para evitar a expansão tumoral. Havendo comprometimento visual, a 

reintrodução imediata da bromocriptina provocará regressão da alteração na maioria dos casos. Em 

homens, o tratamento da hiperprolactinemia com bromocriptina leva à recuperação da libido, à potência e 

ao desaparecimento da galactorreia. Outros derivados do ergot têm sido desenvolvidos, como a 

pergolida, que foi incialmente desenvolvida para o tratamento do distúrbio de Parkinson, mas que 

também é utilizada para tratar hipoprolactinemia. A carbergolina é um derivado do ergot com uma meia-

vida mais longa (65 horas, comparado a 2-8 horas da bromocriptina), maior afinidade e maior seletividade 

pelo receptor D2 de dopamina, sendo aproximadamente quatro vezes mais potente que a bromocriptina. A 
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quinagolida é uma agonista de receptor de dopamina D2 não derivado do ergot, com uma meia vida de 22 

horas. Entretanto, a experiência com os novos compostos ainda é insuficiente e bromocriptina continua a 

ser o tratamento de escolha na hiperprolactinemia.  
 

HORMÔNIOS DA NEURO-HIPÓFISE: VASOPRESSINA E OCITOCINA 
 

Estrutura química. A 8-arginina vasopressina (arginin vasopressin, AVP, ou hormônio antidiurético, 

ADH) e a ocitocina (OT) são nonapeptídeos contendo pontes internas de dissulfeto unindo aminoácidos das posições 

1 e 6, gerando assim um anel estrutural importante para a atividade biológica. 

 

Síntese, secreção e metabolismo. A AVP e OT são sintetizadas nos corpos celulares de neurônios 

localizados nos núcleos supra-ópticos e paraventriculares do hipotálamo.  

A síntese de cada um desses peptídeos está associada à síntese de uma outra proteína específica, 

denominada neurofisina. São conhecidas as neurofisinas I e II que se associam, em proporções equimolares, com a 

OT e a AVP, respectivamente.  

A meia-vida da AVP circulante é de 10-20 min, sendo a maior parte inativada pelo fígado e pelo rim e uma 

pequena fração excretada de forma intacta na urina. A meia-vida plasmática da OT é de cerca de 5 min e seu 

metabolismo, em muitos aspectos, é semelhante ao da AVP. 

 

Vasopressina 
 

A AVP é o principal hormônio que regula a osmolalidade do líquido corpóreo. A principal 

função da AVP é a conservação de água no organismo, com a redução do fluxo urinário. Esse efeito 

antidiurético ocorre através do aumento da permeabilidade dos túbulos coletores renais à água (ver 

Capítulo 40).  

A AVP pode também desempenhar outras ações. AVP apresenta uma potente ação vasopressora 

por causar vasoconstrição arteriolar. O efeito vasoconstritor parece ter alguma importância na 

manutenção da pressão arterial durante a hipovolemia. Além disso, AVP pode ser considerado um 

neurotransmissor e suas ações no SNC são mediadas por interação com o receptor V2 (ver mecanismo de 

ação). 
 

Regulação de secreção. Os principais estímulos para a secreção de AVP são o aumento da osmolalidade 

plasmática e a diminuição do volume do líquido extracelular. Em indivíduos normais, essa secreção é extremamente 

sensível à elevação da osmolalidade plasmática, provocada pela restrição de água ou pela administração de solutos 

com baixa penetração no interior das células, como p. ex. o sódio. 

Alguns fármacos podem afetar a osmolalidade urinária por estimular ou inibir a secreção de vasopressina. 

Por exemplo, a nicotina estimula a secreção de vasopressina e o etanol inibe a secreção.  
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Mecanismo de ação. Os efeitos celulares da AVP são mediados pela interação desse hormônio com dois 

subtipos diferentes de receptores de membrana, acoplados à proteína G, denominados V1 e V2. O receptor V1 

apresenta-se na forma de duas variantes (V1a e V1b). A ligação de AVP aos receptores V1 ativa a via Gq-fosfolipase 

C/ IP3/ Ca++. Os receptores V2, estão acoplados à via Gs-adenilil ciclase-AMPc/ PKA.  

 

Distúrbios de secreção. O diabetes insipidus central (DIC) resulta de uma deficiência total ou parcial da 

secreção de AVP, sendo caracterizado por poliúria intensa, polidipsia e urina com baixa osmolaridade. Em algumas 

doenças pode ocorrer a síndrome da secreção inapropriada de AVP (SSIV) que está associada a uma secreção 

desproporcionalmente elevada de AVP em relação à osmolaridade plasmática, provocando retenção de água com 

hiponatremia e hiposmolaridade plasmática.  

 

Usos terapêuticos. Os usos terapêuticos de vasopressina e congêneres estão baseados na 

capacidade de receptores V1 e V2  Assim, AVP e análogos podem ser utilizados para o tratamento de DIC, 

de hemorragias por varizes esofágicas, de enurese noturna e como agente profilático contra o 

sangramento na hemofilia. 
 

Vários análogos sintéticos foram sintetizados com o objetivo de aumentar a ação e a seletividade de 

atuação nos subtipos de receptores que medeiam efeitos pressores (receptores V1) ou antidiuréticos (receptores V2). 

Por exemplo, vasopressina (8-L-arginina vasopressina sintética) e a desmopressina (1-deamino-8-D-arginina 

vasopressina sintética, DDDAVP), cuja razão de atividade antidiurética para vasopressora é aproximadamente 3000 

vezes maior do que a de AVP. Um agonista seletivo V2 não peptídico já foi sintetizado (OPC-51803). 

A vasopressina (8-arginina AVP), lipressina (8-lisina AVP) e a desmopressina são os únicos análogos 

disponíveis para uso clínico, e são adiministrados por via subcutânea, intramuscular ou intranasal. Atualmente, a 

desmopressina é o fármaco de escolha no tratamento do DIC.  

A administração de AVP em altas doses, como no tratamento da hemorragia gastrintestinal, pode acentuar 

muito seu efeito vasoconstritor e provocar isquemia miocárdica em pacientes com distúrbio coronariano. Outros 

efeitos observados com altas doses de AVP incluem palidez cutânea, náuseas, cólicas abdominais, urgência em 

defecar e cólica uterina. 

Alguns fármacos, como o carbonato de lítio e a demeclociclina, reduzem o efeito antidiurético da AVP e 

podem causar uma forma reversível de diabetes insipido. Esse efeito, ao lado de outras medidas, como restrição 

hídrica, administração de furosemida ou ácido etacrínico e infusão de salina hipertônica, pode ser útil no 

tratamento da SSIV.  

 

Antagonistas do receptor da vasopressina. Os antagonistas do receptor da vasopressina 

pertecem a duas classes:  

 
A ) Antagonista peptídicos seletivos de V1a - dCH2)5 [Tir (Me)2 AVP ; V1b – dP(Tir(Me)2 AVPa,b ; V2a – des 

Gli-NH2
9- d(CH2)5[D-Ile2, Ile 4] AVP. 
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B )Antagonistas não peptídicos seletivos de V1a – OCP-21268 e SR 49059; V1b – SSR 149415; V2 SR 

121463A, VPA-985, mozavaptana (OPC-31260), tolvaptana (OPC-41061) e V1a/V2– conivaptana (YM 087). 

 

Em algumas doenças como a insuficiência cardíaca congestiva, cirrose e nefrose podem ocorrer 

redução do volume de sangue arterial, onde AVP mantem o excesso total de água e sal no organismo. 

Nestas condições, os antagonistas de receptor V2 podem ser utilizado terapeuticamente em pacientes com 

a presença de hiponatremia e SSIV com hiponatremia. Entre os vários antagonistas do receptor da 

vasopressina estão disponíveis os antagonistas de receptor V2 mozaptana, tolvaptana e o de receptor 

V1a/V2 canivaptana.  
A mozaptana foi primeiro antagonista não péptico do receptor V2  aprovada para o tratamento SSIV 

secundária. O fármaco provoca excreção de água livre é dose-dependente com discretos aumentos de Na+ e K+ na 

urina.Os efeitos adversos mais comuns são boca seca e alterações em testes da função hepática. 

A tolvaptana é um antagonista seletivo V2 oral, derivada de modificações estruturais da mozaptana. Em estudos 

clínicos, o fármaco melhorou a dispineia em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. A tolvaptana foi 

aprovada para hiponatremia hipervolêmcica e euvolêmica. Contudo, a correção da hiponatremia não pode ser feita 

rapidamente devido ao risco de acidentes graves e fatais. Os principais efeitos adversos sãohiperglicemia e pirose e 

outros menos comuns como coagulação intravascular, hemorragia uretral, embolia pulmonar entre outros. 

A conivaptana é antagonista não seletivo V1a/V2 usado para o tratamento de pacientes hospitalizado com 

hiponatremia hipervolêmica e euvolêmica. O fármaco é disponível para infusão intravenosa, sendo recomendando 

pelo fabricante a infusão em vaso grande calibre e a troca diária de locais de infusão. Outros efeitos adversos 

observados são cefaleia, hipotassemai e pirexia. 

 

Ocitocina 

 

A ocitocina (OT) provoca a ejeção do leito materno através da contração das células 

mioepiteliais que circundam os ácinos mamários. Além desse efeito, a OT está envolvida no parto, 

embora seus níveis não se encontrem elevados no início do trabalho de parto. 
 

A OT atua em receptor específico, acoplado a proteína G e intimamente relacionados aos receptores de 

vasopressina V1a e V2. Em miométrio humano esses receptores acoplam com Gq e G11, ativando a via fosfolipase C 

/IP3 / Ca++ sensíveis a voltagem e da produção local de prostaglandinas. OT também pode atuar, embora com baixa 

afinidade, nos receptores V1a e V2, e algumas de suas ações podem ser resultado da interação com esses receptores, 

na dependência do tecido analisado. 

 

Regulação de secreção. A sucção do mamilo materno constitui um estímulo para a secreção de OT. Esse 

estímulo se transmite das terminações nervosas aferentes do mamilo para a medula espinhal, mesencéfalo e 

hipotálamo, desencadeando a liberação de OT pela neuro-hipófise. A OT, através da circulação sanguínea, atinge a 

glândula mamária provocando a ejeção do leite (reflexo da ejeção do leite).  
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Usos terapêuticos. Embora existam dúvidas em relação ao papel da OT no início e na 

manutenção do trabalho de parto em humanos, seu efeito na atividade contrátil do miométrio tem sido 

amplamente utilizado na prática obstétrica. 

Atualmente, todas as preparações de OT destinadas ao uso clínico são sintéticas. A OT utilizada 

no trabalho de parto é administrada por infusão intravenosa (1 mU/min), aumentando-se gradualmente 

para 520 mU/min até o estabelecimento de um padrão de contração fisiológico. Na hemorragia uterina 

pós-parto, a taxa de infusão deve ser adequada para controlar a atonia uterina. Na prevenção da 

hemorragia, a OT pode ser administrada após a retirada da placenta (10 U, via intramuscular). 

A OT também tem sido utilizada em um teste de suficiência útero-placentária na gestação de alto 

risco. A OT pode ter algum valor terapêutico durante a lactação ou em casos de aleitamento insatisfatório, 

onde a ejeção deficiente do leite possa ser um fator contribuinte. Nessas condições, o hormônio deve ser 

utilizado por via intranasal, em aerosol, 2-3 min antes do início de cada mamada. 

O uso de OT está contraindicado em casos de apresentação fetal anormal, desproporção céfalo-

pélvica ou outras condições que facilitem a ruptura uterina. Também não deve ser utilizada em casos de 

prematuridade ou sofrimento fetal. 

Embora as doses de OT habitualmente empregadas não provoquem alterações significativas da 

pressão arterial, a administração de altas doses no abortamento terapêutico ou na cirurgia uterina pode 

acarretar queda importante na pressão arterial, sobretudo em pacientes sob anestesia profunda. Nessas 

doses, o efeito antidiurético da OT (vasopressina-símile) pode ser significativo e causar intoxicação 

hídrica em pacientes recebendo infusão excessiva de líquidos. 

 

Antagonistas de OT. Já foram desenvolvidos análogos peptídicos que competem com OT por 

sua ligação ao receptor. Um desses análogos (atosiban) tem sido utilizado para retardar o trabalho de 

parto prematuro, mas sua real utilidade ainda está sob investigação.  
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Capítulo 60 

 

Hormônios Tireoidianos 
 

 

Maria Christina W. de Avellar 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O iodo constitui substrato essencial para formar os hormônios tireoidianos. O tireotrofina 

hipofisária (TSH, thyroid stimulating hormone) estimula a captação do iodo ativo para dentro das células 

foliculares da tireoide, iniciando o processo de formação dos hormônios tireoidianos. 

 

Síntese e secreção hormonal. O processo depende da presença de iodo de uma peroxidase (TPO, 

tireoperoxidase), de peróxido de hidrogênio (H2O2) e de uma proteína aceptora de iodeto (Tg, tireoglubulina). Na 

porção apical da célula folicular, a Tg sofre processo de iodetação pela ação da TPO que, na presença de H2O2, 

forma espécies ativas em estado de oxidação mais alto que o ânion (I+ ou ácido hipoiodo, HOI) que ligam-se 

rapidamente à posição 3 da molécula de tirosina presente na cadeia peptídica da Tg, formando a monoiodotirosina 

(MIT). A incorporação de outro átomo de iodo na posição 5 forma a diiodotirosina (DIT). A fixação do iodo à 

molécula da Tg é chamada de organificação do iodo. O passo final na síntese do hormônio é o acoplamento de dois 

resíduos iodotirosil para formar iodotironinas. Dessa forma, pelo acoplamento de uma molécula de DIT e uma de 

MIT, forma-se a 3,5,3’-tri-iodotironina (T3) e em pequena proporção do hormônio inativo 3,5’,3’-tri-iodotironina 

reversa (rT3). Duas moléculas de DIT podem também ser acopladas, formando a tetraiodotironina ou tireoxina (T4).  

A molécula de Tg madura, contendo MIT, DIT, T4 e T3, permanece estocada no lúmen do folículo 

tireoidiano. Sob estímulo do TSH, vesículas endocitóticas formadas na margem apical da célula folicular carregam 

coloide contendo Tg para o interior da célula. No citoplasma da célula, essas vesículas coalescem com os 

lisossomos, que contêm enzimas líticas como peptidases e proteases. A digestão enzimática da Tg libera os 

hormônios T3, rT3 e T4, assim como pequenas concentrações de iodotirosinas (MIT e DIT) que, sofrendo ação da 

enzima iodotirosina deiodinase, formam iodeto livre que pode novamente ser utilizado para a síntese hormonal. Na 

própria  tireoide, parte da T4 formada já é convertida a T3 pela presença da enzima iodotironina 5'-deiodinase tipo I 

presente no folículo tireoidiano. Os hormônios T3, rT3 e T4 difundem-se pela membrana plasmática do folículo 

tireoidiano, atingindo a circulação sanguínea, onde ligam-se a proteínas ligadoras plasmáticas para seu transporte 
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para as células alvos. O diagrama contendo esses eventos está apresentado na Figura 60-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulação da função tireodiana. Todos os eventos envolvidos na síntese e secreção de hormônios 

tireoidianos são regulados pelo TSH. O controle da liberação do TSH está dependência das concentrações da T3 e T4 

livres no soro e da presença do hormônio hipotalâmico da tireotrofina (TRH, thyrotropin~releasing hormone). Este 

hormônio atinge a hipófise anterior pelo sistema porta-hipofisário, liberando agudamente os grânulos de TSH pré-

sintetizados e, posteriormente, estimulando a síntese de TSH. Po sua vez, o TSH liga-se a receptores próprios nas 

células epiteliais da tireoide, estimulando a síntese e a maior secreção dos hormônios tireodianos T3 e T4 na 

circulação. O aumento das concentrações de hormônios tireoidianos na circulação é detectado pelos núcleos 

hipotalâmicos e hipofisários por um mecanismo de retroalimentação negativa, a inibição da secreção de TSH e 

provavelmente TRH, com consequente modulação da atividade de síntese e secreção hormonal da tireoide. 

O controle homeostático é reassumido quando por degradação periférica, os hormônios tireoidianos 

retornam aos níveis normais. Há tembém um mecanismo intratireoidiano de autorregulação da síntese hormonal, 

mediante manutenção constante dos hormônios tireoidianos no interior da glândula. Outros fatores que podem 

influenciar a função tireoidiana são exposição ao frio, estresse, assim como fatores hormonais (somastostatina, 

Hipotálamo
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Tireóide

TSHAdeno-hipófise

(+)

T4

T3

T3
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Fig. 60-1. Regulação da síntese e liberação de hormônios 

tireoidianos pelo eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. TRH = Hormônio 

liberador de tireotrofina; TSH = hormônio estimulador da tireoide. 
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dopamina e catecolaminas correlatas entre outros).  

 

Transporte hormonal. T4 e T3 liberadas na circulação são transportadas no plasma ligadas a proteínas 

em interações não covalentes. Cerca de 70% da T4 liga-se à globulina ligadora de tireoxina (TBG, thyroxine binding 

globulin), 20% à TBPA (thyroxine binding prealbumin) e 10% à albumina do soro. Diversos fármacos, como 

salicitato e fenitoína, inibem a ligação dos hormônios tireoidianos em proteinas plasmáticas. Doenças agudas podem 

também diminuir a concentração das proteínas TBG e TBPA, alterando dessa forma os níveis totais de hormônios 

tireoidianos no plasma. Hormônios sexuais como estrógeno e andrógenos também alteram a quantidade de TBG no 

plasma induzindo respectivamente aumento e diminuição da expressão de TBG hepática. 

 

Metabolismo periférico. A principal iodotironina secretada pela glândula da tireoide é a tiroxina. A 

maior parte do T3 circulante é produzida pela monodeiodinação de T4 nos tecidos periféricos. Cerca de 80% do T4 é 

monodesiodado na posição 5' (formando T3) ou na posição 5 (formando rT3). A maior parte da conversão de T4 em 

T3 ocorre no fígado e nos rins, sendo a T3 formado e liberado na circulação. O restante é resultante da secreção 

direta pela tireoide. Em muitos sistemas, a T3 é cerca de 10 vezes mais potente que T4. A atividade hormonal de T4 é 

feita pela sua conversão a T3, sendo por isso chamado de pró-hormônio. Toda rT3 é formada em tecidos fora da 

glândula tireoide, possuindo uma concentração plasmática mais baixa que T3 por possuir clearance metabólico mais 

rápido. A rT3 é praticamente desprovida de atividade hormonal. Tanto T3 quanto rT3 são desiodados a 3,3'-

diiodotironina (T2), assim como outras diiodotironinas e monoiodotironinas, todas biologicamente inativas. T3 e rT3 

podem ainda ser metabolizados por processos de conjugação no fígado, sendo excretados por bile e fezes. 

Há três enzimas envolvidas com o processo de deiodinação dos hormônios tireoidianos: 5'-deiodinase tipo 

I (fígado, rins) e II (hipófise anterior) e III (SNC).  

 

Mecanismo de ação. O hormônio tireoidiano atua principalmente através de receptores próprios (TR, 

thyroid hormone receptor) pertencentes, assim como os receptores de hormônios esteroidais, à família de receptores 

nucleares que funcionam como proteínas ligadoras de DNA ativadas por hormônio, modulando, dessa forma, a 

expressão de genes. Nos mamíferos, os TRs são codificados por dois genes (TR e TR) que geram diferentes 

isoformas do TR (TR1 , TR2, TR1, TR2) (Fig. 60-4), expressos diferencialmente dependendo do tecido e estágio do 

desenvolvimento.  

Em conjunto essas alterações conformacionais e interações proteína-proteína contribuem para a 

modulação da transcrição dos genes alvos (Fig. 60-2). O TR liga-se a sequências do DNA do gene alvo como 

monômeros, homodímeros ou ainda como heterodímeros com o receptor RXR (retinoid X receptor), outro membro da 

família de receptores nucleares, ativado pelo ácido 9-cis retinoico (Fig. 60-2). O heterodímero TR/RXR possui alta 

afinidade de ligação, o que sugere ser a principal forma funcional do receptor tireoidiano.  

 

Efeitos fisiológicos. Os hormônios tireoidianos são importantes para o crescimento normal e o 

desenvolvimento do homem. No adulto, esses hormônios mantêm a estabilidade metabólica, regulando as 

necessidades de oxigênio, peso corpóreo e metabolismo intermediário. Estimulam diversas atividades metabólicas de 

lipídeos e carboidratos, levando ao aumento na taxa metabólica basal. Atuam por ações diretas (aumento da 

glicogenólise, gliconeogênese, consumo de oxigênio e calorigênese) e indiretas, pela modulação das ações da 
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insulina (maior captação de glicose, glicogênese), glucagon (glicogenólise), catecolaminas (glicogenólise e lipólise) 

e glicocorticoides. 

No sistema cardiovascular aumentam a taxa cardíaca, a contratilidade e a saída cardíaca. Sob ação dos 

hormônios tireoidianos, há aumento do número e da sensibilidade de adrenoceptores -cardíacos. Também 

promovem vasodilatação, que gera aumento do fluxo sanguíneo em muitos órgãos. 
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Fig. 60-2. Mecanismo de ação do hormônio tireoidiano. O hormônio tireoidiano difunde e/ou é 

transportado pela membrana plasmática e nuclear. No núcleo, liga-se ao seu receptor (TR) que está associado a 

elementos responsivos do DNA (TRE = thyroid response element) dos genes alvos na forma de homodímeros ou 

heterodímeros. 

 

 

HIPOTIREOIDISMO 
 
Etiologia e classificação do hipotireoidismo. O hipotireoidismo é caracterizado pela secreção insuficiente 

de hormônios da tireoide, secundária às alterações qualitativas ou quantitativas da síntese e secreção hormonal, ou 

por resposta defeituosa dos tecidos aos hormônios tireoidianos.  
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O vocábulo mixedema, reservado a algumas formas mais graves com infiltrações difusas dos tecidos, é 

geralmente usado como sinônimo de hipotireoidismo.  

O hipotireoidismo é associado a grandes variações na secreção de FSH e LH. A concentração de 

prolactina encontra-se moderadamente elevada. Esse efeito deve-se à dupla ação do TRH sobre a hipófise: aumento 

concomitante da secreção de TSH e prolactina. 

A classificação etiológica do hipotireoidismo comprende a hipofunção primária da glândula secundária à 

insuficiência hipofisária e terciária, quando o defeito é hipotalâmico. O hipotireoidismo idiopático e as tireoidites 

linfocíticas crônicas representam a maior parte dos casos de mixedema do adulto. O hipotireoidismo idiopático, de 

instalação lenta, é o estágio final da evolução das tireoidites linfocíticas crônicas. 

Hipotireoidismo com bócio pode existir em áreas onde há grandes deficiências de iodo na dieta. O 

mixedema induzido pelo uso de iodo ocorre em pacientes com defeitos de síntese, tireoidites crônicas ou 

anteriormente tratadas com 131I ou cirurgia. É extremamente rara a deficiência isolada de TSH e, da mesma forma, 

os casos de hipotireoidismo terciário. 

A causa mais comum do hipotireoidismo é a destruição da glândula tireoide por doenças autoimunes 

crônicas (doença de Hashimoto) ou como consequência de terapias para controle de tireotoxicose.  

O hipotireoidismo primário pode também ser resultado da síntese ineficiente de hormônios causada por 

defeitos biossintéticos, deficiência da ingestão de iodo ou inibição da produção de hormônios por fármacos ou 

agentes químicos. Geralmente, o hipotireoidismo nesses casos é associado ao alargamento da glândula tireoide 

(bócio).  

Tratamento do hipotireoidismo 

 

Reposição hormonal. A abordagem terapêutica para o hipotireoidismo é a reposição hormonal. 

A dose ótima de reposição de hormônio tireoidiano adequada para cada paciente é muito díficil de se 

determinar. A avaliação clínica é guia útil, mas por esse meio não é possível distinguir um indivíduo 

eutireoideo de outro com alterações hipofuncionais mínimas (subclínicas). As necessidades hormonais 

são maiores nas grávidas com hipotireoidismo, principalmente devido o aumento da concentração sérica 

de TBG induzida pelo estrogênio. Também aumentam com o peso corpóreo, na vigência de infecção e de 

estresse, diminuindo nas faixas etárias mais avançadas.  

A escolha de fármaco adequado para o tratamento do hipotireoidismo deve manter o paciente em 

eutireoidismo clínico e com níveis séricos de T3, T4 e TSH dentro da faixa de normalidade observada para 

a gravidez. A levotiroxina constitui o hormônio de escolha pela sua potência e ação prolongada. Esse 

tratamento é dependente das desiodinases tipo I e II que transformam T4 em T3, mantendo a concentração 

sérica de T3 livre. 

As preparações sintéticas de sais de sódio de isômeros naturais dos hormônios tireoidianos são 

usados na terapia hormonal. Levotiroxina (L-T4) e liotironina (L-T3) são disponíveis comercialmente 

tanto para administração oral quanto injetável. O liotrix é uma mistura T3/T4. A T3 não deve ser utilizada 

rotineiramente no tratamento do mixedema. Liga-se fracamente à TBG no plasma e possui meia-vida 

curta. Em pacientes tratados com T3, o quadro eutireoideo coexiste com concentração de T4 nos níveis de 
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hipotireoidismo. Duas a oito horas após a administração de T3, ocorre aumento significativo da 

concentração de T3 plasmático em níveis de hipertireoidismo, retornando ao nível eutireoideo 24 horas 

mais tarde. 

 

Hipotireoidismo?

Índice de T3 ou T4 livre

Abaixo do normal Normal

Hipotireoidismo TSH

Normal Acima do normal

HipotireoidismoEutireoidismo

.  

60-3. Investigação de pacientes com suspeita de hipotireoidismo 

 

O uso de combinações de T4 e T3 (proporção 4:1 em peso) pode reproduzir a função tireoidiana 

normal e as concentrações de T4 circulante. Durante o uso da combinação T4/T3, os níveis de T4 

encontram-se no intervalo normal. As concentrações de T3, contudo, mantêm-se elevadas nas 24 h, 

apresentando um pico 6 h após administração da dose diária. Com o uso de T3 ou da combinação T4/T3, a 

concentração de T3 atinge valores séricos semelhantes aos observados no hipertireoidismo. 

A L-T4, na dose de 1,5 a 2,5 g/kg de peso ao dia, é a preparação hormonal que melhor preenche 

as necessidades fisiológicas. Os níveis de T4 no soro encontram-se na faixa normal, e as concentrações de 

T3 mostram-se sempre dentro dos valores normais durante 24 horas. Deve-se iniciar o tratamento com 
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pequenas doses de 25 a 50 g ao dia e aumentar as quantidades diárias cada 2-3 semanas. A dose final 

deve ser baseada na dosagem plasmática periódica de T3 e T4 antes e 3-6 h após a ingestão do fármaco. A 

manutenção dos níveis de TSH dentro do intervalo normal correlaciona-se mais com os valores conjuntos 

de T3 e T4 do que com as concentrações isoladas de cada um desses hormônios. 

Em situações especiais como o coma mixedematoso o tratamento emergencial de suporte se faz 

necessário e a também a redução da reserva suprarrenal com esteroides intravenosos para iniciar a terapia 

com L-T4. Nos casos de hipotireoidismo congênito, o sucesso do tratamento está dependência da idade 

que a terapia de reposição hormonal foi instituída, sendo que as duas primeiras semanas são propícias 

para se obter desenvolvimento físico e mental normal em recém-nascidos. 

 

Análogos de hormônio tireoidiano 

 

O desenvolvimento de análogos do hormônio de tireoidiano está baseada no conhecimento de 

isoformas do receptor de hormônio tirodiano (TR) associada as diferenças teciduais relacionadas em seus 

níveis de expressão. Os novos análogos desenvolvidos têm potencial terapêutico interessante que exigem 

estudos adicionais para sua aprovação clínica. 
 

Alguns desses novos análogos são agonistas do receptor TRβ que se expressa principalmente no fígado e 

do TRα no coração. Os análogos da T3 tem maior afinidade pelo TRβ do que TRα e promovem a redução de 

colesterol no fígado sem efeitos adversos cardíacos em animais e humanos. Já, os agonistas de TRα poderiam ser 

úteis no tratamento da insuficiência cardíaca. Teoricamente, os antagonistas do TR poderiam ser úteis no tratamento 

tireotoxicose e arritmias cardíacas. Neste sentido, o novo análogo NH3 antagonizou efeitos de redução colesterol e 

taquicardia da T3. Contudo, em altas doses, o NH3 se comporta com agonista da T3 . 

 

HIPERTIREOIDISMO 
 

Etiologia e classificação do hipertireoidismo. O hipertireoidismo, muitas vezes confundido com a 

tireotoxicose, é uma síndrome resultante de concentração elevada de hormônios tireoidianos (T4, T3 ou ambos na 

circulação), com aumento do metabolismo tecidual. De acordo com a origem etiológica, a síndrome hipertireoidea é 

classificada em:  

 

1. Bócio difuso tóxico (doença de Basedow-Graves); 

2. Bócio nodular tóxico (doença de Plummer); 

3. Bócio multinodular tóxico; 

4. Síndrome de Jod-Basedow; bócio nodular com hipertireoidismo por ingestão de hormônio exógeno ou 

amiodarona; 

5. Excesso de hormônio tireoidiano exógeno (tireotoxicose fictícia); 

6. Tumores: a) adenoma ou carcinoma folicular da tireoide; b) produção ou carcinoma folicular; c) 
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produção de substâncias com atividade tireotrófica: coriocarcinoma, mola hidatiforme, tumor hipofisário e secreção 

aumentada de TSH. 

 

A doença de Plummer incide em pacientes com mais de 40 anos, geralmente precedida por um nódulo na 

tireoide de longa duração. O bócio difuso tóxico é a forma mais comum de hipertireoidismo. Essa doença incide em 

mulheres na terceira e quarta décadas da vida, isto é, durante a idade fértil. 

A doença de Basedow-Graves é a forma mais comum de hipertireoidismo, sendo caracterizada por 

infiltração linfocitária da glândula tireoide e por ativação do sistema imune com elevação dos linfócitos T 

circulantes, aparecimento de autoanticorpos estimuladores da tireoide contra o receptor do TSH (TRAb) e que 

estimulam o crescimento e a função glandular. O desenvolvimento do processo autoimune pode estar relacionado 

com fatores como susceptibilidade genética, fatores constitucionais (hormônios sexuais, alterações da função 

imunológica) e ambientais (estresse, ação de medicamentos). Pode ser acompanhado ou não por oftalmopatia 

infiltrativa e, mais raramente, por mixedema localizado. 

 

Tratamento do hipertireoidismo 
 

As abordagens terapêuticas atualmente utilizadas são: fármacos antitireoidianos, cirurgia e 

tratamento com iodo radioativo (
131

I). Nenhum desses tratamentos atuam na etiologia da patogênese da 

doença. Vários fatores podem influenciar na seleção do tratamento do hipertireoidismo da doença de 

Graves, como idade do paciente, tamanho da tireoide, gravidade do hipertireoidismo, escolha do paciente 

e do médico, recursos disponíveis e prática médica local. Alguns sintomas de hipertireoidismo 

dependentes da hiperatividade simpática (tremores, taquicardia e hipersudorese) podem ser atenuados ou 

mesmo desaparecem com o uso de antagonistas dos adrenoceptores  (ex., propranolol) que são 

contraindicados em pacientes com insuficiência cardíaca, asmáticos ou portadores de doença pulmonar 

obstrutiva crônica. O propranolol é indicado como fármaco auxiliar ou quando outros medicamentos 

estão contraindicados e necessita-se de melhora rápida do paciente. 

 

FÁRMACOS ANTITIREOIDIANOS. Os principais fármacos antitireoidianos disponíveis 

pertencem à classe das tionamidas (tioureias) e têm sido utilizados no tratamento da doença de Graves há 

mais de 50 anos. Todas apresentam um grupo tiocarbamida, importante para a atividade antitireoidiana. 

São exemplos o propiltiouracil (PTU), metimazol (MMI) e carbimazol, um precursor de MMI.  

O mecanismo de ação primário consiste na inibição de todas as transformações químicas 

catalisadas pela enzima TPO, inibindo a formação de iodotirosinas assim como o acoplamento destas para 

a formação de T3 e T4. As DATs não alteram a secreção do T3 e T4 pré-formados, causando um período 

de latência entre o início da ingestão do fármaco e seu efeito. O PTU possui um mecanismo de ação 

adicional que consiste na inibição da enzima 5´-deoidinase presente nos tecidos periféricos e na tireoide, 

gerando assim uma redução da conversão de T4 em T3. 
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O MMI é inibidor mais potente da iodetação da TPO tireoidiana que o PTU. O metimazol é o 

fármaco de escolha para o tratamento da doença de Graves. Uma hora após administração oral atinge-se o 

pico de concentração sérica da PTU e MMI. Há sugestões de que o PTU atravesse menos a barreira 

placentária; é encontrado em menores doses no leite materno quando comparado com o MMI, sendo 

portanto o fármaco de escolha na gravidez e lactação. As doses iniciais de PTU e MMI são, 

respectivamente, 300-600 mg e 30-50 mg/dia, divididas preferencialmente em três tomadas. Quando o 

paciente atinge eutireoidismo clínico e laboratorial, reduz-se a dose chegando-se à de manutenção, que 

varia de 50-200 mg/dia de PTU e 5-15 mg/dia de MMI. 

Deve-se evitar a hiperdosagem e consequente hipotireoidismo, que pode ser detectado pelos 

níveis elevados de TSH sérico, geralmente a partir do quarto mês de tratamento. A ocorrência de níveis 

elevados de TSH, com ou sem hipotireoidismo clínico, induz aumento do bócio e, quando presente, 

agravamento da oftalmopatia. Nesta fase, alguns autores preferem administrar hormônio tireoidiano 

(tireoxina, 150-200 g/dia), evitando assim as consequências adversas do hipotireoidismo. 

O tratamento com os fármacos antitireoidianos deverá ser mantido durante 12-24 meses, 

possibilitando o retorno da homeostase imunológica e remissão da doença de Graves. Outro esquema é 

administrar PTU na dose de 800-1.200 mg ou MMI na dose de 60-100 mg/dia, combinados com T3 (2-6 

semanas após o início do tratamento) em doses de 50-75 mg por períodos de 12-18 meses. Os níveis de T3 

e TSH séricos mantêm-se normais, enquanto a concentração de T4 permanece em níveis inferiores aos 

normais. A percentagem de remissão com a terapêutica combinada é das mais elevadas encontradas na 

literatura. Esse resultado poderia ser decorrência de eutireoidismo mantido durante o tratamento, que 

propiciaria o retorno do equilíbrio imunológico. 

Os fármacos antitireoidianos podem exercer efeito imunossupressor, principalmente nas células 

linfocitárias com capacidade supressora, influenciando a síntese de anticorpos. Durante o tratamento com 

DATs ocorre redução progressiva dos níveis de TSAb. Recidivas do hipertireoidismo são frequentemente 

associadas à presença de TSAb no soro desses pacientes. 

O efeito adverso mais grave dessas terapias é a agranulocitose, cuja incidência é de 1%. Surge 

frequentemente nas primeiras semanas, embora possa ocorrer em qualquer período do tratamento. Seu 

início é súbito, havendo febre acompanhada de dor de garganta. Tratamento precoce com doses elevadas 

de corticosteroide e outras medidas mudam acentuadamente o prognóstico. Os efeitos adversos leves e 

mais comuns (1-5%) são:eritema cutâneo, urticária, artralgia, febre, leucopenia transitória. 

 

Outros compostos. Alguns compostos ativos são derivados por substituição de enxofre ou oxigênio em 

um átomo de nitrogênio do grupo tiamida, como a hidantoína, o imidazol e o oxazol.  

A L-5-vinil-2-tioxazolidona, conhecida como goitrina é o princípio ativo implicado no aparecimento de 

bócio pela ingestão de nabos ou partes de plantas crucíferas. 

Outros compostos com atividade antitireoidiana são resultantes de observações em estudos clínicos ou 
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toxicológicos como a amiodarona, antiarrítmico, que contem iodo em sua molécula, e que pode induzir 

hipotireoidismo ou tireotoxicose em lugares de suficiência ou deficiência de iodo.  

Os hipoglicemiantes orais (sulfonilureias) tem atividade antitireoidiana em estudos pré-clinicos, porem 

não significativa em humanos nas doses habituais. O resorcinol (bifenol) pode provocar bócio devido à exposição em 

pele injuriada. 

Em razão dessas observações, recomenda-se o uso de métodos de triagem para identificar compostos que 

possam alterar a função da tireoide. 

 

Iodo ([I
-
], iodeto). O iodo na forma de iodeto é uma substância essencial para o tratamento de 

distúrbios da glandula tireoide. As altas concentrações plasmáticas de iodeto parecem interferir no 

metabolismo do iodo na tireoide e são capazes de inibir a liberação de hormônio tiroidiano de modo 

rápido e efetivo em casos de tireotoxicose grave. Esse efeito é observado em indivíduos eutireoidiano e 

pacientes que apresentam hipertireoidismo. Contudo, a terapia com iodeto é limitada, não há o controle de 

todas manifestações do hipertireoidismo e o efeito terapêutico  máximo ocorre entre 10 a 15 dias, depois 

desaparece em período de tempo variável. Paradoxalmente, a continuidade de tratamento pode causar 

efeito rebote inicial ou mesmo agravar os sintomas do hipotireodismo. 

A dosagem de iodeto administrado é no mínimo 6 mg por dia, porem não é para todos os 

pacientes. Entre as preparações orais de iodeto, a solução de Lugol é a mais usada e consiste de 5% de 

iodo e 10% de iodeto de potássio, cuja uma gota da solução contem 8 mg de iodo. As doses usuais são de 

2-5 gotas (16-40 mg), 3 vezes/dia.  
 

Efeitos adversos. Em alguns indivíduos podem manifestar acentuada sensibilidade ao iodeto ou a iodo 

presente em preparações orgânicas administradas por via intravenosa em nutricão parenteral. A reação aguda 

ocorre imediatamente após varias horas da administração. O sintoma mais evidente é o edema de laringe que pode 

acarretar asfixia. 

Há relatos de intoxicação crônica por iodeto (iodismo) cuja a gravidade dos sintomas é dependente da 

dose. Na maioria dos casos, os sintomas do iodismo desaparecem em poucas dias, depois da retirada da 

administração de iodeto. O aumento da excreção renal de iodeto por meio de diuréticos (osmóticos, tiazidicos) é um 

recurso utilizado em casos de sintomas graves de iodismo.  

 

Iodo radioativo (
131

I). O tratamento de hipertireoideos com iodo radioativo é de fácil 

administração por via oral, efeito rápido e baixo custo. O mecanismo de ação do 
131

I é a produção de uma 

tireoidite intensa secundária à radiação, seguida por fibrose intersticial progressiva e atrofia glandular. 

Além disso, o tratamento pode induzir alterações de resposta imune aos antígenos tireoidianos, descritas 

como inicial e tardia. Inicialmente ocorre morte das células tireoidianas e liberação dos antígenos na 

circulação, associada a elevação das imunoglobulinas e na imunorreatividade celular contra o receptor de 

TSH. Posteriormente pode ocorrer ablação de todo o tecido tireoidiano, e a consequente ausência de 

antígenos antitireoidianos levaria à redução da auto-imunidade. Os esquemas terapêuticos são múltiplos, 
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com variação da dose (5-300 Ci/g de tecido tireoidiano) ou associação com DATs usadas antes, durante 

ou após 
131

I. 

O tratamento é seguro e, exceto pela indução de hipotireoidismo iatrogênico transitório ou 

permanente, não há acompanhamento de efeito adverso significativo. Alguns estudos demonstram a 

possibilidade de o tratamento desencadear o surgimento ou interferir na evolução da oftalmopatia pré-

existente, efeito que pode ser prevenido pelo uso concomitante de glicocorticoides. O principal efeito 

adverso é a alta incidência de hipotireoidismo permanente, cuja frequência no primeiro ano de tratamento 

varia de acordo com a dose de 
131

I administrada, enquanto que a incidência posterior (3% ao ano) depende 

de fatores imunológicos, da associação ou não com fármacos antitireoidianos, tamanho do bócio, 

radiossensibilidade individual, homogeneidade de distribuição de iodo na tireoide e duração do 

seguimento dos pacientes tratados. Hipotireoidismo transitório pode ocorrer no período de 2-5 meses após 

o uso de radioisótopos (9-58% casos). 

O tratamento com 
131

I
 
é contraindicado para pacientes grávidas ou lactantes, pacientes com 

baixos níveis de captação de 
131

I, presença de nódulo tireoidiano maligno ou suspeito de malignidade. 

 

TRATAMENTO CIRÚRGICO. O tratamento cirúrgico tem indicações limitadas no paciente 

com Graves, sendo considerado quase tratamento de exceção. Embora associado a maior probabilidade de 

eutireoidismo a longo prazo, tem como desvantagem o risco de complicações cirúrgicas, como lesões dos 

nervos laríngeos ou das glândulas paratireoides, persistência ou recorrência do hipertireoidismo, além dos 

riscos gerais de uma cirurgia, como infecções, sangramentos e lesões de vasos cervicais e de traqueia e 

até mesmo risco de morte. Deve ser indicado em crianças e gestantes alérgicas a DATs ou que não 

apresentem aderência ao tratamento, pacientes com bócios volumosos ou que desejem tratamento 

definitivo e recusem tratamento com 
131

I. 
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Capítulo 61 

 

Insulina e Antidiabéticos 
 

 

Roberto B. Bazotte, Esther P. Haber, Rui Curi, Angelo Carpinelli 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O diabetes melito (DM) é uma patologia multifatorial que se caracteriza pela deficiência total ou 

parcial na secreção de insulina (disfunção de célula β pancreática) e/ou resistência à insulina, além de 

excesso de glicagon. Toda essa variedade de mecanismos patogênicos resultam em hiperglicemia.  

Nesse contexto, as estratégias clínicas de tratamento estão focalizadas no controle da glicemia de 

uso apropriado de medicamentos antidiabéticos e/o insulina, de forma a retardar ou inibir as complicações 

diabéticas crônicas. 

Atualmente, a insulina e os antidiabéticos são universos em rápida mutação representado pelos 

novos fármacos que estão sendo disponibilizados bem como o desenvolvimento de novas terapias não 

farmacológicas (transplante de pâncreas ou ilhotas, emprego de células tronco etc).  

Pode-se prever de um futuro promissor em termos de alcançar um melhor controle glicêmico e 

qualidade de vida para o paciente diabético.  

 

INSULINA 

 
Biossíntese de insulina. Nas células , a biossíntese da insulina inicia-se no retículo endoplasmático 

rugoso sob forma de pré-proinsulina, que logo é transformada em pró-insulina (Fig. 61-1.)  

No aparelho de Golgi, a pró-insulina sofre ação de enzimas conversoras, dando origem a uma molécula de 

insulina e uma do peptídeo-C. 

A célula β também dá origem ao polipeptideo amiloide das ilhotas ( IAPP) ou amilina ( ver adiante). 
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Secreção de insulina. O estímulo mais importante para a secreção de insulina, pelas células β, é o 

aumento da glicemia. A glicose é transportada através da membrana das células β pelo transportador GLUT-2 (Km 

entre 15–20 mM). Uma vez no interior das células β, a glicose é rapidamente metabolizada dando origem à glicose-

6-fosfato pela ação da hexoquinase e glicoquinase. Esta última é a mais importante por possuir alto Km (10 mM) e 

constituindo o fator limitante para a metabolização da glicose. Mutações da glicoquinase alteram sua eficiência 

levam à deficiência na secreção de insulina. A metabolização da glicose-6-fosfato leva à formação de ATP e 

aumenta a relação ATP/ADP o que promove o fechamento dos canais de K+, ATP dependentes (KATP). A 

despolarização da membrana ativa canais de Ca++ sensíveis à voltagem que se abrem permitindo a entrada de Ca++ 

a favor de gradiente eletroquímico. Ocorre acúmulo rápido de Ca++ no citossol próximo à face interna da membrana 

que é fundamental para a ativação das proteínas do citoesqueleto envolvidas no mecanismo de exocitose dos 

grânulos de insulina. 

 

Cadeia A

Cadeia B

 
 

Fig.61-1. Sequência de aminoácidos de insulina formando as cadeias A e B. ligadas por pontes de (S-S). 

 

Vários hormônios participam da modulação da secreção de insulina, alguns de maneira direta, agindo nas 
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células β como o glucagon e a somatostatina (secretados pela própria ilhota). Outros, como o cortisol e o GH, agem 

inibindo a ação indutora da insulina sobre o transporte de glicose para os tecidos. Os hormônios gastrintestinais 

GLP-1 (glucagon like peptide 1), GIP (glucose dependent insulinotropic peptide), colecistocinina (CCK), secretina e 

gastrina estimulam a secreção de insulina e são os responsáveis pela maior elevação da secreção desta logo após a 

ingestão alimentar, antes mesmo de sua absorção. Por outro lado a secreção de insulina pode ser inibida pela 

somatostatina, agonistas α adrenérgicos, diazóxido, galanina e diuréticos tiazídicos.  

 

Degradação da insulina. A insulina secretada pelas células β das ilhotas pancreáticas passa através da 

circulação enteroepática, diretamente para o fígado onde mais de 50% do total secretado é degradado por 

insulinases específicas. Os rins degradam em torno de 40% da quantidade total de insulina que atinge o órgão numa 

primeira passagem. No sangue a insulina não se liga a outras substâncias permanecendo na forma livre com meia 

vida em torno de 6 minutos. 

 

Ação celular da insulina. A ação da insulina na célula inicia-se pela sua ligação aos receptores de 

membrana, que estão presentes em praticamente todos os tecidos, em número que variam de 40 (eritrócitos) até mais 

de 200 mil receptores (adipócitos e hepatócitos). O receptor de insulina é uma glicoproteína heterotetramérica 

constiuída por 2 subunidades . e 2 subunidades ß, unidas por ligações dissulfeto. As subunidades  são interamente 

extracelulares e contém os sítios de ligação da insulina. As subunidades ß são proteínas transmembranas 

responsáveis pela transmissão do sinal e possuem atividade tirosina-quinase intrínseca. A autofosforilação dessas 

subunidades, induzidas pela insulina, aumenta sua capacidade de fosforilar substratos proteicos intracelulares, 

como o substrato-1 do receptor de insulina (IRS-1) e o Shc (proteína homóloga ao src presente no colágeno). Estes 

eventos proximais desencadeiam a ativação da enzima fosfatidil inositol 3-quinase (PI 3-quinase) e MAP (proteína 

ativada por mitógeno) quinase, transmitindo dessa maneira o sinal insulínico. Etapas subsequentes da via de 

sinalização da insulina modulam componentes celulares-chaves (p. ex. translocação de transportadores de glicose, 

ativação da glicogênio-sintase, inibição de enzimas gliconeogênicas etc.) que regulam a glicemia (Fig. 61-2). 

 

Como já foi descrito, a glicemia é o parâmetro modulador fundamental da secreção de insulina. 

De forma bastante resumida podemos dizer que o aumento da glicemia causa aumento da secreção de 

insulina a qual, agindo nos diferentes tecidos do organismo, aumenta a captação de glicose diminuindo a 

glicemia. Com a diminuição da glicemia desaparece o estímulo secretório e consequentemente diminui a 

secreção de insulina. Estabelece-se assim um mecanismo regulador importantíssimo, fundamental para a 

manutenção da glicemia. Resumidamente, as principais ações da insulina nos tecidos:  
 

A) Aumentar o transporte para o interior das células de glicose, aminoácidos, alguns ácidos graxos, K+ e 

Mg++; 

 

B) Aumentar a taxa de fosforilação da glicose e ativação das enzimas da via glicolítica; 

 

C) Estimular o armazenamento de carboidratos na forma de glicogênio, por ativação da glicogênio-
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sintetase; 

 

D) Estimular a síntese de ácidos graxos a partir de carboidratos, por ativação da piruvato-desidrogenase; 

 

E) Estimular a síntese de proteínas por aumento da tradução do RNA mensageiro no retículo 

endoplasmático rugoso; 

 

A) Inibir a lipólise, proteólise, glicogenólise e a gliconeogênese; 

 

G) Atuar no metabolismo dos ácidos nucleicos promovendo crescimento e desenvolvimento celular. 

 

 

P
P

P
P

IRS-1 IRS-1-PO4

Insulina

fosforilação
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enzimática

Transcrição

gênica

Translocação 

de proteínas

Crescimento celular

síntese de DNA

 
 

Fig.62-1. Ação celular da insulina e sua ligação ao receptor. 
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DIABETE MELITO (DM) 

 

A doença é ocasionada pela deficiência de insulina que acarreta um estado crônico de 

hiperglicemia (glicemia de jejum maior ou igual a 100 -125 mg/dL e glicemia de 140-200 mg/dL durante 

o teste de tolerância à glicose oral (GTT). 

O DM tipo 1 (DM1), caracteriza-se pela deficiência total de insulina acarretada geralmente pela 

destruição autoimune das células β estando associado seu surgimento à poliúria, polidipsia, polifagia, 

emagrecimento e tendência à cetoacidose. Embora possa surgir no adulto, seu início é mais frequente na 

infância ou adolescência e representa cerca de 10% dos pacientes diagnosticados. No DM tipo 1 o uso de 

insulina é obrigatório uma vez que sua interrupção esta associada aos sintomas anteriormente descritos.  

O DM tipo 2 (DM2) compreende um grupo heterogêneo de distúrbios do metabolismo que se 

caracteriza pela deficiência parcial na secreção e/ou ação (resistência à insulina) da insulina. A maioria 

dos pacientes apresenta excesso de peso. Abrange desde pacientes para os quais dieta e exercícios 

normalizam a glicemia aos que necessitam de insulinoterapia (20-25%). Como parte dos pacientes 

necessita de insulina, o termo “não insulino dependente” não deve ser empregado. Embora possa surgir na 

infância, seu início é mais frequente a partir dos 40 anos (por este motivo costuma ser conhecido 

popularmente como DM da maturidade).  

O DM gestacional é o DM que surge em mulheres não diabéticas a partir do sexto mês de 

gestação e em geral desaparecem após o parto. Além do DM1, DM 2 e gestacional existem ainda outras 

modalidades desta doença com destaque para quadros de DM associado a síndromes genéticas, ao efeito 

secundário do uso de medicamentos (corticoides, hormônio do crescimento etc.) e doenças 

(endocrinopatias, anormalidades do receptor de insulina, doenças pancreáticas etc.). 
 

Tratamento. O “Diabetes Control and Complication Trial” (DCCT, 1993) observou que o 

controle rigoroso da glicemia protege o paciente diabético tipo 1 das complicações crônicas, 

particularmente das microangiopatias. Da mesma maneira o “United Kingdom Prospective Diabetes 

Study” (UKPDS, 1998), comprovou que importantes benefícios são obtidos no paciente diabético tipo 2, 

quando se faz um controle rigoroso da glicemia, particularmente significativa redução das complicações 

macrovasculares que constituem a principal causa de morte em pacientes diabéticos tipo 2.  

Dentro deste contexto, novas abordagens terapêuticas no tratamento do DM como o transplante 

de ilhotas pancreáticas ou pâncreas e mais recentemente o emprego de células tronco têm sido 

desenvolvidos. Porém, do ponto de vista prático, de momento, ainda temos de controlar a doença com 

dieta, exercícios e medicamentos. Por ser uma doença crônica, seu controle só poderá ser conseguido com 

a colaboração do paciente. Daí a necessidade de o mesmo aceitar a doença, conhecê-la melhor em seus 

princípios fundamentais e saber coordenar os três fatores: dieta, exercício e medicamento. 
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INSULINOTERAPIA 

 

A insulinoterapia é obrigatória no DM1; frequentemente requerida no tratamento DM2 

particularmente quando o emprego de antidiabéticos isolados ou combinados não normaliza a glicemia; 

na gestação quando a hiperglicemia não é corrigida apenas com dieta; em pacientes em cetoacidose e 

coma hiperosmolar.  

Além disso, podem substituir transitoriamente os antidiabéticos se houver intercorrências tais 

como cirurgias, infecções e acidente vascular cerebral nos quais a hiperglicemia pode piorar o 

prognóstico.  
 

Classificação. As preparações de insulina podem ser classificadas quanto à origem em: humana e bovina. 

A insulina bovina difere da humana em três resíduos de aminoácidos, enquanto a suína difere da humana em apenas 

um aminoácido na extremidade da cadeia B.  

Quantos aos análogos (Asparte, Lispro, Glargina e Detemir) estes diferem da insulina humana pela 

adição, substituição e/ou mudança de um ou mais aminoácidos na cadeia de insulina humana. 

As insulinas são também classificadas quanto ao tempo de início, pico e duração de ação em ultra-rápida, 

rápida, intermediária e prolongada conforme detalhado no Quadro 61-1.  

 

Ultra-rápida: são representadas pela Lispro (Humalog®) e Asparte (Novorapid®), Glulisina cujas 

modificações na molécula favorecem uma absorção mais rápida em relação à insulina Regular. 

 

Rápida: representada pela insulina Regular. É a formulação mais próxima da insulina natural, pois se 

apresenta sem modificações na molécula e/ou adição de protamina ou zinco. 

 

Intermediária: possuem absorção mais prolongada em relação à Regular e são representadas pela 

insulina NPH (Neutral Protamine Hagedorn) que contem adição de protamina. 

 

Basais: possuem absorção mais prolongada em relação às insulinas intermediárias. Proporcionam através 

de uma ou duas doses diárias concentrações de insulina semelhante às observadas em não diabéticos durante o 

jejum uma vez que não há “pico após sua administração, como ocorre com as insulinas de ação ultra-rápida, rápida 

e intermediárias.  

As basais são representadas pelo análogo Glargina (Lantus®) no qual ocorre substituição da asparagina 

pela glicina na posição 21 da cadeia A e pela adição de duas argininas nas posições 31 e 32 da cadeia B. Por 

apresentar absorção prolongada, proporciona através de dose única diária reposição da insulinemia basal sem 

ocorrer um pico acentuado.  

A insulina Detemir (Levemir®) na qual ocorre substituição da treonina na posição 30 da cadeia B pelo 

ácido mirístico que se liga ao grupo amino da lisina em B29. A presença deste ácido na cadeia B também contribui 

para o prolongamento do tempo de absorção, proporcionando reposição dos níveis basais através de duas injeções 

diárias.  
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Quadro 61-1. Insulinas disponíveis no mercado nacional. 

 

*Indica que a insulina contém protamina e esta substância lhe confere aspecto turvo. 

INSULINA 

HUMANA E ANÁLOGOS 

PERFIL FARMACOCINÉTICO – 

Via subcutânea 

INÌCIO PICO DURAÇÃO  

Ultra-Rápida    

Insulina Lispro1 15 min 0,5-1,5 h 4-6 h 

Insulina Asparte2 10-20 min 1-3 h 3-5 h 

Glulisina 5-10 min 0,5- 4-6 h 

Rápida    

Regular (R)  

Humulim  R (LI) 

Novolin  R (NN)  

0,5-1,5 h 2-3 h 3-6 h 

Intermediária    

NPH (N) 

Humulim N (LI) 

Novolin N (NN)*  

2-4 h 6-10 h 14-18 h 

Basal    

Detemir 

(Levemir(NN) 

Glargina 

Lantus®  (AS) 

  

12-14 h 

 

16-24 h 

Bifásica    

NPH/Regular 70/30% 

Humulin®  

70/30 % (LI) 

Lispro*/Lispro 75/25% 

Humalog®  

Mix 25 (LI) 

Asparte*/Asparte 70/30% 

Novomix®  

30 (NN) 

0,5 

 

15 min  

 

10-20 min 

6-10 

 

6-10 h 

 

6-10 h 

14-18 

 

14-18 h 

 

14-18h 
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Observações: 

1. As insulinas sem protamina possuem aspecto cristalino. 

2. As insulinas Lispro* e Aspart* têm perfil farmacocinético semelhante à NPH.  

3. As insulinas Lispro*/Lispro ou Aspart*/Aspart existem apenas em pré-misturas (como insulinas bifásicas). 

4. Fabricantes das insulinas: SA = Sanofi Aventis; LI = Lilly; NN = Novo Nordisk. 

 

Cumpre enfatizar que as diferenças entre as insulinas são de natureza farmacocinética pois, ao alcançarem 

o sitio receptor as ações das diversas insulinas são semelhantes. 

 

Por outro lado modificações na molécula de insulina humana (análogos da insulina) proporcionam 

insulinas com velocidade de dissociação mais rápida (Lispro e Asparte) ou mais lenta em relação à insulina regular 

(Glargina e Detemir).  

 

Bifásica: Finalmente, podemos ainda combinar as duas possibilidades anteriores (adição de algum 

componente que modifica a velocidade de dissociação do hexamero ou modificação na molécula de insulina). Neste 

caso temos como exemplo as insulinas Humalog® , Mix 25 e Novomix 30 (Quadro 61-1). 

Uma visão geral das preparações comercialmente disponíveis no Brasil encontra-se no Quadro 61-1. 

 

Efeitos adversos. A hipoglicemia é sem dúvida a complicação mais frequente. Ela ocorre 

quando a dieta é inadequada à dose de insulina e/ou o exercício é excessivo em relação à dose de insulina; 

quando há redução das necessidades de insulina por alteração do curso do DM (insuficiência renal); erros 

na técnica de aplicacão etc.  

O tratamento da hipoglicemia faz-se com a administração de carboidrato por via oral no paciente 

consciente e de glicose por via intravenosa nos pacientes em coma. O glucagon também é usado no 

tratamento de hipoglicemia grave quando a glicose intravenosa não é disponível.  

Outro importante efeito adverso é a lipodistrofia (atrofia e/ou hipertrofia no local das aplicações 

de insulina). 

Na lipoatrofia ocorre desaparecimento da gordura subcutânea e na hipertrofia ocorre hipertrofia 

dos adipócitos na área, de aplicação de insulina. Para se evitar este efeito adverso fazer o rodízio nos 

locais de administração. 
 

Situações especiais de tratamento 

 

Cetoacidose diabética. Na deficiência severa de insulina e na presença de níveis elevados de 

glucagon, catecolaminas, cortisol e hormônio do crescimento, desenvolvem-se anormalidades no 

metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. A cetoacidose caracteriza-se pela presença de 

hiperglicemia, glicosúria, cetonemia e cetonúria, acidose metabólica e desidratação. Seu diagnóstico é 

estabelecido pelo exame positivo de urina para glicose, reação fortemente positiva para cetonas no plasma 
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e na urina e gasometria arterial revelando acidose metabólica. 

O tratamento é realizado com hidratação por administração de solução salina isotônica, 

insulinoterapia com baixas doses de insulina regular, geralmente de 5 a 10 U por hora, por via 

intramuscular ou intravenosa, correção dos distúrbios eletrolíticos pela administração de potássio e, 

eventualmente, correção da acidose metabólica com o uso de bicarbonato. 

 

Coma hipersosmolar não cetótico. Caracterizado por extrema desidratação hipertônica, em 

razão de hiperglicemia severa e falta de cetoacidose significante. Os indivíduos em coma hiperosmolar 

não cetótico apresentam-se frequentemente em coma ou com consciência rebaixada, levando a um 

diagnóstico errôneo de acidente cerebrovascular. Fraqueza, poliúria e polidipsia estão presentes por vários 

dias antes que o paciente seja levado ao hospital. Frequentemente, doentes idosos têm sensação de piora 

da sede, mas são incapazes de aumentar sua ingestão hídrica. O tratamento da doença é feito por 

hidratação com salina hipotônica ou isotônica, insulina simples na dose de 5 a 10 U por hora, por via 

intramuscular ou intravenosa e reposição de potássio. 

 

Interações medicamentosas. As interações de maior relevância são as que produzem 

hipoglicemias mais sérias. Destas, as mais frequentes resultam da administração simultânea de insulina e 

antidiabéticos ou álcool. 

Os antagonistas -adrenérgicos interferem na glicogenólise e gliconeogênese induzida pelas 

catecolaminas, podendo levar ao coma hipoglicêmico, muitas vezes sem os sintomas que acompanham a 

hipoglicemia. Altos níveis de salicilatos aumentam a liberação de insulina e possui uma atividade 

hipoglicêmica intrínseca desconhecida. 

Por outro lado podem ocorrer interações com redução das ações da insulina como, por exemplo, 

durante o emprego de glicocorticoides, contraceptivos hormonais, emprego abusivo de hormônio do 

crescimento para ganhar massa muscular. Além disso, os tiazídicos e outros diuréticos podem causar 

resistência à insulina por depleção do potássio intracelular. 

 

ANTIDIABÉTICOS  

 

Quando a dieta e o exercício não são suficientes para controlar a glicemia nos pacientes com DM 

tipo 2, devemos administrar fármacos antidiabéticos isoladamente ou combinadamente. Os antidiabéticos 

podem ser divididos em: secretagogos de insulina (sulfonilureias, metiglinidas e inibidores do DPP-4), 

redutores da resistência à insulina (metformina, tiazolidinodionas) e retardadores da absorção da glicose 

(acarbose). 

 

SULFONILUREIAS. Com relação à estrutura química, as sulfonilureias estão intimamente 
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relacionadas às sulfonamidas e, em menor escala, aos diuréticos tiazídicos. De acordo com as 

substituições na posição para do anel benzênico e as presenças de cadeias alifáticas ou grupo ciclo-hexil 

podem ser classificadas em compostos de primeira e segunda geração. A primeira geração de 

sulfonilureias é representada pela clorpropamida, e tolbutamida. As sulfoniureias de segunda geração 

são constituídas pela glimeripida, glipizida, glibenclamida (Gliburida) e gliclazida. 

 

Mecanismos de ação. Esses compostos requerem células  funcionantes para induzir secreção 

de insulina. A administração aguda de sulfonilureias estimula a secreção de insulina e aumenta a 

sensibilidade das células  à glicose. A liberação de insulina pelas sulfonilureias ocorre principalmente 

através de sua ligação a receptores específicos na célula que determina o fechamento dos canais de K
+
 

dependentes de ATP (KATP), resultando em despolarização da membrana celular e subsequente aumento 

do influxo de Ca
++

 pelos canais de Ca
++

 voltagem-dependente (Fig. 61-3). 

 
Absorção, destino e eliminação. As sulfonilureias são rapidamente absorvidas no trato gastrintestinal. 

São metabolizadas pelo fígado, fornecendo em geral compostos com graus variados de atividade hipoglicêmica. 

Esses metabólitos são eliminados na urina, principalmente por secreção tubular. 

 

Efeitos adversos. Os principais efeitos adversos são: hipoglicemia (provavelmente o efeito 

adverso mais sério), distúrbios gastrintestinais, efeitos hematológicos e reações cutâneas.  

A maioria dos pacientes com hipoglicemia induzida por sulfonilureias apresentava fatores 

coadjuvantes que aumentam o risco de hipoglicemia, tais como insuficiência renal, dieta inadequada, 

doença hepática ou ingestão de outros fármacos que podem potencializar os efeitos das sulfonilureias. O 

risco de hipoglicemia é maior com a clorpropamida devida ação prolongada. 

Outros efeitos adversos das sulfonilureias são a icterícia do tipo colestático, náusea, 

agranulocitose, trombocitopenia, anemia aplástica e hiponatremia. As sulfonilureias, especialmente a 

clorpropamida, induzem também uma reação característica à ingestão de álcool por certos diabéticos, 

consistindo em sintomas semelhantes aos ocasionados pelo uso do antabuse (vermelhidão, mal-estar 

geral, vômitos etc). Por seus efeitos antidiuréticos, provavelmente potencializando os baixos níveis de 

vasopressina, particularmente a clorpropamida pode ser usada no tratamento de pacientes com forma leve 

de diabete insípido. 

 

Uso terapêutico. As sulfonilureias são usadas no controle da glicemia de pacientes DM tipo 2 

que falham em obter o controle com a dieta. Os pacientes com maiores sucessos de resposta às 

sulfonilureias são aqueles com início da doença após 40 anos, sem história prévia de cetoacidose, que 

requerem baixas doses de insulina e que possuem diabetes a menos de 10 anos.  
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METIGLINIDAS. São estruturalmente diferentes das sulfonilureias. No Brasil temos 

disponíveis a repaglinida (Prandin®, Novonorm®) e a nateglinida (Starlix®). São indicadas para 

diabéticos tipo 2 que não respondem satisfatoriamente à dieta. Nestes pacientes, além da dieta que deve 

ser mantida, as metiglinidas podem ser utilizadas isoladamente ou em associação com outros 

antidiabeticos e/ou insulina.  

Estimulam a secreção de insulina ao bloquearem canais de KATP  na membrana das células β. 

Porém, o sítio de ligação é diferente do das sulfonilureias. 

As metiglinidas se diferenciam das sulfonilureias por: 1). promoverem uma secreção de insulina 

mais rápida o que permite que o horário da ingestão do medicamento ocorra mais próximo do momento 

da refeição; 2) o efeito secretor de insulina apresenta dependência da elevação do ATP intracelular que 

provem do metabolismo da glicose.  

Como esta elevação ocorre após as refeições quando o aporte de glicose proveniente da absorção 

intestinal se intensifica, a secreção de insulina passa a depender da realização de refeições, o que não 

ocorre com as sulfonilureias. Por esta razão as metiglinidas passam a apresentar uma segunda vantagem 

em relação às sulfonilureias que é o menor risco de hipoglicemia. 

A dose diária geralmente é de 1 a 4 mg para a repaglinida e de 120 a 180 mg para a nateglinida, 

tomadas antes das  principais refeições. 

 

METFORMINA. A metformina, biguanida disponível no Brasil, é indicada no DM tipo 2 

(principalmente com obesidade ou sobrepeso) com resistência à insulina e que não respondem 

satisfatoriamente à dieta. Nestes pacientes, além da dieta que deve ser mantida, a metformina pode ser 

utilizada isoladamente ou associada a outros antidiabeticos. Além disso, pode ser indicada para pré-

diabéticos. 

Diferente das sulfonilureias, a metformina não induz liberação de insulina pelo pâncreas. A 

metformina produz aumento da atividade da proteína quinase dependente AMP (AMPK). A ativação da 

AMPK está relacionada aos efeitos metabólicos como a estimulação da oxidação de ácido graxos, 

captação de glicose e o metabolismo não oxidativo , como também redução da lipogênese e 

gliconeogênese. O resultado final desses efeitos é aumento da sensibilidade à insulina e diminuição da 

glicemia.  Atua na resistência à insulina por mecanismos ainda não completamente elucidados sem 

apresentar riscos de hipoglicemia. Promove normalização da sensibilidade dos tecidos periféricos à 

insulina normalizando a produção hepática de glicose (principal sitio de ação) e o transporte de glicose 

para o músculo e tecido adiposo.  

Ademais, atuam reduzindo: a) a ingestão alimentar; b) o peso corpóreo; c) a absorção intestinal 

de glicose. 

A metformina apresenta boa absorção no intestino delgado. No sangue não se ligam a proteínas 

plasmáticas. Sendo eliminada inalterada por excreção renal (meia  vida: 1,5 a 4,5 horas). 
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A dose diária usual é de 1000 a 2550 mg em duas a três tomadas diárias. A metformina é efetiva 

como monoterapia e em associação com  outros antidiabéticos na terapia da DM2. 

A acidose láctica é a principal reação adversa. Porém, a ocorrência é rara se for respeitada a 

contraindicação em doenças na qual há predisposição a acidose láctica (p. ex. doença pulmonar 

obstrutiva).  

Outros efeitos adversos causados pela metformina como diarreia, náuseas, vômitos, gosto 

metálico e desconforto abdominal. 

 

TIAZOLIDINEDIONAS (GLITAZONAS). São estruturalmente diferentes da metformina. No 

Brasil temos disponíveis a rosigliotazona (Avandia®) e a pioglitazona (Actos®). São indicadas para 

diabéticos tipo 2 com resistência à insulina que não respondem satisfatoriamente à dieta. Nestes 

pacientes, além da dieta que deve ser mantida, as glitazonas podem ser utilizadas isoladamente ou em 

associação com outros antidiabéticos, particularmente a metformina. Pelo fato desta atuar 

preferencialmente inibindo a produção hepática de glicose enquanto as glitazonas atuam 

preferencialmente aumentando a captação de glicose pelo músculo e tecido adiposo.  

Atuam como agonistas de receptores nucleares γ ativado por proliferação peroxisômica (PPAR, 

peroxisome proliferator-activate receptor) aumentando a transcrição de genes responsivos à insulina 

acarretando aumento da sensibilidade à insulina, particularmente aumentando a expressão dos 

transportadores de membrana de glicose (GLUT4) e consequentemente o transporte de glicose para o 

músculo esquelético e tecido adiposo. 

Ao serem administradas por via oral, apresentam boa absorção no intestino delgado, sendo 

metabolizada pela citocromo P450 hepática. 

A ocorrência de náuseas, vômitos, dor abdominal, anorexia e icterícia podem sugerir 

hepatotoxicidade, enquanto dores musculares podem sugerir miotoxocidade, sendo aconselhável nestes 

casos suspender o uso do fármaco. Outros importantes efeitos adversos são retenção hídrica e ganho de 

peso. 

A dose única diária geralmente é de 2 a 8 mg a rosiglitazona e de 15 a 45 mg para a pioglitazona. 

 

INIBIDORES DA ENZIMA DDP-4. Visando o emprego da via oral em substituição às 

injeções que caracterizam a administração dos análogos do GLP-1 (exenatida e liraglutida). Foram 

desenvolvidas substâncias com propriedades inibidoras da dipeptidil dipeptidase IV (DPP-4), 

possibilitando aumento da vida média do GLP-1, permitindo uma ação mais efetiva deste hormônio. 

Dentre os inibidores da DPP-4, destacam-se a vildagliptina, denagliptina, alogliptina, 

sitagliptina e saxagliptina. Destes, a vildagliptina e sitagliptina são que apresentam maior volume de 

estudos clínicos e farmacológicos. 

 



822 

 

A vildaglipitina (Galvus®) atua como um inibidor competitivo e reversível da DPP-4 no plasma, 

pois eleva a concentração sérica de GLP-1, e consequentemente proporciona efeitos farmacológicos 

semelhantes ao observado durante a administração de GLP-1. Assim, DM2 que receberam vildagliptina 

apresentam redução da glicemia, sustentada insulinemia, redução do glucogon no sangue e risco muito 

baixo de desenvolver hipoglicemia.  

No tratamento da DM2, a vildagliptina é usada em monoterapia e associada à metformina, 

sulfonilureia e insulina. 

 

EXENATIDA (Byetta®) . Trata-se de um análogo do GLP-1 que atua como agonista do 

receptor de GLP-1. Possui as ações secretagogas de insulina semelhantes à do GLP-1 conforme 

detalhamos acima. Porém, apresentam uma maior resistência à metabolização pela d (DPP-4), enzima 

responsável pela rápida degradação e curta meia vida do GLP-1. 

Porém, cumpre destacar que o exenatida necessita de administração por via parenteral o que 

limita a adesão ao emprego deste novo fármaco. Outro aspecto a ser considerado é o risco de 

hipoglicemia, uma vez que sua ação é alcançada via secreção de insulina. 

A liraglutida é um agonista de receptor de GLP-1 com perfil farmacológico similar a exenatida 

e o GLP-1, que produz melhora no controle glicêmico e na perda de peso corpóreo. 

A exenatida e a liraglutida estão indicadas na terapia adjuvante para pacientes portadores de 

DM2 que não obtiveram um controle da glicemia com metformina e sulfonilureias ou associação desses 

antidiabéticos. 

 

INIBIDORES DA α-GLICOSIDASE. A acarbose (Glucobay®), o inibidor da α glicosidase 

disponível no Brasil, é indicada no DM tipo 2 que não responde satisfatoriamente à dieta. 

 Nestes pacientes, além da dieta que deve ser mantida, a acarbose pode ser utilizada isoladamente 

ou em associação com outros antidiabéticos. Além disso, pode ser indicada para pacientes pré-diabéticos.  

Deve ser administrada juntamente com a primeira porção da refeição devendo se iniciar com 50 

mg podendo se elevar até 300 mg (divididas em 3 doses diárias). É pouco absorvida (menos de 2%) sendo 

excretado na urina.  

Inibem reversivelmente as α-glicosidases, enzimas da borda em escova do intestino delgado, 

tornando mais lenta (mas não inibem), a absorção da glicose proveniente da digestão de polissacarídeos 

(amido) e em menor grau da sacarose. Promovendo assim menor pico glicêmico pós prandial. Assim, não 

reduzem a glicemia, mas torna mais suave a elevação da glicemia após uma refeição rica em 

polissacarídeos.  

A acarbase aumenta a liberação do hormônio GLP-1 que pode contribuir com efeito 

hipoglicemiante. Apresentando, portanto efeito anti-hiperglicemiante, sem riscos de hipoglicemia. 

Apresenta como reações adversas: flatulência, sensação de empachamento, diarreia e desconforto 
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abdominal. 

 
Outros Agentes Antidiabéticos. Existem outros agentes antidiabéticos que foram desenvolvidos para o 

tratamento do diabetes.  

A pranlintida é uma forma sintética do peptídeo amiloide das ilhotas (amilina) que apresentam 

modificações estruturais para melhorar a biodisponibilidade. O fármaco pode atuar em receptor da amilina cuja 

ativação produz diminuição da liberação de glucagon e da saciedade que resulta em perda de peso corpóreo (1 a 2 

Kg). A pranlintida é usada como adjuvante para o tratamento do DM1 e DM2 em pacientes que se utilizam de 

insulina durante as refeições.Os efeitos adversos principais são hipoglicemia e náuseas.  

O colesevelam é uma resina de ligação de ácidos biliares, que foi aprovado para o tratamento do diabetes 

do tipo 2. O mecanismo de ação é ainda desconhecido em relação a remoção dos ácidos biliares do ciclo 

enteroepático e a diminuição do nível de glicemia. Os efeitos adversos mais comuns do coleselam são  constipação, 

dispepsia é náuseas. O colistolan é uma nova resina usada na redução da glicemia em pacientes portadores do 

DM2. 
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Capítulo 62 

 

Corticosteroides 
 

 

Erick José Ramo da Silva, Maria Christina W. Avellar  
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

O córtex da glândula adrenal, por meio de complexos sistemas enzimáticos, sintetiza diversos 

hormônios esteroides (corticosteroides ou androgênios), a partir de um precursor comum, o colesterol. 
 

Histologicamente, o córtex adrenal compreende zonas ou camadas celulares distintas: glomerulosa, 

fasciculada e reticular. Do ponto de vista fisiológico, entretanto, o córtex pode ser dividido em: 1) porção externa, 

constituída pela zona glomerulosa, responsável pela secreção de aldosterona e 2) porção interna, constituída pela 

zona fasciculada e reticular, responsáveis pela produção de cortisol e hormônios sexuais. A atividade secretora da 

porção interna é regulada principalmente pelo hormônio adrenocorticotrófico hipofisário (ACTH).  

 

Química e biossíntese dos esteroides adrenais. O termo esteroide caracteriza aqueles compostos que 

apresentam uma estrutura constituída por 4 aneis contendo 17 átomos de carbono, denominada núcleo 

ciclopentanofenantreno (Fig. 62-1). A adição de 1, 2 ou 4 átomos de carbono ao núcleo básico dá origem a 

diferentes grupos/famílias de esteroides. O córtex adrenal sintetiza esteroides com 21 átomos de carbono (C21), 

chamados pregnanos, e esteroides com 19 átomos de carbono (C19), chamados androstanos, também produzidos nos 

testículos. 

Embora o córtex adrenal seja capaz de sintetizar o colesterol a partir do acetato (através do processo 

semelhante àquele que ocorre no fígado), a maior parte (60-80%) do colesterol utilizado provém da circulação. 

 

Reguladores da função adrenocortical 
 

Sistema de transporte dos hormônios adrenocorticais. A maior parte do cortisol plasmático apresenta-

se ligado a uma α2-globulina plasmática denominada CBG (corticosteroid binding protein ou transcortina), com alta 

afinidade por cortisol, desoxicorticosterona, corticosterona e também pela progesterona. O restante pode ser 
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encontrado na forma ligada com albumina ou na forma livre. Alguns esteroides sint 

éticos, como a prednisona e prednisolona podem ser ligar à CBG, entretanto a dexametasona e a 

triancinolona não possuem tal capacidade. Durante a gravidez ou no tratamento com doses suprafisiológicas de 

estrógenos, embora a taxa de secreção do cortisol não esteja elevada, sua concentração plasmática eleva-se 2-3 

vezes, pelo aumento das concentrações de CBG. 

 

HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH). O córtex adrenal humano, sob estímulo do 

hormônio hipofisário ACTH (corticotropina), sintetiza e secreta cortisol, corticosterona, aldosterona e uma série de 

produtos com fraca ação androgênica. A estimulação das células adrenocorticais pelo ACTH pode ser dividida em 

duas fases: aguda, que ocorre de forma rápida e é caracterizada pelo aumento do substrato (colesterol) para a 

esteroidogênese e crônica, que duram horas e é caracterizada pela indução da síntese das enzimas esteroidogênicas.  
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O ACTH estimula a síntese da proteína que regula a esteroidogênese aguda (stAR, steroidogenic acute 

regulatory protein), responsável por aumentar o transporte do colesterol para a porção interna da membrana 

mitocôndrica, onde os processos enzimáticos para a síntese dos hormônios adrenocorticais são iniciados. Dessa 

forma, o ACTH estimula todos os passos da síntese dos hormônios adrenocorticais, desde aumentar a 

disponibilidade do colesterol até a geração dos produtos finais. Na ausência da adeno-hipófise, o córtex adrenal 

sofre atrofia e as taxas de secreção do cortisol e corticosterona se reduzem de forma acentuada. Entretanto, a zona 

glomerulosa sofre poucas alterações pela hipofisectomia. Embora agudamente o ACTH estimule a secreção de 

aldosterona, a taxa de secreção desse hormônio é relativamente independente da adeno-hipófise de forma que, na 

ausência desta glândula, o equilíbrio hidroeletrolítico é praticamente mantido. Assim sendo, o papel fisiológico do 

ACTH na esteroidogênese da camada glomerulosa parece ser uma ação permissiva para a produção de aldosterona. 

 

Metabolismo. No homem a meia-vida biológica do cortisol é cerca de 70-80 minutos e da aldosterona é de 
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30 minutos. O metabolismo dos esteroides adrenais ocorre primariamente no fígado, onde uma série de enzimas 

capazes de alterar a molécula dos esteroides torna-os biologicamente inativos e mais solúveis em água. Essas 

enzimas atuam basicamente introduzindo átomos de oxigênio ou hidrogênio em uma ou mais posições da molécula. 

Em seguida, a molécula alterada sofre processo de conjugação com ácido glicurônico ou sulfatos para formar 

compostos solúveis em água, que são rapidamente excretados pelos rins. Vários dos metabólitos formados podem ser 

dosados na urina, sendo utilizados dessa forma para avaliação da produção adrenal dos esteroides. 

 

Mecanismos de ação dos corticosteroides 
 

A maior parte dos efeitos dos corticosteroides é mediada por receptores intracelulares, denominados 

receptores de glicocorticoide (GR) e de mineralocorticoide (MR). Estes são membros da superfamília dos receptores 

nucleares com atividade de fatores de transcrição, da qual também fazem parte os receptores de andrógenos, dos 

hormônios da tireoide, de estrógenos e progesterona. 
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Fig. 62-2. Mecanismo de ação clássico dos glicocorticoides (GC) mediado pela interacão do hormônio 

com receptores de glicocorticoides (GR) expressos em células-alvos. Após a ligação com o hormônio, o receptor 
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dissocia-se das proteínas de choque térmico (HSP, heat shock proteins), transloca-se para o núcleo onde, na forma de 

dímero, interage com os elementos de resposta ao glicocorticoide (GRE, glucocorticoid response elements) presentes 

nas regiõe promotoras dos genes alvos. 
 

Estruturalmente, tanto o GR quanto o MR apresentam três domínios: um N-terminal, que contém 

sequências responsáveis pela ativação dos genes-alvo e pela interação com fatores de transcrição; um domínio 

central composto por dois “dedos de zinco” constituindo o domínio de ligação ao DNA; e um domínio C-terminal de 

interação com o ligante e que também é responsável pela dimerização do receptor e translocação para o núcleo ( 

Fig. 62-2). 

 

Funções fisiológicas dos hormônios adrenais 
 

Efeitos farmacológicos dos glicocorticoides (GC). Os GC são hormônios essências para a manutenção 

da vida, exercendo efeitos sobre o metabolismo dos hidratos de carbono incluindo gliconeogênese, glicogênese 

hepática e elevação dos níveis séricos de glicose.  

Dos esteroides que ocorrem naturalmente, cortisol e a corticosterona apresentam atividade GC, sendo o 

cortisol o mais potente. A cortisona e a 11-deidrocorticosterona não possuem atividade GC inerente, mas são 

potencialmente ativas, porque são convertidas no organismo em cortisol e corticosterona, respectivamente. 

Vários análogos sintéticos do cortisol são dotados de atividade GC, alguns inclusive mais potentes que o 

próprio cortisol, como a dexametasona. Além de agirem sobre o metabolismo dos carboidratos, os GC possuem 

outras ações, algumas das quais são de importância clínica considerável. 

 

Catabolismo proteico. Os GC inibem a captação de aminoácidos e a síntese proteica em vários tecidos 

extra-hepáticos. 

 Promovem gliconeogênese através de ações periférica e hepática. Perifericamente mobilizam aminoácidos 

de uma série de tecidos. 
Esta ação catabólica dos GC é refletida na diminuição de massa muscular, osteoporose, adelgaçamento da 

pele e balanço nitrogenado negativo, como observado na síndrome de Cushing. 

Os aminoácidos são mobilizados para o fígado onde servem como substrato para enzimas envolvidas na 

produção de glicose e glicogênio.  

 

Metabolismo de carboidratos. Os GC estimulam a produção de glicose, diminuem a utilização periférica 

de glicose e promovem seu estoque como glicogênio.  

Animais adrenalectomizados e pacientes addisonianos (insuficiência adrenal crônica) são hipersensíveis à 

insulina. A administração de GC corrige essas alterações no metabolismo de hidratos de carbono.  

Ao contrário, exposições prolongadas a doses farmacológicas de GC induzem elevações na glicose 

plasmática (mesmo durante o jejum), porque promovem resistência à insulina. Posteriormente ocorre diminuição da 

resistência à insulina, promovendo glicosúria. 

 

Metabolismo lipídico. Os GC possuem efeitos na distribuição anormal de gordura que ocorre no estado 



828 

 

de hipercortisolismo e na facilitação da ação de agentes adipocinéticos que induzem lipólise dos triglicerídeos do 

tecido adiposo. A deposição de gordura que ocorre na síndrome de Cushing é característica: ocorre aumento dos 

depósitos de gordura predominantemente na parte posterior do pescoço, na região supraclavicular (giba de búfalo) 

e na face (face de lua cheia), com perda de tecido gorduroso nos membros.  

 

Balanço hidroeletrolítico. O cortisol aumenta a taxa de filtração glomerular, sendo importante para a 

excreção de água e Na+ após sobrecarga hídrica ou de sódio. Diminuição na diurese aquosa após sobrecarga de 

água é característica da insuficiência adrenal, onde a taxa de filtração glomerular encontra-se diminuída e os níveis 

de hormônio antidiurético estão elevados.  

Esses dois fatores contribuem para a redução da excreção de água na síndrome de Addison. No 

hipercortisolismo crônico algumas vezes ocorre hipocalemia de intensidade moderada.  

 

Sistema hematopoiético. Os GC tendem a aumentar o conteúdo de hemoglobina e o número de glóbulos 

vermelhos no sangue periférico, sendo frequente a ocorrência de policitemia na síndrome de Cushing e discreta 

anemia normocrônica normocítica na doença de Addison.  

Os corticosteroides também aumentam o número de leucócitos polimorfonucleares, enquanto diminuem o 

número de linfócitos, eosinófilos, monócitos e basófilos. 

 

Ação anti-inflamatória e imunossupressora. Os GC, tanto naturais quanto sintéticos, são potentes 

inibidores de reações alérgicas e inflamatórias.  

Os GC promovem estabilização das membranas dos lisossomos, inibem a liberação de enzimas 

proteolíticas intracelulares e a liberação do ácido araquidônico, um precursor de muitos mediadores da resposta 

imunológica e inflamatória, como prostaglandinas e leucotrienos, também inibem a síntese de citocinas pró-

inflamatórias, como o fator de necrose tumoral (TNF) e várias interleucinas (ver Capítulo 58). 

 

Ações sobre o metabolismo do cálcio. Em condições de hipercortisolismo comumente se observa 

osteoporose resultante da capacidade do cortisol de estimular diretamente a reabsorção óssea bem como de inibir a 

síntese do colágeno (ver Capítulo, 65).  

 

Efeitos farmacológicos dos mineralocorticoides (MC). Os principais efeitos dos MC são observados 

sobre o transporte iônico pelas das células epiteliais. 

Muitos dos esteroides naturais são dotados dessa propriedade, sendo o mais potente deles a aldosterona.  

O segundo MC mais potente é a desoxicorticosterona, seguida, em ordem de potência, pela 18-

hidroxicorticosterona, corticosterona e cortisol. 

Além disso, estrógenos e andrógenos também podem promover retenção de sal em determinadas 

circunstâncias.Os MC promovem a reabsorção de sódio e o transporte de sódio e potássio, através das membranas 

de epitélios especializados nessa função, como a mucosa intestinal, as glândulas salivares, as glândulas sudoríparas 

e os túbulos renais (ver Capítulo 40). 

 

Vários análogos corticosteroides sintéticos são dotados de atividade MC, alguns inclusive mais potentes 
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que a aldosterona. A potência relativa desses esteroides encontra-se no Quadro 62-1 

 

 

 

 

 

*Avaliada pela deposição de glicogênio hepático (em relação ao cortisol). 

**Avaliada pela retenção de sódio (em relação à aldosterona). 

 

 

 

DISFUNÇÕES DO CÓRTEX ADRENAL 
 

Hipofunção do córtex adrenal. Uma série de afecções adrenais, causando diminuição da massa de tecido 

adrenocortical ou redução da síntese esteroide, resulta em produção subnormal ou insuficiente de cortisol, 

aldosterona e hormônios sexuais, produzindo síndrome de insuficiência adrenocortical global ou isolada. As 

glândulas adrenais são alvo de doenças infecciosas, processos granulomatosos e metastáticos, síndromes 

hemorrágicas e doenças autoimunes. As principais causas da doença de Addison (insuficiência adrenocortical 

primária) são blastomicose sulamericana e tuberculose e, menos frequentemente, atrofia adrenal idiopática, sendo 

esta provavelmente devida a distúrbios autoimunes. 

 

Quadro 62-1. Potência mineralocorticoide e glicocorticoides 

disponíveis para o uso terapêutico 

Esteróide Atividade GC* Atividade MC** Dose diária total 

de reposição  

Cortisol 

(hidrocortisona) 

100 0,25 VO, 25 mg/m2 

IM, 12,5 mg/m2 

Cortisona 80 0,2  

Prednisona 400 0,1 VO, 6 mg/m2 

Prednisolona 500 < 0,1 VO, 5 mg/m2 

Metilprednisolona 700 < 0,1 VO, 3,5 mg/m2 

IM, 2,0 mg/m2 

Dexametasona 3.000 0 VO, 0,5 mg/m2 

Betametasona 2.500 0 VO, 0,6 mg/m2 

Triancinolona 500 0 VO, 2,5 mg/m2 

Aldosterona 15 100  

Deoxicorticosterona 5 6 IM, 1-2 mg 

SC, 250 mg/6-12 

meses 

Fludrocortisona 1.000 80 VO, 0,05-0,15 mg 
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Hiperfunção do córtex adrenal na síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é um conjunto de 

manifestações clínicas e metabólicas resultantes do excesso crônico de GC, de origem endógena ou exógena. A 

síndrome é caracterizada por hipotensão, acúmulo de gordura no tronco e face, diabetes, hirsutismo, equimoses, 

acne, fraqueza muscular, pele adelgaçada com aparecimento de estrias e manifestações psiquiátricas. Excetuando-se 

a forma iatrogênica, consequente à administração prolongada de GC, caracteriza-se por produção adrenal 

excessiva de cortisol.  

 

Hiperaldosteronismo primário. A aldosterona, quando produzida em excesso de forma autônoma, dá 

origem à síndrome do hiperaldosteronismo primário, gerando expansão de volume, diminuição da liberação de 

renina pelas células do aparelho justaglomerular e caliurese exagerada.  

 

Hiperplasia por deficiências congênitas na biossíntese do cortisol. A hiperplasia adrenal congênita 

(HAC) compreende as anomalias genéticas decorrentes de deficiências enzimáticas específicas que comprometem 

primariamente a síntese do cortisol, envolvendo direta ou indiretamente também a produção de MC e/ou 

andrógenos. A hipersecreção de ACTH, resultante da produção limitada de cortisol, produz estímulo continuado 

sobre o córtex adrenal, promovendo sua hiperplasia e hiperfunção das vias de síntese não comprometidas pela 

deficiência enzimática.  

 

CORTICOSTEROIDES SINTÉTICOS 
 

Relação estrutura-atividade. Para obter esteroides sintéticos para uso terapêutico dotados de potente 

ação anti-inflamatória, mas isentos de efeitos colaterais indesejáveis, uma série de compostos foram sintetizados e 

testados biologicamente. Modificações estruturais na molécula esteroide podem produzir alterações na atividade do 

hormônio e maior distinção entre as atividades GC e MC, através de diversos mecanismos. 

Todos os esteroides que apresentam um radical cetona na posição 11 (C11) necessitam de redução a este 

nível para se transformar em hidroxila, antes que o composto se torne biologicamente ativo como GC. Essa 

transformação ocorre ao nível hepático e prejuízo nesse processo torna compostos como a cortisona e a prednisona 

menos ativos. A presença de um grupamento hidroxila em C11 não é necessária para a atividade MC. 

 

Preparações e vias de administração. Os corticosteroides podem ser administrados pela via oral, 

parenteral (intravenosa, intramuscular, intrassinovial) e topicamente sob a forma de cremes, loções dermatológicas, 

pomadas e soluções oftálmicas, aerossol, enemas. A administração tópica resulta em absorção parcial para a 

circulação sistêmica. No caso de preparações em aerossol a absorção é equivalente àquela por administração oral 

ou parenteral. Há o risco de supressão adrenocortical com aplicações de corticosteroides no saco conjuntival e pele. 

 

Usos terapêuticos em distúrbios endócrinos 

 

O uso de corticosteroides adrenais tem indicação precisa como terapia substitutiva em casos de 

hipofunção do córtex adrenal. Entretanto, eles também têm sido também amplamente utilizados no 
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tratamento de diversos processos de origem inflamatória ou alérgica. Em decorrência dos inúmeros 

efeitos indesejáveis que envolvem a terapia com corticosteroides, recomenda-se que sejam administrados 

somente em pacientes que estejam apresentando sintomas severos e que não respondem a medidas 

terapêuticas mais benignas. Quando a terapia com corticosteroide se faz necessária por longos períodos, a 

dose utilizada também deve ser sempre a mínima necessária para a obtenção do efeito desejado, sendo 

recomendável a avaliação constante dos efeitos deletérios desse tipo de terapia e dos efeitos benéficos 

trazidos ao paciente. No Quadro 62-1 acham-se listados os principais produtos disponíveis para uso 

clínico, bem como a potência MC e GC de que são dotados e a dose diária de reposição. Como 

terapêutica substitutiva, os corticosteroides são indicados nos seguintes casos: 

 

Insuficiência adrenal aguda (crise adrenal). Por se tratar de um quadro potencialmente fatal, o 

tratamento desta emergência endócrina deve ser instituído tão logo suspeitada clinicamente por 

administração intravenosa de solução salina isotônica (NaCl 0,9%) e solução de glicose (5%), com a 

possível adição de solução hipertônica de cloreto de sódio e/ou glicose à medida que haja, 

respectivamente, hiponatremia severa e hipoglicemia. Uma injeção intravenosa em bolus de 100-200mg 

hemissuccinato ou fosfato de hidrocortisona (cortisol) deve ser administrada imediatamente, seguida de 

outros 100-200 mg adicionados aos líquidos de reposição cada 6-8 horas. Normalmente a administração 

de MC não é necessária, quando o tratamento acima é instituído. Os níveis elevados de hidrocortisona, na 

presença da abundante quantidade de sódio oferecida, proporcionam atividade MC adequada no período 

inicial do tratamento. Tratamento de suporte e antibióticos deve ser usado conforme a necessidade. A 

persistência do estado de choque, refratário às medidas de emergência propostas, autoriza o uso de GC 

intravenoso em doses farmacológicas (500-2.000 mg) ou aminas vasopressoras (dopamina, norepinefrina, 

metaraminol, etc.). A transição do período agudo para a fase de recuperação crônica deverá ser feita 

durante os 3 a 5 dias subsequentes. O manuseio das doses nesse período de transição é feito com a faixa 

ideal de manutenção. 

 

Insuficiência adrenal crônica (doença de Addison). Independente da etiologia, o tratamento da 

doença de Addison consiste da reposição continuada de GC, isoladamente ou em associação com MC. 

Embora o esteroide natural deva ser sempre preferido para a terapia de reposição, produtos GC sintéticos 

(prednisona, prednisolona, dexametasona) (Quadro 62-1) podem, alternativamente, ser usados em 

dosagens equivalentes. Suplementação dietética com NaCl (sal de cozinha, 4-6 g/dia), além do tratamento 

com GC, é normalmente suficiente para um balanço adequado de sódio. Caso haja necessidade de 

reposição MC, fludrocortisona (0,1-0,2 mg, intravenoso) poderá ser administrada diariamente ou em 

dias alternados. 

 

Hiperplasia adrenal congênita. O tratamento se fundamenta na própria fisiopatologia da 
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doença: administração continuada de GC, em doses adequadas, para suprir as necessidades do paciente e 

suprimir a hipersecreção de ACTH hipofisário, para reduzir o estímulo sobre a síntese anômala do córtex 

adrenal, normalizando a produção androgênica. A dose recomendada deve equivaler à taxa de produção 

diária de cortisol (~12,5 mg/m
2
 superfície corpórea). Em termos de cortisol, produto fisiológico e de uso 

preferencial, devem ser administrados 12,5 mg/m
2
/dia via intramuscular ou, preferencialmente, 25 mg/m

2
 

em dias alternados. Alternativamente há preparações de hidrocortisona para uso oral (25 mg/m
2
/dia) 

Vale notar a ritmicidade fisiológica do cortisol, ou ainda à noite, evitando-se assim o estímulo adrenal 

pelo ACTH, cuja elevação nictemeral se dá durante o período de sono. 

Nas formas hipertensivas de hiperplasia adrenal congênita, os níveis pressóricos e de potássio 

plasmático normalizam-se pouco tempo após início do tratamento GC, não sendo necessária terapia 

adicional com fármacos hipotensores, diuréticos ou mesmo suplementação dietética com potássio. Nas 

formas com perda de sal, o tratamento de manutenção deverá obrigatoriamente incluir, além de GC, MC a 

longo prazo. O MC normalmente administrado é a fludrocortisona (0,05-0,02 mg/dia). 

 

Usos terapêuticos em doenças não endócrinas 

 

Doenças reumáticas. Os GC são largamente utilizados para o tratamento de doenças reumáticas. 

Na artrite reumatoide, a terapia com corticosteroides pode ser introduzida quando medidas terapêuticas, 

tais como repouso, fisioterapia, uso de anti-inflamatórios não hormonais e outros agentes não surtirem o 

efeito desejado e a doença progredir resultando em incapacitação. A dose inicial deve ser pequena e 

aumentada lentamente até o efeito desejado, tendo-se o cuidado de manter a menor dose efetiva possível 

assim como a terapêutica anterior. Tanto na artrite reumatoide como na osteoartrite, em pacientes com 

sintomas dolorosos restritos a uma ou poucas articulações, a terapia corticosteroide pode ser feita através 

de injeções intra-articulares. A triancinolona ou equivalente (5-20 mg) e prednisona (5-10 mg) podem 

ser utilizadas. Em casos de cardite reumática, os corticosteroides são reservados para os pacientes que não 

respondem à terapia com salicilatos e também como terapêutica inicial nos pacientes mais graves, com 

febre, insuficiência cardíaca, arritmia e pericardite. As manifestações agudas são mais rapidamente 

suprimidas pelos corticosteroides (40 mg/dia prednisona) do que pelos salicilatos. 

 

Doenças renais. Os corticosteroides não modificam o curso da glomerulonefrite aguda ou 

crônica. Entretanto, são considerados tratamento de primeira linha em pacientes com síndrome nefrótica 

secundária à doença por lesão mínima. O regime terapêutico típico consiste na administração diária de 

doses divididas de prednisona.  

 

Doença do colágeno. As manifestações da maioria das doenças deste grupo são controladas por 

GC. No lúpus eritematoso sistêmico, manifestações tais como febre, artrite, pleurite, pericardite devem 
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ser suprimidas com o uso de GC, sendo necessárias doses elevadas para o efeito imediato. O tratamento 

geralmente envolve prednisona (1 mg/kg/dia) ou equivalente.  

 

Doenças alérgicas. Os GC aliviam os sintomas em doenças alérgicas como rinites, 

hipersensibilidade a medicamentos e dermatites. São úteis no controle de episódios agudos refratários à 

terapêutica convencional. Em doenças alérgicas graves, é indicada a administração intravenosa de GC 

(metilprednisolona, 125 mg a cada 6 h). No caso da renite alérgica, os anti-histamínicos são os fármacos 

de escolha, entretanto administração intranasal de GC pode aliviar os sintomas. 

 

Doenças dermatológicas. Um grande número de doenças dermatológicas alérgicas ou 

inflamatórias são controladas com o uso de corticosteroides tópicos ou sistêmicos. 

 

Doenças respiratórias. Doenças como sarcoidose pulmonar, síndrome do desconforto 

respiratório do adulto e da criança podem ser beneficiadas com o uso de corticosteroides. O uso pré-natal 

por 24 h ou mais em gestantes com parto prematuro produz redução na incidência e severidade da 

síndrome da membrana hialina. Na pneumonia aspirativa, a prednisona (50-100 mg) para suprimir a 

reação inflamatória dos pulmões e prevenir o desenvolvimento de abscesso pulmonar. 

Na asma brônquica, os corticosteroides podem ser usados em situações agudas ou crônicas (ver 

Capítulo 39).  

 

Doenças gastrintestinais. Doenças inflamatórias do intestino, particularmente nas fases agudas, 

podem ter remissão com o emprego de corticosteroides A corticoterapia está indicada em alguns 

pacientes portadores de colite ulcerativa crônica. A budesonida é administrada em capsulas de liberação 

prolongada na dosagem de 9 mg/ dia. (ver Capítulo 48).  

 

Edema cerebral. Os corticosteroides são de valia na redução ou prevenção do edema cerebral 

que se associa a parasitas, neoplasias, particularmente nos casos de metástases. 

 

Doenças hepáticas. O uso de corticosteroides na necrose hepática subaguda, hepatite crônica 

ativa e hepatite alcoólica têm aumentado significativamente a taxa de sobrevida desses pacientes.  

O tratamento da necrose hepática subaguda e da hepatite crônica ativa inclui a prednisona 60-

100 mg/dia, sendo a dose reduzida à medida que ocorre melhora.  

O tratamento da hepatite alcoólica com corticosteroides é reservado aos pacientes mais graves 

com evidência de encefalopatia hepática. A prednisona (40 mg/dia) é administrada por 1 mês, seguindo-

se a retirada por um período de 2-4 semanas. 
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Choque. Os corticosteroides são indicados nos estados de choque, particularmente no choque 

séptico, onde altas doses de dexametasona (3-6 mg/ kg, intravenosa) ou 30 mg/kg de prednisona são 

empregadas a cada 8-12 h nos dois primeiros dias. 

 

Doenças hematológicas. Em razão do efeito antilinfocítico, os GC são indicados no tratamento 

da leucose linfocítica aguda e dos linfomas, sendo associados a outros quimioterápicos.  

A prednisona é a mais comumente utilizada. Outras doenças hematológicas, como anemia 

hemolítica autoimune ou idiopática e anemia aplásica, púrpura trombocitopênica, são beneficiadas com o 

uso de corticosteroides. A prednisona é comumente utilizada na dose entre 0,5-1,5 mg/kg/dia, 

dependendo da gravidade do caso. 

 

Transplante de órgãos. Altas doses de prednisona (50-100 mg) são geralmente administradas 

por ocasião da cirurgia. Doses menores de manutenção (10-20 mg/dia) são continuadas indefinidamente 

e, elevadas quando houver risco de rejeição. 

 

Afecções orais e dentárias. Quando administrados por via sistêmica, os corticosteroides são 

efetivos no tratamento de lesões orais decorrentes de processos inflamatórios não infecciosos como 

eritema multiforme, líquen plano, pênfigo, gengivite descamativa e reações alérgicas severas.  

Os corticosteroides têm sido também usados topicamente em uma série de condições 

odontológicas, tais como a hipersensibilidade dentinária cervical e a estomatite aftosa.  
 

Efeitos adversos  
 

Os efeitos adversos da terapêutica GC podem ocorrer como resultado da administração continuada de 

grandes doses ou como consequência da suspensão do fármaco. Insuficiência adrenal aguda pode resultar da 

suspensão abrupta dos corticosteroides após terapia prolongada. 

 A síndrome consiste de febre, mialgia e artralgia, que pode ser confundida com artrite reumatoide ou 

febre reumática. 

O uso de corticosteroides por alguns dias ou semanas, em geral, não acarreta insuficiência adrenal após 

interrupção do tratamento. Entretanto, a terapia com corticosteroides pode resultar em supressão do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HAA) (ver Cronoterapêutica, Capitulo13), que pode perdurar por longos períodos. O 

processo de recuperação total do eixo HAA depende do tipo de GC, da dose, da frequência de administração e do 

tempo de tratamento. 

 No caso de tratamento prolongado a recuperação total do eixo requer, habitualmente, cerca de 9 meses. 

Durante esse período e talvez por mais 1-2 anos, o paciente poderá necessitar de administração de corticosteroides 

durante situações de estresse, como cirurgia e infecções severas. 

Além da supressão do eixo hipófise-adrenal, as principais complicações resultantes da terapia prolongada 

com corticosteroides são distúrbios hidroeletrolíticos, alterações no metabolismo dos hidratos de carbono 
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(hiperglicemia e glicosúria), susceptibilidade aumentada às infecções, úlcera péptica, osteosporose (sobretudo em 

mulheres pós-menopausa e em crianças), miopatia proximal, distúrbio de comportamento, catarata, déficit de 

crescimento, obesidade central etc. 

 

INIBIDORES DA BIOSSÍNTESE DOS ESTEROIDES ADRENOCORTICAIS 

 

A metirapona (metopirona) reduz a produção de cortisol pela inibição da enzima 11β-

hidroxilase. O processo biossintético termina com a formação do 11-desoxicortisol, composto que, 

diferentemente do cortisol, não inibe a secreção de ACTH. A administração de metirapona em indivíduos 

normais resulta em aumento na produção de ACTH com consequente elevação da produção de 11-

desoxicortisol e 17α-hidroxicorticosteroides. Assim sendo, a metirapona é utilizada quando se deseja 

testar a capacidade da reserva hipofisária de ACTH em resposta à queda nos níveis plasmáticos de 

cortisol. 

A aminoglutetimida inibe a ação da enzima P450scc na conversão do colesterol, primeira 

reação envolvida na esteroidogênese adrenal. Também possui a capacidade de inibir as enzimas P45011 e 

a aromatase, que converte andrógenos em estrógenos. Tais efeitos, portanto, bloqueiam tanto a produção 

de GC como de MC, além de hormônios sexuais. Pelo fato de bloquear a conversão para estrógeno, este 

fármaco tem sido considerado como agente terapêutico para o tratamento do câncer mamário. 

Tanto a metirapona como a aminoglutetimida encontram emprego, isoladamente ou em 

combinação, quando se deseja diminuir a produção de cortisol exagerada em casos de tumores adrenais 

ou em casos de produção ectópica de ACTH. Menos frequentemente têm sido utilizadas para controle do 

hipercortisolismo decorrente da doença de Cushing. 

O mitotano é um agente utilizado no tratamento do carcinoma adrenocortical (ver Capítulo, 54). 

O cetaconazol é agente antimicótico que inibe efetivamente a esteroidogenese adrenal e gonadal. 

O uso do cetaconazol em pacientes com hipercorticolismo necessita ainda de estudos adicionais para sua 

aprovação. 

 

Antagonistas dos esteroides adrenocorticais. Fármacos como a espironolactona são chamados 

de antagonistas de aldosterona pelo fato de inibirem competitivamente a ligação da aldosterona ao 

receptor de mineralocorticoide, impedindo sua ativação pelo hormônio (ver Capítulo 40). 

Esses fármacos podem ser úteis no tratamento de pacientes portadores de hiperaldosteronismo 

primário.  

A mifepristona (RU 486), um antagonista de receptor de progesterona, pode atuar em altas 

concentrações como um fármaco anatoonista de GR e consequentemente bloqueando o mecanismo de 

regulação negativa do eixo hipotálamo- hipófise-adrenal e, secundariamente, aumentando os níveis 

endógenos de ACTH e cortisol. 
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Capítulo 63 

 

Andrógenos 
 

 

Erick José R. da Silva, Maria Christina W. de Avellar 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O testículo é constituído por túbulos seminíferos enovelados para a produção e transporte de 

espermatozoides e por um sistema intersticial, constituído por células de Leydig, que contém todas as 

enzimas necessárias para a síntese de andrógenos. 
 

Síntese, secreção e regulação dos andrógenos. No homem, a testosterona é o principal andrógeno 

plasmático, sendo sintetizado e secretado principalmente pelas células de Leydig e, em concentrações baixas, pelo 

córtex da glândula adrenal. Na mulher, a testosterona é sintetizada em pequenas quantidades tanto pelas células 

tecais dos ovários quanto pela glândula adrenal. 

A testosterona é um hormônio esteroide com 19 carbonos. Sua síntese a partir do colesterol e a formação 

dos metabólitos diidrotestosterona (DHT) e estrógeno. 

Nos testículos, a produção dos espermatozoides nos túbulos seminíferos depende da ação do hormônio 

folículo-estimulante (FSH, follicle stimulating hormone) em células de Sertoli e da ação da testosterona, sintetizada 

pelas células de Leydig, em resposta ao hormônio luteinizante (LH, luteinizing hormone), por sua vez regulados pelo 

hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH, gonadotrophin releasing hormone). A testosterona plasmática é o 

principal mediador da regulação da produção de LH pelo sistema hipotálamo-hipófise e da espermatogênese (ver 

Capítulo 59). 

Anteriormente à puberdade, as concentrações de testosterona no plasma são baixas (menor que 20 ng/dL), 

embora os testículos pré-puberes sejam capazes de sintetizar andrógenos se estimulados com gonadotrofinas. No 

homem adulto, a produção diária de testosterona, androstenediona e DHT é de 7.000, 2.500 e 300 g/dia, 

respectivamente. O nível sérico médio de testosterona varia de 300-1.000 ng/dL. A produção diária é de, 

respectivamente, 2.500 e 300 g/dia. A secreção de andrógenos é pulsátil e tende a ser relativamente constante, 

apesar de que, no adulto jovem, há um ritmo circadiano, com pequena amplitude (ao redor de 20%). 
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Nos testículos e, em uma variedade de tecidos extraglandulares, a testosterona, mas não a DHT, também 

pode ser aromatizada a estradiol, sendo esta a via que gera a síntese de estrógenos em homens e em mulheres pós-

menopausadas. Aproximadamente 50 g de estradiol são sintetizados diariamente em homens normais. 

Além da testosterona, as glândulas adrenais secretam deidroepiandrosterona (DHEA), sulfato de DHEA, 

androstenediona e estrona. As concentrações de DHEA, sulfato de DHEA e androstenediona aumentam em crianças 

com idade entre 7 e 10 anos de idade, sem alteração concomitante com a secreção de cortisol, indicando um 

mecanismo seletivo nesse período do desenvolvimento para a produção de andrógenos adrenais.  

 

Transporte de andrógenos no plasma. A testosterona é basicamente transportada no plasma por 

proteínas plasmáticas como albumina e a proteína ligadora de andrógenos (SHBG, sex hormone- binding globulin). 

A testosterona sérica encontra-se 2% livre, 30% ligada à SBG, 68% ligada à albumina e outras proteínas. A proteína 

ligante de andrógenos (ABP, androgen binding protein), encontrada no líquido testicular, é um exemplo típico, 

apresentando o importante papel de acúmulo e transporte de andrógenos através dos túbulos seminíferos e 

epidídimo.  

 

Metabolismo dos andrógenos. Quando deixa a circulação, a testosterona difunde-se pela membrana 

celular e atua em células-alvo sem necessidade de prévia metabolização. Em muitos tecidos-alvos, no entanto, é 

convertida a metabólitos ativos como DHT e estrógenos. 

DHT é um andrógeno mais potente que a própria testosterona e atua como mediador intracelular de 

muitas ações do hormônio. É formado a partir da testosterona pela ação da enzima 5-redutase.  

Duas isoformas da 5-redutase são conhecidas: a 5-redutase tipo 1, localizada principalmente em 

tecidos não genitais, como tecido epitelial e fígado e a 5-redutase tipo 2, presente em órgãos do trato urogenital 

masculino e tecido epitelial genital de homens e mulheres.  

A testosterona pode também sofrer a ação da aromatização do anel A por uma aromatase, gerando 17-

estradiol, como ocorre no hipotálamo. Curiosamente, o estrógeno formado é o responsável pela masculinização 

cerebral que ocorre no período neonatal.  

Nos testículos e em uma variedade de tecidos extraglandulares, a testosterona, mas não a DHT, também 

pode ser aromatizada a estradiol, sendo esta a via que gera a síntese de estrógenos em homens e em mulheres pós-

menopausadas. 

A testosterona e seus metabólitos são excretados principalmente pela urina. Cerca de metade da produção 

diária é recuperada na forma de 17-cetosteroides (androsterona e etiocolanolona) e a outra metade na forma de 

metabólitos polares (dióis, trióis e conjugados sulfatados e glicurônicos), todos metabólitos inativos.  
 

MECANISMO DE AÇÃO DOS ANDRÓGENOS 

 
A testosterona é um hormônio esteroidal lipossolúvel, podendo atravessar livremente as 

bicamadas lipídicas que constituem a membrana plasmática. Apesar disso, são descritos alguns sistemas 

de transporte especializados em determinados tecidos. Classicamente, o mecanismo de ação da 

testosterona e DHT envolvem a ligação a um receptor intracelular denominado receptor de andrógeno 
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(AR, androgen receptor), membro da superfamília de receptores esteroidais nucleares e codificado por 

um gene no cromossomo Y.. 
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Fig. 63-1. Mecanismo de ação dos andrógenos. Testosterona (T) ou seu metabólito ativo diidrotestosterona 

(DHT) entram na célula-alvo, ligando-se aos receptores de andrógenos (AR). Após translocação para o núcleo, o 

complexo hormônio-receptor na forma de dímero interage com sequências específicas do DNA responsivas ao 

andrógeno (ARE = androgen response element) regulando a expressão de genes-alvos e, consequentemente, os 

efeitos celulares. 

 

A ligação da DHT ao AR forma um complexo hormônio-receptor mais estável que a ligação da 

testosterona, explicando-se assim a maior potência da DHT em relação à testosterona. Após a ligação do 

hormônio, o complexo hormônio-AR sofre uma alteração conformacional e transloca-se para o núcleo 

celular. No núcleo, esse complexo sofre dimerização, liga-se a sequências do DNA (elementos de 

resposta ao hormônio) e, ao interagir diretamente com a maquinaria de transcrição basal e/ou por interagir 

com várias proteínas coativadoras, aumenta a transcrição do gene alvo a ser regulado. Na figura 63-1 há 

uma representação diagramática.  
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Há descrições de ações não genômicas induzidas pela presença de AR na membrana plasmática 

das células que, quando estimulados pelo hormônio, geram ações mediadas por segundos mensageiros 

como por exemplo a via da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK, mitogen activated protein 

kinase). Mutações que afetam a atividade da 5-redutase ou do AR impedem a virilização do embrião e 

resultam em quadros de pseudo-hermafroditismo masculino 

 

Efeitos fisiológicos dos andrógenos. Os andrógenos possuem diferentes funções nos vários estágios da 

vida do homem.  

Na fase embrionária, virilizam o trato urogenital do embrião masculino. Quando a síntese fetal é 

deficiente (por ex., por erro enzimático congênito) ou a ação androgênica é ineficaz nos tecidos alvo (por ex., 

presença de mutação inativadora do receptor AR) o fenótipo genital pode ser feminino ou ambíguo.  

Na puberdade, têm papel importante na espermatogênese, na regulação da liberação das gonadotrofinas, 

no desenvolvimento e manutenção dos caracteres sexuais masculinos secundários, na maturação do comportamento 

sexual e agressivo masculino e nos efeitos das alterações no balanço positivo de nitrogênio e desenvolvimento 

muscular. A DHT tem papel importante no crescimento da próstata e masculinização do tecido cutâneo, enquanto os 

efeitos nos músculos, ossos, laringe, testículo, libido e função sexual são controlados pela testosterona.  

No homem adulto, tanto testosterona quanto DHT são importantes para manter libido, massa e força 

muscular, distribuição lipídica, massa óssea, eritropoiese, crescimento prostático, crescimento de pêlos e 

espermatogênese. A deficiência de andrógeno está associada à hipoespermatogênese e, homens hipogonadais são 

frequentemente inférteis. Altas doses de testosterona no homem adulto suprimem a liberação de gonadotrofinas e 

causam atrofia dos órgãos sexuais acessórios masculinos. Na mulher, andrógenos causam mudanças, muitas das 

quais similares às observadas no homem pré-púbere. 

Os andrógenos promovem crescimento muscular em meninos e em mulheres de todas as idades. Em 

homens com hipogonadismo ou castrados, os andrógenos reduzem a excreção urinária de nitrogênio, sódio, potássio 

e íons cloreto e aumentam a massa muscular e o peso corpóreo. Contudo, não é sabido se os andrógenos têm 

qualquer efeito benéfico no desenvolvimento muscular e atlético, bem como no balanço de nitrogênio de homens 

sexualmente maduros.  

Apesar disso, são ainda usados e abusados por atletas, treinadores e esportistas para melhora da 

capacidade atlética. Os efeitos anabólicos dos andrógenos se devem a suas ações em receptores de andrógenos 

presentes em tecidos, como a musculatura esquelética. Além de aumentarem a massa e a força muscular, os 

esteroides anabólicos também possuem efeitos anticatabólicos, que parecem ser o fator mais importante para o 

aumento da massa muscular. Esses efeitos provavelmente ocorrem pelo bloqueio dos efeitos catabólicos induzidos 

por glicocorticoides, que são secretados em resposta ao estresse ou como resultado da melhora na ingestão de 

proteínas e ao consequente aumento da retenção de nitrogênio. 

Os esteroides anabólicos são também capazes de estimular a eritropoiese, uma vez que a testosterona 

estimula a formação de eritropoeitina. Esses efeitos podem explicar o aumento na capacidade aeróbica que ocorre 

com o uso de anabólicos. 

Na mulher e criança pré-púbere, o efeito adverso principal dos andrógenos e dos esteroides anabólicos é a 

masculinização.  
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O efeito adverso de suprimir a liberação de gonadotrofinas, por ação de retroalimentação negativa por 

andrógenos no eixo hipotálamo-hipófise, ocorre tanto em homens quanto em mulheres. Pelo fato de a testosterona 

ser convertida a estradiol nos testículos e tecidos extraglandulares do homem, pela ação de aromatases, a síndrome 

de feminização (p. ex. ginecomastia) é passível de ocorrer com homens que usam este hormônio para obtenção de 

efeitos anabólicos. 

Na fase de envelhecimento ocorre um aumento gradual da globulina de ligação dos hormônios sexuais e 

uma queda da concentração de testoterona total e da livre em comparação ao jovem adulto. Essa queda pode 

contribuir para a perda de energia, libido e da massa e força muscular e outras alterações que ocorrem nos homens 

com avanço da idade.  

 

TERAPIA ANDROGÊNICA  

 

A testosterona é o andrógeno natural com maior potência biológica (exceto a DHT que é 2,5 

vezes mais ativa) no homem. Porém, sofre rápida degradação quando administrada por via oral ou 

intramuscular, sendo pouco útil para terapia.  

A administração parenteral de andrógenos sintéticos é usada na deficiência androgênica causada 

por castração e no tratamento de crianças com puberdade retardada ou de homens portadores de 

hipogonadotrofismo por doença testicular ou hipofisária. A testosterona é rapidamente inativada pelo 

fígado após administração oral, mas os andrógenos sintéticos mantêm-se ativos quando administrados 

oralmente. O uso destes andrógenos orais, no entanto, tem sido associado a aumento no risco de 

desordens hepáticas, principalmente icterícia (estase e acúmulo de bile nos capilares biliares da porção 

central dos lóbulos hepáticos, sem obstrução dos ductos) e tumores. 

Estudos recentes têm indicado que derivado de testosterona ativo por via sublingual ou bucal (p. 

ex. ciclodextrin-testosterona) é rapidamente absorvidos e excretados, o que possibilita seu emprego no 

tratamento de hipogonadismo em meninos pré-púberes ou, mais recentemente, na reposição dos baixos 

níveis de testosterona plasmática de homens idosos. Atualmente formulações androgênicas na forma de 

adesivos transdérmicos e gel também estão disponíveis para evitar a inativação pré-sistêmica hepática 

(metabolismo de primeira passagem). 

Alguns exemplos de análogos da testosterona administrados por via parenteral ou oral utilizados 

na terapêutica estão apresentados no Quadro 63-1.  
Entre os análogos sintéticos obtidos por esterificação da molécula da testosterona na posição 17-hidroxi 

destacam-se o cipionato, o enantato, o undecanoato e o propionato de testosterona.  

Esses análogos são produtos de uso parenteral, visto não serem ativos por via oral. Entretanto, é 

rapidamente degradado, havendo necessidade de duas administrações diárias para manutenção dos níveis 

sanguíneos adequados de testosterona.  

O undecanoato de testosterona, no entanto, é um éster da testosterona que tem ação por via oral e quando 

dissolvido em óleo é absorvido pela circulação linfática, evitando assim, a inativação hepática. 

Entre todos análogos sintéticos da testosterona disponíveis os ésteres da na posição 17-hidroxi são os 
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únicos a serem metabolizados a testosterona, permitindo a monitorização bioquímica da terapêutica por meio de 

dosagens da testosterona plasmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As injeções intramusculares dos ésteres de testosterona disponíveis não geram um perfil normal de 

testosterona plasmática para o tratamento de reposição hormonal em quadros de hipogonadismo. Os adesivos de 

testosterona transdérmicos escrotal e não escrotal e os implantes de microesferas de testosterona subcutâneas são 

atualmente alternativas disponíveis. Os adesivos de uso escrotal produzem elevações indesejáveis de DHT, fazendo 

dos adesivos não escrotais a melhor opção para a manutenção de níveis fisiológicos circulantes de testosterona. Os 

dois tipos podem gerar manifestações alérgicas locais. 

Análogos como a metiltestosterona, a fluoximesterona, a etiltestosterona, o danazol e a 

metandrostenolona possuem modificações estruturais nos aneis A–C da molécula da testosterona, ao lado da 

alquilação na posição 17. Possuem metabolização lenta e não permitem a monitorização da testosterona sérica, já 

que não são metabolizados a este hormônio. Causam lesões hepáticas que varia de uma colestase intra-hepática 

(sobretudo a metiltestosterona) até um hepatoma fármaco-dependente. 

A mesterolona, com modificações nos aneis A–C, mas sem alquilação da posição 17 da testosterona, não 

apresenta ação hepatotóxica e não sofre aromatização periférica para estradiol, não causando, portanto, efeito 

adverso de ginecomastia. Outros análogos com modificação nos aneis A-C apresentam também uma esterificação na 
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2 = CHOH; 4,5-anaHCH3Oximetolona

C2 trocado por O; 4,5-anaHCH3Xandrolona

19-NOR CH3CO(CH2)2CH-anelHFenilpropionato de nandrolona

19-nor CH3CO(CH2)8CH3HDecanoato de nandrolona

HC=HDanazol

Andrógenos anabólicos

9-F; 11-OHHCH3Fluoximesterona

HCH3Metiltestosterona

CO2(CH2)8CH2=CH2HUndecanoato de testosterona

COCH2CH3 anelHPropionato de testosterona

CO(CH2)5CH3HEnantato de testosterona 

COCH2 CH2–HCipionato de testosterona 

Andrógenos sintéticos

Outras modificaçõesPosição 17 (no OH)Posição 17Nome

Testosterona

Quadro 63.1. Exemplos de andrógenos sintéticos utilizados na administração por via parenteral ou oral

4,5-anel [3,2-c] pirazolaHCH3Estanozolol

2 = CHOH; 4,5-anaHCH3Oximetolona

C2 trocado por O; 4,5-anaHCH3Xandrolona

19-NOR CH3CO(CH2)2CH-anelHFenilpropionato de nandrolona

19-nor CH3CO(CH2)8CH3HDecanoato de nandrolona

HC=HDanazol

Andrógenos anabólicos

9-F; 11-OHHCH3Fluoximesterona

HCH3Metiltestosterona

CO2(CH2)8CH2=CH2HUndecanoato de testosterona

COCH2CH3 anelHPropionato de testosterona

CO(CH2)5CH3HEnantato de testosterona 

COCH2 CH2–HCipionato de testosterona 

Andrógenos sintéticos

Outras modificaçõesPosição 17 (no OH)Posição 17Nome

Testosterona

Quadro 63.1. Exemplos de andrógenos sintéticos utilizados na administração por via parenteral ou oral

O

OH

1
2

3

4
5

6
7

8

910

11

12
13

14
15

16

17



844 

 

posição 17, sendo exemplo a metenolona e ésteres da nortestosterona (fenilpropionato, decanoato). 

Todos os hormônios esteroidais anabólicos (p. ex. nandrolona, danazol) disponíveis até o momento são 

também androgênicos e podem ser usados clinicamente para aumentar a síntese proteica após as cirurgias de 

grande porte ou em pacientes portadores de doenças debilitantes crônicas (p. ex. síndrome de imunodeficiência 

adquirida, infecções crônicas). Vale salientar que os efeitos desses esteroides na força e massa muscular de 

levantadores de peso amadores são ínfimos quando comparados com os obtidos em homens em programa de 

treinamento intenso. Contudo, ganhos significantes na massa e na força muscular concomitante com a perda de 

gordura corpórea podem ser obtidos se esses esteroides forem administrados a levantadores de peso que já 

atingiram uma estabilização do tamanho e da força muscular. Ganhos ainda maiores podem ocorrer com programas 

mais intensos de treinamento e com o uso de doses altas de esteroides. Alguns usuários chegam a utilizar produtos 

veterinários à base de esteroides, sobre os quais não se tem nenhuma ideia sobre os riscos do uso em humanos. 

 

Efeitos adversos. Uma série de efeitos adversos já foi relatado durante terapia androgênica. Os mais 

importantes incluem icterícia, efeitos feminizantes no homem, policitemia, apneia noturna, maturação óssea 

excessiva, retenção hidrossalina, apneia noturna, hiperlipidemia, acne excessiva, impotência e azoospermia, 

hiperplasia e/ou hipertrofia prostáticas e efeitos virilizantes indesejáveis em mulheres, como acne, hirsutismo, 

irregularidades menstruais, engrossamento da voz, calvície, aumento de clitóris e aumento da massa osteomuscular. 

O uso prolongado de altas doses dos andrógenos orais alquilados na posição 17 tem sido associado ao 

desenvolvimento de quadros de hepatotoxicidade, icterícia colestática e neoplasma hepático, incluindo carcinoma 

hepatocelular. A testosterona pura parece não induzir esses efeitos. 

 

Abuso e Dependência. Com relação aos principais efeitos do abuso dos esteroides anabolizantes, tem-se: 

tremores, acne severa, retenção de líquidos, dores nas juntas, aumento da pressão sanguinea, baixo HDL, icterícia e 

tumores no fígado. Além desses problemas, há aqueles que se injetam e ainda compartilham seringas, com risco de 

contaminação com doenças contagiosas como a sindrome da imunodificiência adquirida (AIDS) e hepatite. Além 

disso, no homem, há diminuição do tamanho testicular e da contagem de espermatozoides, assim como impotência, 

infertilidade, calvície, desenvolvimento de mamas, dificuldade ou dor para urinar e aumento no tamanho da 

próstata. Para a mulher, crescimento de pêlos faciais, alterações ou ausências de ciclo menstrual, aumento do 

clitóris, voz grossa, diminuição dos seios. No adolescente há maturação esquelética prematura, puberdade 

acelerada, levando a um crescimento raquítico. Os pacientes também podem apresentar aumento da agressividade, 

com episódios de raiva incontroláveis, ilusões, entre outros efeitos. 

Há relatos de avaliação do potencial de dependência dos EAA, segundo critérios do DMS-IV. A 

insatisfação de imagem corpórea, como o transtorno dismórfico corpóreo (usualmente em homens) é um fator de 

predisposição dos usuários à dependência, frequentemente associada com efeitos adversos psiquiátricos e médicos. 

Assim, cerca de 30% de usuários parece desenvolver dependência, caracterizada pelo uso crônico da substância, 

apesar dos prejuízos sobre o funcionamento fisiológico, psicossocial e ocupacional. Esta dependência compartilha 

muitas características com a dependência clássica de substância de abuso (ver Capítulo 29). 

 

Contraindicações. As contraindicações formais ao uso de análogos da testosterona são o câncer da 

próstata e da mama no homem. Em mulheres há em geral contraindicação ao uso de andrógenos, exceto quando o 



845 

 

carcinoma mamário ocorre. Outras contraindicações ao uso de andrógenos são pacientes com descompensação 

hepática, renal ou cardíaca. 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS DOS ANDRÓGENOS 

 
Hipogonadismo. O hipogonadismo pode ser causado por desordens do testículo (hipogonadismo 

primário), hipófise (hipogonadismo secundário) ou hipotálamo (hipogonadismo terciário). Várias são as causas que 

podem levar a esta condição patológica. A deficiência de testosterona pode ocorrer como resultado de uma 

disfunção das células de Leydig no hipogonadismo primário, pela secreção insuficiente de LH ou GnRH no 

hipogonadismo secundário ou terciário, respectivamente. Testes laboratoriais, associados ao diagnóstico clínico, 

permitem que a terapia de reposição hormonal possa ser iniciada.  

 

Quando a terapia de reposição androgênica é indicada, um princípio geral é mimetizar as 

concentrações normais de testosterona e seus metabólitos ativos evitando efeitos adversos de 

concentrações suprafisiológicas de testosterona ou prevenir a deficiência androgênica pela baixa 

concentração plasmática de testosterona. Quando essas premissas são atingidas, as respostas fisiológicas 

da terapia de reposição androgênica permitem a virilização de pacientes pré-púberes e a restauração ou 

preservação da virilização em pacientes pós-puberdade. O tratamento deve evitar os efeitos adversos na 

próstata, lipídeo sérico e nas funções cardiovascular, hepática e pulmonar. Deve ser um tratamento que 

permite a autoadministração, sendo conveniente, com mínimo desconforto e disponibilidade. Atualmente, 

nenhuma das terapias disponíveis atinge esse ideal. Portanto, a escolha do medicamento deve sempre 

levar em consideração a melhor seleção para cada paciente. 

Os casos de hipogonadismo secundário podem ser tratados com gonadotrofinas e análogos do 

GnRH e estão mais bem discutidos no Capítulo 59. 

 

Promoção do anabolismo. Em pacientes com doenças gravemente debilitantes, o uso de andrógenos é 

recomendado como adjuvante para aumentar o anabolismo e melhorar o bem-estar e apetite. Ésteres de ação 

prolongada da testosterona na dose de 200 mg, IM, cada 14 dias, são indicados para esse fim. Geralmente, os 

resultados obtidos são limitados, senão desapontadores. Deve ser lembrado que, em homens, se o carcinoma 

prostático ou mamário estiver presente, a testosterona não deve ser usada. A testosterona deve ser administrada 

muito cautelosamente em hepatopatas e nefropatas graves. 

 

Melhora da performance atlética. A administração androgênica em indivíduos normais e atletas pode 

levar a oligospermia e hipotrofia testicular, dependendo da dose e duração da administração. Frequentemente usam-

se os análogos da testosterona de ação oral, que podem apresentar efeitos colaterais bastante indesejáveis. 

Recentemente, precursores da testoterona, como a androstenodiona e a desidroespiandresterona são usados como 

suplemento nutricionais para não ser controlados pelo governo ou associações atléticas. Em mulheres atletas, há 

evidente contraindicação ao uso de anabolizantes, desde que todos anabolizantes disponíveis têm também ação 



846 

 

androgênica.  

Estimulação de eritropoiese. Os andrógenos estimulam a eritropoeitina renal. Por isso, os andrógenos 

têm sido indicados nas anemias chamadas “resistentes”, causadas por carcinoma, nas anemias 

aplásticas/hipoplásticas, na anemia da insuficiência renal e anemias hemolíticas. Especialmente nas formas mais 

leves dessas entidades, têm-se obtido bons resultados. O decanoato de nandrolona é uma das escolhas para essa 

terapêtica. Tem-se descrito carcinoma hepático nesses pacientes anêmicos em terapia androgênica, quando tratados 

por longo período (1-7 anos). Esses achados foram mais evidentes quando foram usados derivados 17-alquil da 

testosterona (metiltestosterona, fluoximesterona, noretandrolona e metandrostenolona). 

 

Edema angioneurótico hereditário. Vários andrógenos 17-alquilados (mas não os ésteres da 

testosterona) são eficientes nessa condição. O uso de danazol tem também dado bons resultados na terapia dessa 

entidade. O mecanismo de ação em jogo se relaciona com a elevação dos níveis séricos de várias glicoproteínas, 

pela ação hepática do fármaco. 

 

TERAPIA COM ANTIANDRÓGENOS 
 

Escolha do fármaco. Os antiandrógenos são fármacos que, de algum modo, bloqueiam a síntese 

ou a ação androgênica. Há três classes diferentes de fármacos com ação antiandrogênica: 

 

Inibidores da secreção de andrógenos. Os mais efetivos são o próprio hormônio liberador de 

gonadotrofinas (GnRH) ou os agonistas sintéticos do receptor de GnRH (p. ex. leuprolida ou 

gonadorelina). Com a administração contínua desses fármacos, as concentrações plasmáticas do LH e da 

testosterona diminuem, induzindo um quadro de castração farmacológica, mas reversível. Tal terapia é 

uma alternativa médica à castração cirúrgica para diminuir a produção de testosterona em homens com 

câncer de próstata. São indicados também no tratamento da puberdade precoce, contracepção masculina e 

do carcinoma prostático (ver adiante). 

Antagonistas de receptores de andrógenos (AR). A flutamida, nilutamida e bicalutamida 

(casodex) são antiandrógenos não esteroidais puros, não apresentando atividades hormonais. O 

mecanismo de ação da flutamida envolve, provavelmente, uma conversão in vivo a 2-hidroxiflutamida 

que, assim como bicalutamida, é um antagonista competitivo potente de AR. Esses fármacos causam 

aumento plasmático de LH e testosterona por bloqueio da retroalimentação negativa da testosterona 

hipofisária na produção de LH. Dessa forma, apesar da potência antiandrogênica in vitro, o aumento da 

concentração plasmática hormonal limita seus efeitos antiandrogênicos. Como consequência, esses 

antiandrógenos são utilizados em conjunto com GnRH ou análogos (por ex. leuprolida) para inibição da 

liberação de gonadotrofinas e da síntese de testosterona (ver Capítulo 59). O principal uso clínico da 

flutamida e da bicalutamida é o tratamento do câncer prostático, geralmente em associação com GnRH ou 

seus análogos sintéticos ou ainda estrógenos, para bloqueio da síntese de andrógenos. Contudo, para 
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pacientes com câncer prostático avançado os antagonistas de AR são indicados em associação com 

orquidectomia (castração cirúrgica). Flutamida tem sido também usada experimentalmente no tratamento 

do hirsutismo na mulher. 

Inibidores da enzima 5-redutase. Como a conversão de testosterona para DHT é essencial 

para algumas ações androgênicas, os inibidores da enzima 5-redutase bloqueiam seletivamente a ação 

dos andrógenos em tecidos onde a produção contínua de DHT é essencial (próstata e folículos capilares, 

principalmente).  

A finasterida é um inibidor competitivo, que bloqueia preferencialmente a atividade da enzima 

5-redutase do tipo 2, mas também inibe a atividade da 5-redutase do tipo 1. Em consequência, há 

diminuição significativa na concentração de DHT plasmática e da próstata, sem alteração dos níveis 

plasmáticos de testosterona e LH. Na hiperplasia prostática, a finasterida causa diminuição do tamanho 

prostático, sendo comumente associado a antagonistas de adrenoceptores 1 para melhora no quadro de 

fluxo urinário desses pacientes. Não possui efetividade no tratamento de câncer prostático. Um terço dos 

homens tratados com este fármaco apresentam melhora do fluxo urinário e da sintomatologia associada, 

evitando a cirurgia de homens que apresentam manifestações moderadas da doença. O uso de finasterida 

está também em estudo para o tratamento da calvície masculina.  

Outros inibidores da enzima 5-redutase, incluindo agentes específicos para 5-redutase do tipo 

1, estão sob investigação. A dutastarida, um inibidor competitivo de ambos os subtipos de 5-redutase, 

foi desenvolvida para o tratamento de homens com sintomas moderados a graves no trato urinário 

secundários à hiperplasia benigna prostática. 
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Capítulo 64 

 

Estrógenos e Progestinas 
 

 

Catarina S. Porto, Fabiana Yasuhara, Rosanna Siu 

 
 

INTRODUCÃO 

 

Os estrógenos e progestinas são hormônios com amplo espectro de ações fisiológicas em homens 

e mulheres. Esses agentes são usados no tratamento hormonal da menopausa e para a contracepção. A 

caracterização dos receptores de estrógenos e das progestinas possibilitaram desenvolvimento de 

antagonistas, como também de moduladores seletivos de estrógenos que são utilizados na prevenção do 

câncer de mama e da osteoporose. 

 

ESTRÓGENOS 

 

 Química. Entre os estrógenos endógenos, o mais potente em seres humanos é o 17-estradiol. 

Os com postos esteroides contém um anel fenólico A, importante para a ligação seletiva com os 

receptores, um grupo hidroxila no carbono 3 desse anel e uma -OH ou cetona na posição 17 do anel D.  
 

Síntese e secreção. Os ovários são a principal fonte de 17-estradiol circulante na mulher antes da 

menopausa. As gonadotrofinas aumentam a atividade da enzima de clivagem da cadeia lateral do colesterol (P450scc 

ou 20,22 desmolase), facilitam o transporte do colesterol para o interior das mitocôndrias das células que sintetizam 

os esteroides e aumentam a atividade da aromatase (ver Capítulo 59). Os estrógenos esteroides são sintetizados a 

partir da androstenediona ou da testosterona por aromatização do anel A. A reação é catalisada pela P 450 

aromatase que usa NADPH e oxigênio molecular como cossubstratos, a NADPH citocromo P450 redutase também é 

essencial. Além disso, o ovário contém a 17-hidroxiesteroide desidrogenase do tipo I que favorece a produção de 

testosterona e estradiol a partir de androstenediona e estrona, respectivamente. No fígado, a 17-hidroxiesteroide 

desidrogenase do tipo II leva à oxidação do 17-estradiol circulante em estrona, e os dois esteroides são convertidos 

em estriol. A aromatase está presente no retículo endoplasmástico das células granulosas do ovário, das células 
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testiculares (Sertoli, Leydig, células germinativas e espermatozoides), dos adipócitos, do sinciciotrofoblasto 

placentário, dos blastocistos antes da implantação, dos ossos, de várias regiões do cérebro e em outros tecidos. 

Em mulheres na pós-menopausa, a principal fonte de estrógenos circulantes é a estrona produzida pelo 

tecido adiposo a partir da desidroepiandrosterona secretada pelas glândulas adrenais. A placenta produz grandes 

quantidades de estrona e estriol a partir da desidroepiandrosterona fetal e seu derivado 16-hidroxila.  

Nos homens, os estrógenos são produzidos pelo testículo, mas a produção extra-gonadal por aromatização 

da androstenediona e desidroepiandrosterona responde pela maior parte dos estrógenos circulantes. 

O 17-estradiol liga-se a proteínas plasmáticas, principalmente a SHBG (sex hormone-binding globulin) e 

a albumina. A concentração plasmática da SHBG é aumentada pelo estrógeno e tiroxina e diminuída pelo andrógeno 

e progesterona. A proporção do estradiol livre e ligado a proteínas não se altera significativamente durante o ciclo 

menstrual. Entretanto, diferenças na ligação podem assumir importância clínica depois da menopausa ou na mulher 

com função ovariana anormal associada ao excesso de andrógeno.  

 

Receptores. Os estrógenos exercem seus efeitos fisiológicos e farmacológicos pela interação com os 

receptores de estrógenos (ERs), que pertencem à superfamília de receptores nucleares e agem como fatores de 

transcrição ativados por ligantes. Por vários anos acreditou-se na existência de um único ER; mas, em 1996, um 

segundo receptor foi clonado da próstata de ratos. Assim, o primeiro receptor foi denominado ER e o segundo, 

ER. 

Cada ER é codificado por gene distinto e múltiplas variantes do ER e do ER podem ser geradas por 

splicing alternativo. ER e ER possuem afinidade similar para o 17-estradiol. Porém, ambos mostram afinidades 

diferentes para alguns fármacos naturais e, além disso, ligantes (subtipo) específicos, ainda não disponíveis para o 

uso clínico, têm sido descritos. Esses receptores estão presentes no núcleo das células e podem formar homo ou 

heterodímeros. Embora os dois receptores possuam afinidade similar para o 17-estradiol e domínios estruturais e 

funcionais altamente conservados, várias diferenças na capacidade transcricional de genes alvos são identificadas  

 

Mecanismo de ação. O mecanismo de ação do complexo estrógeno-ER envolve ações genômicas e não 

genômicas (Fig. 64-1). O mecanismo de ação clássico, genômico, envolve várias etapas: - a ligação do hormônio e 

alteração conformacional do receptor, dissociação das proteínas do choque térmico, dimerização e fosforilação do 

receptor; - o dímero liga-se ao DNA em região específica denominada elemento de resposta ao estrógeno (ERE), 

localizado na região promotora de genes alvo contendo a sequência consenso 5’-AGGTCAnnnTGACCT-3’; - o 

complexo estrógeno-ER-DNA recruta uma cascata de proteínas coativadoras e de outras proteínas nucleares, já 

descritas acima, para a região promotora do gene alvo, levando à regulação da transcrição gênica. 

A interação do ER com o antagonista também promove dimerização e ligação ao DNA. Entretanto, o 

antagonista produz uma mudança conformacional do ER diferente daquela observada pelo receptor ocupado pelo 

agonista. A conformação induzida pelo antagonista pode facilitar a ligação com correpressores (NcoR/SMRT) e 

recrutar, então, outras proteínas com atividade histonas desacetilases (HDACs), reduzindo a capacidade da 

maquinária transcricional de formar complexos de iniciação.  

Cerca de 1/3 dos genes em humanos regulados pelo estrógeno não contém a sequência ERE. Os ERs 

ativados pelo hormônio regulam a expressão gênica pela interação com outros fatores de transcrição, como AP-1 
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(activator protein-1), Sp1 (stimulating protein-1), NFB (nuclear factor-B) e CREB. As ações não genômicas do 

estrógeno, respostas que ocorrem dentro de segundos a minutos, ocorrem por dois mecanismos: 1. ER e ER são 

transportados para a membrana plasmática ligados a proteínas adaptadoras e B). 2. 17-estradiol liga-se ao 

receptor de membrana acoplado à proteína G, GPR30, em tecidos alvo da ação do estrógeno.  

A regulação da expressão gênica pelo complexo 17-estradiol-ER é um processo multifatorial, envolvendo 

ações genômicas e não genômicas que frequentemente convergem para elementos de resposta localizados nos 

promotores dos genes alvos do hormônio. O 17-estradiol pode usar diferentes vias de sinalização dependendo do 

contexto celular e, deste modo, respostas distintas são observadas em diferentes células alvos.  

 

 
 

 

Fig. 64-1. Ações genômicas e não genômicas no complexo estrógeno ER 

 

Ações fisiológicas e farmacológicas 

 
Ações no desenvolvimento. Os estrógenos são responsáveis por mudanças que surgem na época da 

puberdade e pelos caracteres sexuais secundários femininos. Causam crescimento e desenvolvimento da vagina, 

útero e tuba de Falópio e, em conjunto com outros hormônios, levam ao desenvolvimento das mamas. A testosterona 



851 

 

ovariana contribui também para o aparecimento dos pêlos pubianos e axilares, para a pigmentação da região 

genital e para o crescimento e secreção das glândulas sebáceas. 

 

CONTROLE NEUROENDÓCRINO DO CICLO MENSTRUAL. O ciclo menstrual é 

controlado por uma cascata de eventos envolvendo hipotálamo-hipófise-ovários (ver Capítulo 59). Na 

puberdade, o hipotálamo começa a secretar de forma pulsátil o GnRH (hormônio liberador das 

gonadotrofinas), que interage com receptores específicos na hipófise e libera as gonadotrofinas (LH, 

hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante). Na fase folicular inicial do ciclo, as 

gonadotrofinas são responsáveis pelo desenvolvimento e maturação do folículo ovariano e secreção de 

estrógeno. Neste momento, os efeitos do estrógeno sobre a hipófise são inibitórios, diminuindo 

gradualmente os níveis de gonadotrofinas. O aumento gradual do estrógeno durante fase folicular do ciclo 

leva ao aumento da expressão de seus receptores, proliferação das células da granulosa, estimulação da 

síntese de IGF-1, diminuição da apoptose e da atresia folicular e aumento da expressão de receptores de 

LH. Na metade do ciclo, o nível de 17-estradiol sérico ultrapassa o limiar de 150 a 200 pg/mL por 

aproximadamente 36 horas. Essa elevação persistente do estrógeno exerce um breve efeito de 

retroalimentação positiva sobre a hipófise, de modo a desencadear os picos de LH e FSH. Esse efeito 

envolve principalmente alterações das respostas da hipófise ao GnRH. O pico de gonadotrofinas na 

metade do ciclo estimula a ruptura folicular e a ovulação. O folículo rompido transforma-se no corpo 

lúteo, que produz, sob a influência do LH durante a segunda metade do ciclo, grandes quantidades de 

progesterona e quantidades menores de estrógeno. Na ausência de gestação, o corpo lúteo interrompe sua 

função, os níveis de esteroides diminuem e a menstruação ocorre.  

A inibina produzida pelo ovário também exerce uma retroalimentação negativa, diminuindo o 

FSH sérico. A ativina e folistatina liberadas pelo ovário regulam, em menor extensão, a produção e 

secreção de FSH. 
 

Efeitos dos esteroides gonadais cíclicos sobre o sistema reprodutor. As alterações cíclicas da produção 

de estrógeno e progesterona regulam a tuba de Falópio, o útero, o cérvix e a vagina. Estas alterações preparam o 

útero para a implantação e se a gravidez não ocorrer, o endométrio é eliminado sob a forma de fluxo menstrual. 

Durante a fase folicular ou proliferativa do ciclo, o estrógeno começa a reconstruir o endométrio, estimulando a 

proliferação e a diferenciação celular. A resposta endometrial envolve a expressão de fatores de crescimento e seus 

receptores e de genes do ciclo celular. Além disso, o estrógeno induz a expressão de receptores de progesterona, o 

que permite às células responderem a esse hormônio na segunda metade do ciclo.  

Na fase lútea ou secretora do ciclo, a elevação da progesterona limita o efeito proliferativo do estrógeno 

sobre o endométrio, estimulando a diferenciação e as secreções epiteliais, importantes para a implantação do 

blastocisto, e o crescimento dos vasos sanguíneos endometriais. O estrógeno favorece as contrações rítmicas do 

miométrio uterino e a contratilidade da tuba de Falópio e a progesterona diminui estes efeitos. Na tuba de Falópio, o 

estrógeno estimula a proliferação e diferenciação do tecido epitelial, enquanto a progesterona inibe. O estrógeno 

aumenta a quantidade de água no muco cervical, facilitando a penetração do espermatozoide e a progesterona tem 
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geralmente efeitos opostos. Estes efeitos são fisiologicamente importantes e podem também desempenhar um papel 

nas ações de alguns contraceptivos. Na vagina, o estrógeno induz estratificação e cornificação do epitélio, incluindo 

a indução de gene que codifica a proteína citoqueratina.  

 

Efeitos na glândula mamária. Os estrógenos têm um papel importante no crescimento e diferenciação dos 

ductos glandulares durante a pré-puberdade, puberdade, maturidade e gravidez/lactação. 

 

Efeitos metabólicos. Muitos tecidos não relacionados com o sistema reprodutor, incluindo ossos, endotélio 

vascular, fígado, sistema nervoso central, sistema imune e coração, expressam ER e ER e os efeitos metabólicos 

dos estrógenos resultam diretamente de eventos mediados por esses receptores.  

O osso está continuamente sendo remodelado pela ação dos osteoclastos (reaborção óssea) e dos 

osteoblastos (formação óssea) (ver Capítulo 65). Os estrógenos afetam o crescimento ósseo e o fechamento das 

epífises em ambos os sexos. 

Os estrógenos têm ações sobre o metabolismo lipídico, elevam ligeiramente os triglicérides e reduzem os 

níveis séricos de colesterol total, mas o efeito mais importante é o aumento da lipoproteína de alta densidade (HDL) 

e diminuição da lipoproteína de baixa densidade (LDL). Essa alteração benéfica da razão entre HDL e LDL é um 

efeito importante no tratamento com estrógeno para a mulher na menopausa; porém, a conclusão de dois grandes 

ensaios clínicos - Heart and Estrogen/progestin Replacement Study (HERS) e Women’s Health Initiative (WHI) – é 

que os tratamentos com estrógeno/progestina ou estrógeno isolado não protegem contra as doenças 

cardiovasculares. Os estrógenos estimulam as vias de coagulação e as vias fibrinolíticas, assim o desequilíbrio 

destas duas atividades opostas pode causar efeitos adversos. As ações do estrógeno sobre a parede vascular incluem 

o aumento da produção de óxido nítrico (NO), levando à vasodilatação, que ocorre em minutos por um mecanismo 

que envolve a ativação da Akt e ERK e aumento da atividade da sintase do NO endotelial.  

Os estrógenos administrados isolados diminuem ligeiramente os níveis de glicose e insulina durante o 

jejum, mas não têm efeitos importantes sobre o metabolismo dos carboidratos. 

 

Efeitos no sexo masculino. O papel dos andrógenos no sistema reprodutor masculino está bem 

estabelecido na literatura. Mais recentemente, usando diferentes modelos experimentais, foi possível mostrar que os 

estrógenos também têm um papel na estrutura e função dos órgãos deste sistema. 

 

Efeitos adversos. Os estrógenos são altamente eficazes, mas também acarretam alguns efeitos adversos, 

como o câncer mamário e endometrial, doença tromboembólica, maior risco de doenças cardiovasculares, 

alterações no metabolismo de carboidratos e lipídeos, hipertensão, náuseas, enxaqueca, alterações do humor e 

outros efeitos colaterais menores. 

 

Absorção, destino e excreção 

 

Os estrógenos estão disponíveis para administração oral, parenteral e transdérmica. A 

administração oral é comum e pode empregar estradiol (preparação micronizada), estrógenos conjugados, 
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ésteres de estrona, etinilestradiol e outros estrógenos. Devido, em grande parte, à diferença no 

metabolismo, as potências das várias preparações orais diferem amplamente, o etinilestradiol, por 

exemplo, é muito mais potente que os estrógenos conjugados. 

Ésteres de estradiol e estrona aquosos ou em base oleosa estão disponíveis para administração 

intramuscular. A administração de estradiol por meio de adesivos proporciona a liberação lenta e contínua 

do hormônio, bem como a distribuição sistêmica e níveis sanguíneos mais constantes que a administração 

oral. O estradiol também está disponível sob a forma de creme tópico, aplicado na parte superior da coxa, 

ou gel, aplicado 1 vez/dia no braço. Anel vaginal para uso por 3 meses pode ser empregado para 

proporcionar a liberação lenta de estradiol. Há também comprimidos para uso vaginal. 

 
O estradiol, etinilestradiol e outros estrógenos ligam-se às proteínas plasmáticas, SHBG e albumina. As 

variações do metabolismo do estradiol dependem do estágio do ciclo mestrual, da situação em relação à menopausa 

e de vários polimorfismos genéticos. Em geral, o hormônio sofre rápida biotransformação hepática, com meia-vida 

plasmática de minutos. O estradiol é principalmente convertido pela 17-hidroxiesteroide desidrogenase em estrona, 

que sofre conversão por 16-hidroxilação e 17-ceto redução a estriol, o principal metabólito urinário. Vários 

conjugados com sulfatos e glicuronídeos são também excretados na urina. Os estrógenos também sofrem uma 

recirculação enteroepática, conjugação a sulfato e gliconato no fígado, secreção biliar desses conjugados no 

intestino e hidrólise no intestino seguida de reabsorção. 

 

Usos terapêuticos. Os dois principais usos terapêuticos são o tratamento de reposição hormonal 

da mulher na pós-menopausa e na contracepção. As considerações farmacológicas relativas ao seu uso, as 

doses e os fármacos específicos usados diferem conforme estas finalidades. Historicamente, os estrógenos 

conjugados (0,625 mg/dia) foram os compostos usados na pós-menopausa. Diferentemente, a maior parte 

dos contraceptivos orais combinados com progestinas em uso atual emprega 20 a 35 g/dia de 

etinilestradiol. Estas preparações diferem em relação a suas potências orais, por exemplo, uma dose de 

0,625 mg de estrógenos conjugados é equivalente a 5 a 10 g de etinilestradiol. Nas últimas décadas, as 

doses de estrógenos empregadas para ambos os usos foram diminuídas, apresentando menores efeitos 

adversos. 
 

Os benefícios comprovados do tratamento com estrógeno da mulher na pós-menopausa incluem a melhora 

dos sintomas vasomotores, prevenção das fraturas ósseas e da atrofia urogenital. Nos sintomas vasomotores, como 

as características ondas de calor, que podem alternar-se com calafrios, suores e parestesias, os estrógenos são 

eficazes. 

 

Moduladores seletivos dos receptores de estrógenos (SERMs) e antiestrógenos 
 

Os moduladores seletivos dos receptores de estrógenos (SERMs, selective estrogen receptor 
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modulators) são fármacos que possuem ações seletivas em relação aos tecidos alvos. Os efeitos 

farmacológicos desses compostos são: ações agonistas em certos tecidos (por exemplo, osso, fígado, 

sistema cardiovascular), ações antagonistas em outros tecidos (mamas) e ações agonistas/antagonistas 

(útero). Esses fármacos são o tamoxifeno (composto derivado do trifeniletileno), o raloxifeno (não 

esteroide poliidroxilado com um núcleo benzotiofeno) e o toremifeno (derivado do tamoxifeno). O 

tamoxifeno é usado para o tratamento e prevenção do câncer de mama, o toremifeno tem seu uso restrito 

em mulheres na pós-menopausa com câncer de mama metastático e o raloxifeno é usado, principalmente, 

para a prevenção e tratamento da osteoporose.  

Os antiestrógenos diferem dos SERMs por serem antagonistas dos ER e ER nos diferentes 

tecidos estudados. O clomifeno (trifeniletileno), é usado para o tratamento da infertilidade em mulheres 

anovulatórias e o fulvestranto (ICI 182,780, derivado 7-alquilamida do estradiol) usado para o 

tratamento do câncer de mama em mulheres com progressão da doença após o tamoxifeno e em mulheres 

na pós-menopausa com câncer de mama metastático e positivo para o receptor.  
 

Inibidores da síntese de estrógenos. Vários compostos podem ser usados para bloquear a biossíntese do 

estrógeno. Os estrógenos produzidos localmente podem, tal como os circulantes, ter um papel significativo no câncer 

de mama, isto estimulou o interesse pelo uso de inibidores da aromatase para bloquear seletivamente a produção de 

estrógenos. Foram sintetizados compostos esteroides, como por exemplo, formestano e exemestano, e os não 

esteroides, anastrozol, letrozol e vorozol. O exemestano, letrozol e anastrozol são atualmente usados no câncer de 

mama como um tratamento de primeira linha ou após o tamoxifeno. Ao contrário do tamoxifeno, não aumentam o 

risco de câncer uterino ou de tromboembolismo venoso. Como reduzem os níveis de estrógenos circulantes e locais, 

produzem ondas de calor. Seus possíveis efeitos a longo prazo sobre os ossos e lipídeos plasmáticos ainda não estão 

esclarecidos.  

 

PROGESTINAS 
 

As progestinas incluem a progesterona, hormônio natural, e os derivados da 17-

acetoxiprogesterona (série dos pregnanos); os derivados da 19-nortestosterona (estranos); e o norgestrel 

e outros compostos similares ao norgestrel (gonanos). 

  
O acetato de e o acetato de megestrol são esteroides C21 com atividade medroxiprogesterona seletiva 

muito similar à da própria progesterona. Os derivados da 19-nortestosterona possuem atividade progestacional, mas 

exibem atividades androgênicas, de glicocorticoides e de mineralocorticoides. As atividades destes compostos são 

altamente dependentes de grupos substituintes específicos, especialmente no C17 do anel D, da presença de um 

grupo metila C19 e da presença de um grupo etila na posição C13. Os análogos da 19-nortestosterona são: 

noretindrona, acetato de noretindrona, noretinodrel e diacetato de etinodiol. 

A substituição do grupo 13-metila da noretindrona por um 13-etila dá origem ao gonano norgestrel, uma 

progestina mais potente e com menor atividade androgênica. Outros compostos derivados dos gonanos são: 
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norgestimato, desogestrel, gestodeno e dienogesta. Novas progestinas esteroides derivadas da 19-nor-progestina, 

nomegestrol, nestorona e trimegestona, possuem maior seletividade para o receptor de progesterona e menor 

atividade androgênica que os estranos. 

 

Síntese e secreção. A progesterona é secretada pelo ovário, principalmente, durante a segunda metade do 

ciclo menstrual pela ação do LH. 

Após a fertilização, o trofoblasto secreta hCG para a circulação materna, sustentando a secreção pelo 

corpo lúteo. Durante o segundo e terceiro mês de gestação, a placenta em desenvolvimento começa a secretar 

estrógeno e progesterona, juntamente com as glândulas adrenais fetais, e o corpo lúteo não é mais essencial para a 

manutenção da gestação. Estrógenos e progesterona continuam a ser secretados pela placenta até o momento do 

parto. No plasma, a progesterona liga-se à proteínas plasmáticas, CBG (corticosteroid-binding globulin) e 

albumina.  

 

Receptores. As progestinas exercem seus efeitos fisiológicos e farmacológicos pela interação com os 

receptores de progesterona (PR), que pertencem à superfamília de receptores nucleares e são expressos como duas 

isoformas, PR-A e PR-B. Estas duas isoformas são codificadas por um único gene por meio de dois promotores 

distintos, dependentes de estrógenos. As expressões dos PR-A e PR-B variam de acordo com o tipo celular, 

condições hormonais e patológicas e podem formar homo e heterodímeros.  

A interação da progesterona com PR-A e PR-B leva a respostas funcionais distintas, dependentes do tipo 

celular, dos promotores e das proteínas correguladoras presentes nas células alvos. Na maioria das células, a 

interação da progesterona com PR-B induz atividades hormonais estimulatórias em células onde PR-A é inativo. Em 

células onde as duas isoformas estão presentes, PR-A pode inibir o efeito do PR-B.  

 

Mecanismo de ação. O mecanismo de ação do complexo progesterona-PR envolve ações genômicas e não-

genômicas. O mecanismo de ação genômico envolve: - a ligação do hormônio e mudança conformacional dos 

receptores, dissociação das proteínas do choque térmico (HSP90, HSP-70 e p59), dimerização e fosforilação dos 

receptores - o dímero liga-se ao DNA em região específica denominada elemento de resposta à progesterona (PRE), 

localizado na região promotora de genes alvo contendo a sequência consenso 5’-AGAACAnnnTGTTCT-3’. - o 

complexo progesterona-PR-DNA recruta uma cascata de proteínas coativadoras (SRC-1, NCoA-1 ou NCoA-2), 

favorece a interação com proteínas adicionais, como CPB e p300. Os antagonistas da progesterona também 

facilitam a dimerização do receptor e a ligação ao DNA.  

Além das ações genômicas, mecanismos que envolvem as respostas rápidas do hormônio também são 

observados pela interação das progestinas. Esses efeitos não genômicos estão envolvidos na reação acrossômica do 

espermatozoide, modulação da excitabilidade neuronal e prevenção do trabalho de parto prematuro. 

 

Ações fisiológicas e farmacológicas 
 

Sistema reprodutor feminino. As progestinas inibem o desenvolvimento do folículo ovariano pré-

ovulatório agindo diretamente nas células da granulosa. As células da granulosa do folículo pré-ovulatório 

diferenciam-se em células luteínicas, como consequência do pico de gonadotrofinas e da ativação vários genes alvo 
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da progesterona. Além disso, ocorre aumento da síntese de progesterona e prevenção de apoptose destas células. 

Na fase lútea do ciclo, a progesterona induz o desenvolvimento do endométrio secretor e influencia as 

glândulas endocervicais a secretar um material viscoso e escasso, dificultando a penetração dos espermatozoides. 

Além disso, inibe a atividade mitótica induzida pelo estrógeno nas células epiteliais do endométrio, mas possui 

algum efeito estimulatório na angiogênese endometrial. A queda dos níveis de progesterona no final da fase lútea do 

ciclo leva a mudanças na matriz extracelular do endométrio e constricção arteriolar, resultando na menstruação.  

A progesterona também está envolvida na regulação do processo de implantação e na manutenção da 

gestação pela inibição da contratilidade uterina.  

 

Efeitos na glândula mamária. O desenvolvimento da glândula mamária requer estrógeno e progesterona. 

Na fase lútea do ciclo, a progesterona aumenta a atividade mitótica do epitélio, há um aumento de ciclinas, de 

proteínas quinases dependentes de ciclinas e de proto-oncogenes: c-myc e c-fos. Durante a gestação, a progesterona 

leva à proliferação dos ácinos das glândulas mamárias em preparação para a lactação. 

 

Efeitos no Sistema Nervoso Central. A progesterona aumenta a temperatura corpórea basal de 0,56C no 

meio do ciclo menstrual, sendo correlacionada com a ovulação. O mecanismo desse efeito é desconhecido. A 

progesterona também aumenta a resposta ventilatória dos centros respiratórios ao dióxido de carbono, reduz a PCO2 

arterial e alveolar na fase lútea do ciclo menstrual e durante a gestação. A progesterona pode ter ações depressoras 

sobre o sistema nervoso central com possível sonolência após a administração do hormônio.  

 

Efeitos metabólicos. A progesterona aumenta os níveis de insulina basal e após a ingestão de 

carboidratos, embora normalmente não altere a tolerância à glicose. Porém, a administração a longo prazo de 

progestinas mais potentes, como o norgestrel, pode diminuir a tolerância à glicose. A progesterona estimula a 

atividade da lipoproteína lipase intensificando a deposição de gordura. Progesterona e acetato de 

medroxiprogesterona aumentam o LDL e apresentam reduções modestas nos níveis séricos de HDL. As 19-

norprogestinas, pela sua atividade androgênica, podem ter efeitos mais pronunciados sobre os lipídeos plasmáticos.  

O acetato de medroxiprogesterona diminui o aumento benéfico do HDL causado pelos estrógenos 

conjugados durante a reposição hormonal em mulheres na pós-menopausa, mas não afeta significativamente o efeito 

benéfico dos estrógenos em reduzir o LDL. A progesterona micronizada não afeta significativamente os efeitos do 

estrógeno sobre o HDL e LDL. Ela também pode diminuir os efeitos da aldosterona sobre o túbulo renal e causar 

diminuição da reabsorção de sódio, aumentando a secreção de mineralocorticoide no córtex da glândula adrenal. 

 

Absorção, destino e excreção 

 

A progesterona sofre rápido metabolismo hepático, mas há preparações de progesterona 

micronizada disponíveis para uso oral. As progestinas também estão disponíveis em solução oleosa para 

injeção, como gel vaginal e dispositivo intrauterino de liberação lenta para contracepção.  
 

Os ésteres, como o caproato de hidroxiprogesterona e acetato de medroxiprogesterona, são administrados 
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por via intramuscular; o acetato de medroxiprogesterona e o acetato de megestrol podem ser usados por via oral 

devido ao seu reduzido metabolismo hepático. Os esteroides 19-nor têm boa atividade oral. Há implantes e 

preparações de depósito de progestinas sintéticas disponíveis para liberação durante períodos prolongados de uso 

do hormônio. 

Cerca de 90% das progestinas liga-se à proteínas plasmáticas. A meia-vida de eliminação da progesterona 

é de aproximadamente 5 minutos, é metabolizada no fígado a metabólitos hidroxilados e conjugados com sulfatos e 

glicuronídeos, eliminados na urina. Um importante metabólito específico da progesterona é o pregnano-3,20-

diol, sua medida na urina e no plasma é usada como índice de secreção endógena de progesterona.  

 

Usos terapêuticos. Os dois usos mais frequentes das progestinas são na contracepção, 

empregadas isoladamente ou em associação com um estrógeno, e no tratamento hormonal das mulheres 

na pós-menopausa, usada em associação com estrógeno.  

As progestinas também são usadas na amenorreia secundária, no sangramento uterino anormal, 

para tratamento de infertilidade e no trabalho de parto prematuro. A progesterona pode ser usada para fins 

diagnósticos, visando avaliar a secreção de estrógeno e a capacidade de resposta do endométrio. As 

progestinas são altamente eficazes para reduzir a ocorrência de hiperplasia e carcinoma endometrial 

devido ao uso de estrógenos. 
 

Antiprogestinas e Moduladores seletivos dos receptores de progesterona 
 

As antiprogestinas são usadas para o término da gestação (abortivo terapêutico), contraceptivos, 

indução do trabalho de parto após a morte fetal, tratamento de leiomiomas uterinos, endometriose, 

meningiomas e câncer de mama.  

A mifepristona é um derivado da noretindrona possui atividade antagonista dos receptores de 

progestinas e de glicocorticoides em várias células. O complexo formado pelo PR com este composto 

recruta preferencialmente correpressores. Ademais, tem também atividade agonista, dependendo do 

contexto celular, tanto in vivo como in vitro. Deste modo, a mifepristona e, mais recentemente, a 

onapristona são consideradas moduladores do receptor de progesterona (PRM). 
 

Ações farmacológicas. Quando administrada nos estágios iniciais da gestação, a mifepristona causa 

degradação decidual por bloqueio dos receptores uterinos de progesterona, o que leva ao descolamento do 

blastocisto e à diminuição da produção de hCG. A diminuição da progesterona endógena e o bloqueio dos 

receptores de progesterona no útero aumentam os níveis de prostaglandinas uterinas, as quais induzem contrações 

uterinas. A mifepristona pode retardar ou prevenir a ovulação, dependendo da dose e do dia da fase folicular do 

ciclo menstrual em que é administrada. No final da fase lútea, a mifepristona compromete o desenvolvimento do 

endométrio secretor e leva à mestruação. 

A mifepristona é administrada por via oral, sofre metabolismo hepático e circulação enteroepática, e os 

produtos do metabolismo são encontrados nas fezes. 
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A mifepristona em combinação com misoprostol ou outras prostaglandinas está disponível para o término 

da gestação. O efeito adverso mais grave é o sangramento vaginal e outros como dor abdominal, cólicas uterinas, 

náuseas, vômitos e diarreia. 

 

CONTRACEPTIVOS HORMONAIS 

 

Os contraceptivos orais estão entre os compostos mais usados no mundo, são extremamente 

eficazes e têm, na maior parte das mulheres, baixa incidência de efeitos adversos. Isto se deve ao 

desenvolvimento dos contraceptivos orais de terceira geração, contendo progestinas com reduzida 

atividade androgênica, como por exemplo o norgestimato, desogestrel e gestodeno. Ademais, variedade 

de formulação contraceptiva está disponível e incluem “pílulas”, injeções com efeito contraceptivo de um 

a três meses, adesivos cutâneos, implantes subcutâneos, anéis vaginais e dispositivos intrauterinos que 

liberam hormônios.  
 

Tipos de contraceptivos hormonais  

 

Contraceptivos orais combinados. Esses compostos contêm um estrógeno e uma progestina. O 

etinilestradiol é o composto estrogênico mais usado e várias progestinas das séries dos estranos e gonanos são 

empregadas, sendo o levonorgestrel o mais comum. Compostos como o desogestrel e o norgestimato são os mais 

recentes e possuem menor atividade androgênica. A eficácia teórica é de 99,9%. Há várias formulações de 

contraceptivos orais combinados, as “pílulas” monofásicas, bifásicas e trifásicas são fornecidas normalmente em 

embalagens de 28 dias. Outras opções incluem o uso injetável de cipionato de estradiol e medroxiprogesterona a 

cada mês, adesivos de etinilestradiol e noregestromina (metabólito ativo do norgestimato) aplicado semanalmente, 

anel vaginal de etinilestradiol e etonogestrel (metabólito ativo do desogestrel) usado por três semanas. 

A dose de estrógeno das preparações atuais varia de 20 a 50 g, a maioria contém 30 a 35g. A dose de 

progestina é mais variável por causa das diferenças de potência entre os compostos usados.  

 

Contraceptivos de progestina. Existem vários compostos para contracepção contendo progestina pura 

com eficácia teórica de 99%. Preparações específicas incluem a “minipílula”, baixas doses de progestinas (por 

exemplo, 350 g de noretindrona ou 75 g  de norgestrel) tomadas diariamente, sem interrupções; implantes 

subdérmicos de 216 mg de norgestrel para liberação lenta e ação contraceptiva a longo prazo, por exemplo até 5 

anos; e suspensões de acetato de medroxiprogesterona (150 mg) para injeção intramuscular e efeito contraceptivo 

de duração de 3 meses. Dispositivo intrauterino, que libera localmente baixas quantidades de progesterona, está 

disponível para colocação anual. Sua eficácia é de 97 a 98%, e a ação contraceptiva provavelmente acontece por 

efeitos locais sobre o endométrio. Implantes subcutâneos que contêm levonorgestrel ou etonogestrel também estão 

disponíveis. 

 

Contraceptivos emergenciais ou pós-coito. Duas preparações para contracepção pós-coito têm sido 

usadas, uma delas é composta de duas doses da minipílula (0,75 mg de levonorgestrel por pílula); a outra contém 
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duas pílulas de 0,25 mg de levonorgestrel e 0,05 mg de etinilestradiol por pílula, ambas administrada com um 

intervalo de 12 horas.  

A primeira dose dessas preparações deve ser tomada a qualquer momento nas primeiras 72 horas após a 

relação sexual, e deve seguir-se 12 horas mais tarde por uma segunda dose. A eficácia está em torno de 60 a 80%. 

O ulipristal é um modulador do receptor de progesterona que age como agonista parcial. Pela a sua 

capacidade de inibir a ovulação foi aprovado como contraceptivo de emergência. 

 

Mecanismo de ação. Medidas dos hormônios plasmáticos mostram que o LH e o FSH estão inibidos, que o 

pico de LH encontra-se ausente na metade do ciclo, que os níveis de esteroides endógenos mostram-se diminuídos e 

que a ovulação não ocorre com a administração dos contraceptivos orais combinados. Embora qualquer um dos 

componentes isolados pode, em certas situações, exercer estes efeitos, a combinação reduz de forma sinérgica os 

níveis plasmáticos de gonadotrofinas e inibe a ovulação de modo muito mais consistente. 

 

Efeitos adversos. Em mulheres sem fatores de risco predisponentes, o consenso atual é que as preparações 

de baixas doses acarretam riscos mínimos para a saúde, podendo ter até alguns efeitos benéficos. 

 

Efeitos cardiovasculares. Os efeitos colaterais cardiovasculares foram reexaminados em relação aos 

novos contraceptivos orais de baixas doses. Para as não fumantes sem outros fatores de risco, como hipertensão ou 

diabetes, não há aumento significativo no risco de infarto do miocárdio ou de acidente vascular cerebral.  

 

Câncer. Evidências epidemiológicas recentes sugerem que o uso de contraceptivos orais combinados pode 

aumentar em cerca de duas vezes o risco de câncer cervical, mas apenas em usuárias a longo prazo (> 5 anos) com 

infecção persistente pelo vírus do papiloma humano. 

O risco de câncer de mama em idade fértil é muito baixo, e não é afetado pela duração do uso, dose ou tipo 

de componente e nem pela ocasião do primeiro uso.  Os contraceptivos orais combinados diminuem a incidência de 

câncer endometrial e ovariano e o risco de câncer de cólon e reto. 

 

Outros efeitos. Náuseas, edema e dor de cabeça leve ocorrem em algumas mulheres e, em menor 

proporção, cefaleias e enxaquecas mais graves.  

Pequenos sangramentos irregulares e sangramento de escape durante o ciclo de 21 dias são observados, 

principalmente com o uso de progestinas isoladas. Ganho de peso e alterações do humor já foram descritos. 

 As seguintes condições são consideradas contraindicações para o uso dos contraceptivos orais 

combinados: história de doença tromboembólica, doença vascular cerebral, infarto do miocárdio, doença 

coronariana ou hiperlipidemia congênita, suspeita ou presença de câncer de mama, carcinoma do aparelho 

reprodutor feminino ou de outras neoplasias dependentes/responsivas a hormônios; sangramento vaginal anormal 

sem causa diagnosticada; gestação e tumores ou comprometimento da função hepática.  

Os efeitos colaterais cardiovasculares sérios são particularmente observados em mulheres com mais de 35 

anos de idade e fumantes, assim, mesmo os contraceptivos orais de baixa dose são contraindicados para essas 

mulheres. 
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Indicações benéficas dos contraceptivos. Os contraceptivos orais reduzem significativamente a 

incidência de câncer de endométrio e ovário em 6 meses de uso e reduzem em 50% após 2 anos de uso. 

As injeções de acetato de medroxiprogesterona de depósito reduzem a incidência de câncer uterino. Esses 

compostos também diminuem a incidência de cistos de ovário e de doença fibrocística benigna da mama. 

Para muitas mulheres, os contraceptivos orais trazem grandes benefícios em relação à 

menstruação, que incluem sangramentos mais regulares, menor perda de sangue durante a menstruação, 

menor incidência de anemia ferropriva e menor frequência de dismenorreia. 

 Há também diminuição da incidência de doença inflamatória pélvica e gestações ectópicas, e a 

endometriose pode melhorar. 
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Capítulo 65 

 

Fármacos com Ação no Metabolismo Ósseo 

 

 

Catarina S. Porto, Erica Rosana Siu  
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O hormônio paratireoidiano (PTH), a vitamina D e seus derivados (1,25-diidroxicolecalciferol) e 

a calcitonina (CT) estão principalmente relacionados com os mecanismos de manutenção das 

concentrações plasmáticas de cálcio, fosfato e a regulação da fisiologia do osso. Ademais, novas 

abordagens de tratamento têm surgido como os bisfosfonatos e calcimiméticos, enquanto o 

desenvolvimento de análogos da vitamina D representa um considerável potencial terapêutico 

principalmente em casos de neoplasias malignas e da psoríase. A busca por potenciais fármacos de ação 

anabólica no osso tem aumentado, sendo resultado dessa busca os peptídeos derivados do PTH, utilizado 

na osteoporose grave, e os compostos calcilíticos, ainda em estudos clínicos.  

 
METABOLISMO ÓSSEO E HOMEOSTASIA 

 

CÁLCIO. O cálcio é um dos elementos químicos essenciais mais abundantes no organismo 

humano. Aproximadamente 99% do cálcio corpóreo está localizado nos ossos, numa forma semelhante à 

hidroxiapatita. em condições normais, a concentração plasmática total de cálcio é de aproximadamente 

2,5 mmol/L, sendo que 40% está ligado a proteínas plasmáticas, 10% complexado a pequenos ânions, 

principalmente fosfato e citrato, e 50% ionizado.  

A concentração de cálcio é regulada entre 100 nm e 1 m, devido à sua rápida cinética de 

associação-dissociação e também à alta afinidade e seletividade de ligação. 
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Estocagem. Nos ossos, o cálcio é armazenado em dois tipos de depósitos, sendo um facilmente 

intercambiável e outro estável com trocas lentas. Existem dois mecanismos homeostáticos independentes, mas 

interativos, que afetam a regulação do cálcio nos ossos. Cerca de 500 mmol/dia de cálcio são facilmente trocados 

entre o plasma e o depósito do osso, enquanto que, no depósito estável relacionado à remodagem óssea, apenas 

cerca de 7,5 mmol/dia são intercambiáveis. 

 

Absorção e excreção. O cálcio é absorvido no intestino principalmente por difusão passiva, ocorrendo 

também a absorção por transporte ativo que envolve uma ATPase dependente de cálcio e outros mecanismos, sendo 

regulados por 1,25-diidroxicolecalciferol (ver adiante). Alguns fármacos, como os glicocorticoides e a fenitoína, 

inibem o transporte intestinal de cálcio. A presença de oxalatos na dieta diminui a absorção de cálcio pela formação 

de precipitados não absorvidos (ver Capítulo 15). Grande quantidade de cálcio é excretada nos rins, sendo que 99% 

do cálcio filtrado é reabsorvido ao longo do néfron. O PTH regula a reabsorção de cálcio no túbulo distal (ver 

adiante). 

 

Outras ações. O conhecimento da participação do íon cálcio em diversos eventos intracelulares 

relacionados ao papel de segundo mensageiro, à contração muscular e à função nervosa foi comentado 

anteriormente (ver Capítulos 1, 16, 20). 

 

FOSFATO (FÓSFORO). O fostato é importante constituinte do osso, sendo também 

componente essencial da bicamada lipídica de membranas celulares na forma de fosfolipídeos e de outros 

compostos celulares, como os ácidos nucleicos. 
 

Estocagem. Mais de 80% do fosfato coropóreo encontra-se no osso, conjugado ao cálcio na forma de 

hidroxiapatita e fosfato de cálcio. É encontrado também no plasma, no líquido extracelular e intracelular e nas 

membranas celulares. No líquido extracelular, o fosfato é encontrado na forma de fosfato inorgânico (Pi), na forma 

de NaH2PO4 e Na2HPO4. 

 

Absorção e excreção. O fosfato é absorvido no trato gastrointestinal por transporte ativo, dependente de 

sódio e estimulado por 1,25-diidroxicolecalciferol, e também por difusão passiva. A presença de íons cálcio e 

alumínio podem prejudicar a absorção de fosfato pela formação de compostos insolúveis. O fosfato plasmático é 

excretado pelos rins por filtração, sendo 80 a 90% reabsorvido ao longo do néfron. Cerca de 70% da reabsorção de 

fosfato ocorre no túbulo proximal por um processo dependente de sódio mediado por três tipos de cotransportadores, 

sendo o tipo 2 o mais importante, cujas alterações determinam a taxa de excreção do fosfato (ver adiante). 

 

Regulação. Apesar de sua importância fisiológica, a regulação do balanço de fosfato ainda não está 

completamente esclarecida. Estudos recentes identificaram uma série de moléculas que promovem fosfatúria, 

incluindo o FGF-23 (fibroblast growth factor-23), sFRP-4 (secreted frizzled-related protein-4) e MEPE (matrix 

extracellular phosphoglycoprotein). O FGF-23 e a sFRP-4 inibem a síntese de 1,25-diidroxicolecalciferol, além de 

também inibir cotransportadores de fosfato do túbulo renal, assim levam a uma diminuição da concentração de 

fosfato por diminuir a absorção intestinal e também a reabsorção renal. Além disso, pacientes com hipofosfatemia 
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ligada ao cromossomo X possuem um acúmulo de FGF-23, enquanto que pacientes com raquitismo hipofosfatêmico 

autossômico dominante expressam um FGF-23 resistente à degradação proteolítica, sugerindo um papel do FGF-23 

no metabolismo do fosfato.  

 

Outras ações. O fosfato é essencial nas reações de fosforilação e desfosforilação que regulam as funções 

celulares (ver Capítulo 1). Além disso, tem ação na acidificação da urina (ver Capítulo 40) e laxativa (ver Capítulo 

48). 

 

Hormônio Paratireoidiano (PTH) 
 

Regulação da secreção O cálcio é o fator primordial na regulação da secreção de PTH. A hipocalcemia é 

o estímulo mais potente para a secreção do PTH, enquanto a hipercalcemia inibe a secreção. Quando a 

concentração de cálcio no soro cai abaixo de 9 mg/dL, há aumento do ritmo de secreção hormonal. A resposta ao 

estímulo hipocalcêmico crônico se traduz por hiperplasia glandular e, consequentemente, por aumento da secreção 

de PTH em até 50 vezes o valor basal.  

Níveis muito elevados de cálcio não inibem a secreção de PTH de maneira absoluta, permanecendo uma 

“secreção basal” (15% da secreção normal). Essa fração de PTH que não é inibida pela hipercalcemia é formada, 

predominantemente, por fragmentos carboxiterminal e por pequenas quantidades de PTH. 

A modulação da secreção do PTH dentro dos limites normais de concentração de cálcio sérico e a resposta 

imediata da glândula diante de hipocalcemia fazem parte do mecanismo homeostático que protege o organismo 

contra a hipocalcemia. As células da paratireoide possuem associado à membrana plasmática um receptor sensor de 

cálcio (CaR, calcium-sensing receptor), um receptor acoplado à proteína G. A ligação do cálcio a este receptor 

estimula a fosfolipase C e inibe a adenilil ciclase, resultando em aumento de trifosfato de inositol (IP3) e diminuição 

de AMP cíclico e, consequentemente, inibe a secreção do PTH. Redução da ativação do CaR leva a uma diminuição 

de IP3 e aumento de AMP cíclico, promovendo a secreção do PTH. Recentemente foram desenvolvidos agonistas 

(calciminéticos) e antagonistas (calcilíticos) para este receptor, visando a modulação farmacológica da secreção do 

PTH e, consequentemente, seus efeitos nos órgãos-alvo do hormônio (ver adiante).  

 

Outros agentes. As substâncias que alteram a secreção do PTH podem fazê-lo por meio de ações sobre os 

níveis de cálcio ou de AMP cíclico das células paratireoides. Entre esses agentes há magnésio, fósforo, metabólitos 

da vitamina D, catecolaminas (agonistas e antagonistas dos -adrenoceptores), entre outros. Recentemente, foi 

também observado que um aumento na concentração de vitamina D inibe a transcrição do gene do PTH.  

 

Ações fisiológicas do PTH. A principal função do PTH é manter a concentração de cálcio e fosfato no 

líquido extracelular dentro de um limite homeostático estreito, apesar das grandes variações de ingestão, excreção e 

deposição nos ossos. Os principais locais de ação do PTH são o osso, o rim e o intestino. A ação do PTH nos tecidos 

alvos determina aumento na concentração de cálcio circulante (estimula a reabsorção renal do cátion, a reabsorção 

óssea e, indiretamente, a absorção intestinal de cálcio) e diminuição do fosfato plasmático (aumento da reabsorção 

óssea e da excreção de fosfato). Além disso, o PTH aumenta a excreção urinária de hidroxiprolina, através do seu 

efeito sobre o metabolismo do colágeno. Os efeitos do PTH sobre o metabolismo incluem aumento da síntese de 
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calcitriol e da gliconeogênese.  

 

Efeito do PTH sobre o osso. O efeito do PTH sobre o osso envolve o controle da concentração plasmática 

de cálcio e fosfato por meio da regulação da reabsorção óssea. 

Os três tipos de células participantes na remodelagem óssea são influenciados pelo PTH. Ele induz o 

aumento do número e a atividade de osteoclastos, enquanto que, nos osteoblastos, induz alterações da forma celular, 

inibe a síntese do colágeno e a atividade fosfatase alcalina. Já seu efeito sobre osteócitos caracteriza-se por 

alteração de forma da célula e por aumento do espaço extracelular das lacunas ósseas, evidenciando reabsorção do 

osso imediatamente ao redor dos osteócitos.  

 

Efeito do PTH sobre o rim. A ação do PTH ocorre em múltiplos locais ao longo do néfron, gerando 

efeitos principais na reabsorção do cálcio e fósforo. No túbulo proximal, causa a internalização dos 

cotransportadores do tipo 2 e consequente aumento da excreção de fosfato. Já no ramo ascendente da alça de Henle 

e no túbulo contorcido distal, o PTH aumenta a reabsorção de cálcio por aumentar a atividade da Ca+2-ATPase e do 

transportador Na2+Ca2+. Ocorre diminuição do coeficiente de filtração glomerular e alterações no transporte de 

solutos e água, gerando diminuição da reabsorção tubular de fósforo, bicarbonato, sódio e líquidos em paralelo com 

aumento da reabsorção tubular de cálcio e magnésio. A exposição dos rins ao PTH resulta em aumento na excreção 

apreciável de AMP cíclico urinário, uma vez que o PTH liga-se ao PTHR1, acoplado a proteína Gs e expresso na 

membrana basolateral.  

 

Usos terapêuticos do PTH. O uso clínico principal do PTH se restringe à realização do teste 

diagnóstico de pseudo-hipoparatireoidismo. O hPTH 1-34 (teripartida), peptídeo de 34 aminoácidos 

derivado do PTH humano, que tem sido utilizado no tratamento da osteoporose grave ou em casos em que 

os bisfosfonatos não são eficazes (ver adiante). Os efeitos adversos observados da teripartida são 

nefrolitíase e acido úrico elevado no sangue. O PTH (1-84) é recombinante humano  que está em estudos 

clincos fase III. 

 

Vitamina D 

 

Química e fontes. Alguns compostos esteroides sob ação da irradiação ultravioleta sofrem 

clivagem da ligação entre o C9 e C10 resultando em substâncias com atividade da vitamina D. Nos 

queratinócitos da pele, o 7-desidrocolesterol exposto à luz solar converte-se em colecalciferol  (vitamina 

D3). O ergosterol, encontrado em plantas, dá origem à vitamina D2 (ergocalciferol). O termo vitamina D 

é usado como referência para duas fontes de vitamina: D2 e D3. 

 
Metabolismo. A vitamina D sofre sucessivas reações de hidroxilação que aumentam progressivamente sua 

polaridade e, assim, a molécula torna-se mais hidrofílica e menos lipofílica (Fig. 65-1).  

No fígado, o colecalciferol é convertido a 25-hidroxicolecalciferol (calcifediol). Já nos rins, o calcifediol é 
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convertido em 1,25-diidroxicolecalciferol (calcitriol ou 1,25-(OH)2, D3), o metabólito mais potente da vitamina D. 

Esta reação ocorre pela ação  da enzima 1-hidroxilase, cuja atividade é estimulada pelo PTH quando há 

diminuição dos níveis de cálcio ou deficiência de vitamina D. A atividade da 1-hidroxilase também é estimulada 

por estrógenos e prolactina e, recentemente, foi observada sua inibição pelas fosfatoninas FGF-23 e sFRP4. Além 

disso, o calcitriol regula sua própria síntese por inibir a transcrição da enzima 1-hidroxilase. Ainda nos rins, o 

calcitriol e o calcifediol podem ser convertidos em 1,24,25-diidroxicolecalciferol (1,24,25(OH)2 D3) e 24,25-

diidroxicolecalciferol, respectivamente, pela ação da 24-hidroxilase e são metabólitos bem menos potentes com 

significância biológica menos conhecida.  

Há grande interesse quanto à ação direta na paratireoide dos metabólitos hidroxilados da vitamina D, isto 

é, do 1,25(OH)2D3 e 24,25(OH)2D3, cujas sínteses são inversamente proporcionais e independentes de alterações dos 

níveis de Ca2+. Teoricamente, a regulação da glândula por esses derivados implicaria num evento mais rápido e de 

um controle mais justo do mecanismo de retroalimentação ao nível hipofisário. A supressão direta da síntese do PTH 

pelo 1,25(OH)2D ou o estímulo da secreção diretamente pelo 24,25(OH)2D constitui um sistema de alça curta que 

complementaria o sistema de retrorregulação negativa da paratireoide pelo Ca2+ e PTH.  

 

Mecanismo de ação. A vitamina D (calcitriol), assim como os hormônios esteroidais, liga-se ao receptor 

nuclear (receptor para vitamina D, VDR) existente em praticamente todos os tecidos alvos. A interação hormônio-

receptor permite a formação de heterodímeros com os receptores RXR (retinoid X receptor) ativados por retinoides.  

Recentemente, foram descritos efeitos não genômicos da vitamina D; porém, ainda não está bem estabelecida a sua 

importância fisiológica. 

 

Ações farmacológicas e fisiológicas. O efeito principal da vitamina D é estimular a absorção intestinal do 

cálcio. No epitélio intestinal, a absorção de cálcio ocorre por diversos mecanismos além do transporte ativo. 

Proteínas ligadoras de cálcio (CaBP, calcium-binding protein) promovem a translocação do complexo cálcio-CaBP 

através do enterócito. A extrusão ativa do Ca2+ ocorre pela ação de um transportador de Ca2+-Na2+ dependente de 

ATP. O cálcio também pode ser absorvido por endocitose e fusão de partículas com lisossomos contendo CaBP. A 

taxa de absorção de cálcio no duodeno é proporcional ao número de CaBPs, sendo que a 1,25-diidroxicolecalciferol 

aumenta a expressão de CaBPs, principalmente D9K e D28 K. Além disso, o calcitriol também aumenta a absorção de 

Pi e Mg2+. O calcitriol pode também atuar com o PTH nos rins, aumentando a reabsorção de cálcio e fosfato.  

Nos ossos, o calcitriol promove a renovação óssea por diversos mecanismos: recruta células precursoras 

de osteoclastos e atuam na diferenciação dessas células em osteoclastos maduros. Além disso, nos osteoblastos, 

estimula a formação de osteocalcina, uma proteína dependente da vitamina K, e interleucina-1 (IL-1) que promovem 

a reabsorção óssea. 

 

Deficiência de vitamina D. A deficiência de vitamina D resulta da absorção inadequada de cálcio e 

fosfato. Consequentemente, as concentrações plasmáticas de cálcio são reduzidas e a secreção do PTH é estimulada, 

para regular a homeostase do cálcio plasmático à custa da mobilização de cálcio ósseo. Em crianças, esse processo 

provoca incapacidade de mineralização por unidade de matriz óssea, que é denominado de raquitismo e de 

osteomalacia nos adultos. 
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Hipervitaminose D. A hipervitaminose D pode ser resultante da administração aguda ou prolongada de 

doses excessivas de vitamina D ou da responsividade alterada à dose normal de vitamina D em casos clínicos que 

produzem alterações no metabolismo do cálcio. O tratamento consiste na suspensão imediata de vitamina D, com 

dieta pobre em cálcio e administração de líquidos e glicocorticortoides. 

 

Usos terapêuticos. A vitamina D é usada na profilaxia e no tratamento do raquitismo do tipo 

nutricional, resultante da deficiência de vitamina D na dieta ou de exposição inadequada à luz solar. O 

uso de calcitriol e análogos (diidrotaquisterol, alfacalcidol)) são recomendados em casos de raquitismo 

metabólico em lactentes e crianças e osteomalacia em adultos, que se caracterizam pela falta de resposta a 

doses normais de vitamina D. A vitamina D e derivados (doxercalciferol é indicada no tratamento do 

hipoparatireoidismo caracterizado por hipocalcemia e hipofosfatemia. 

O uso mais recente da vitamina D tem como base o efeito antiproliferativo, sendo utilizado no 

tratamento da psoríase. O uso tópico de vitamina D e seus análogos calcipotrieno, 1,24-

diidroxicolecalciferon, e 22-oxo-1,25-diidroxicolecalciferol, é o tratamento de escolha para a psoríase.  
 

Calcitonina (CT) 

 

Origem e química. A CT é um hormônio hipocalcêmico, cujos efeitos são geralmente opostos 

ao PTH. A CT é sintetizada e secretada por células parafoliculares ou células C localizadas na glândula 

tireoide. A CT humana consiste de uma cadeia peptídica de 32 aminoácidos. As CTs de outras espécies 

contêm 32 aminoácidos, sendo a CT do salmão cerca de 20 vezes mais potente que a humana. 

 
Secreção e metabolismo. A biossíntese e secreção de CT são controladas pelas concentrações plasmáticas 

de cálcio. Quando o cálcio plasmático atinge em torno de 9,5 mg/dL, a CT passa a ser secretada de forma 

diretamente proporcional à concentração do cátion. As concentrações plasmáticas basais de CT são da ordem de 10 

pg/mL, sendo maiores nos homens do que nas mulheres. A meia-vida da CT é de aproxidamente 10 minutos. 

 

Ações fisiológicas e Mecanismo. Os efeitos hipocalcêmicos e hipofosfatêmicos da CT ocorrem 

principalmente pela inibição da atividade dos osteoclastos e, consequentemente da reabsorção óssea. Além disso, a 

CT aumenta a excreção de cálcio e fosfato na urina. O receptor de CT (CTR),é pertecente a subfamília de 

PTH/secretina com seis subtipos de CTR em humanos. Entre as isoformas, a hCTR11, está acoplado à proteína G, 

são expressos nos ossos e rins. Sabe-se que AMP cíclico está envolvido como mediador intracelular desse hormônio, 

mas os exatos mecanismos não são conhecidos. CT e PTH interagem com células diferentes dos túbulos renais.  

 

FISIOLOGIA ÓSSEA 

 
O osso está em constante processo de remodelagem pela reabsorção do osso pelos osteoclastos e a 

formação subsequente de osso novo pelos osteoblastos (Fig. 65-1). Esses dois eventos em conjunto são responsáveis 
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pela renovação do esqueleto. Sob condiições normais, a remodelagem óssea prossegue em ciclos nos quais os 

osteoclastos aderem aos osteócitos, promovendo acidificação e digestão proteolítica. O processo de reabsorção é 

completado por fagócitos mononucleares. Precursores de osteoblastos são recrutados para a base da cavidade de 

reabsorção, e o processo de produção de uma nova matriz óssea continua pelos osteoblastos secretando osteoide 

que, eventualmente, calcifica e mineraliza. Após o término da formação óssea, o osso volta a um estado quiescente. 
Vários fatores como citocinas, tais como as interleucinas 1 e 6 (IL-1 e IL-6), proteínas morfogenéticas do 

osso (BMP, bone morphogenetic proteins, da superfamília do TGF-, transforming growth factor- ), entre outros, 

estão envolvidos na remodelagem. A produção de osteoclastos é regulada por citocinas derivadas dos osteoblastos 

como a IL-1 e IL-6. Sabe-se do envolvimento do receptor para ativação do NFB (RANK) e seu ligante, RANKL, na 

ativação de osteoclastos. A osteoprotegerina (OPG), principalmente secretada por osteoblastos e células do estroma, 

bloqueia a interação entre RANK e RANKL, tendo papel na regulação fisiológica da remodelagem óssea. 

 

 
 

Fig. 65-1. O ciclo da remodelagem óssea. 
 

TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS ÓSSEOS 

 

Bisfosfonatos 

 

Os bisfosfonatos, ou difosfonatos, são compostos semelhantes aos pirofosfatos. Os pirofosfatos 

possuem a fórmula química geral P-O-P, enquanto que os bisfosfonatos, a fórmula P-C-P. A substituiçao 

do oxigênio que liga as duas moléculas de pirofosfato por carbono dá ao bisfosfonato a resistência à 

degradação biológica. O primeiro representante desses compostos foi o etidronato de sódio. 

Subsequentemente foi observado que a inibição da mineralização constitui desvantagem clínica, tendo 
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sido desenvolvidos novos agentes de segunda ou terceira gerações de bifosfonatos, tais como 

alendronato, clodronato, ibandronato, risedronato, zolendronato e pamidronato. Assim, a utilidade 

clínica dos bisfosfonatos reside na potente inibição da reabsorção óssea mediada por osteoclastos. 

 

Usos terapêuticos. A administração parenteral de etidronato de sódio no tratamento da doença 

de Paget e da hipocalcemia das neoplasias malignas pode ser substituída pelo pamidronato de sódio e por 

agentes orais, como o alendronato de sódio. Os bisfosfonatos são pouco absorvidos por via oral, tendo 

absorção alterada por alimentos, particularmente o leite. Dessa forma, devem ser tomados em jejum ou 30 

min antes das refeições. No tratamento da osteoporose, o papel dos bisfosfonatos está associado ao 

aumento da densidade óssea mineral e à proteção contra fratura. O uso de alendronato na dose de 70 mg, 

numa única tomada semanal, tem mostrado ser uma boa opção ao melhorar a adesão ao tratamento. Os 

benefícios adquiridos com o alendronato de sódio persistem por tempo prolongado. 

Os bisfosfonatos também têm sido utilizados como fármacos anticâncer, pois inibem a ativação 

de proteínas associadas à proliferação e diferenciação celular, como a Ras, por meio da inibição da 

geranil-geranilação e farnesilação. Além disso, em casos de metástases ósseas, também têm sido 

utilizados para diminuir a dor óssea e prevenir fraturas. 

 

Moduladores do Receptor Sensor de Cálcio (CaR) 

 

Calcimiméticos. Há dois tipos de calcimiméticos: os de tipo I ativam diretamente o CaR, 

incluindo o cálcio, outros cátions bi- ou trivalentes, espermina, antibióticos aminoglicosídeos, e alguns 

aminoácidos polivalentes e peptídeos. Já os calcimiméticos de tipo II são considerados moduladores 

alostéricos positivos, ligam-se ao CaR e aumentam a sensibilidade do receptor ao cálcio ou a outros 

calcimiméticos de tipo I. O desenvolvimento dos calcimiméticos de tipo II teve como objetivo o 

tratamento do hiperparatireoidismo, sendo o fármaco protótipo o NPS R-569. 

Em estudos pré-clínicos e clínicos, este calcimimético mostrou eficácia no tratamento de 

hiperparatireoidismo primário e secundário, e também no carcinoma de paratireoide. No entanto, foi 

desenvolvido outro fármaco, também calcimimético de tipo II, cinacalcet, cuja farmacocinética e eficácia 

no tratamento dessas doenças foi melhor do que o NPS R-569. O cinalcalcet reduziu os níveis de PTH em 

pacientes com função renal normal ou deficiente, e em doses de 20 a 100 mg reduziu os níveis de PTH 

em 15 a 50% de maneira dose-dependente, assim como o produto cálcio x fosfato sérico em 7%. Estudos 

de longo-prazo sugeriram que não há indução de resistência ao cinacalcet, sendo eficaz no tratamento de 

hipertireoidismo primário e secundário, e também no carcinoma de paratireoide. 

 

Calcilíticos. Ao contrário dos calcimiméticos, os calcilíticos diminuem a sensibilidade do CaR 

ao cálcio. Um dos primeiros calcilíticos a ser desenvolvido foi o NPS 2143, porém não foi considerado 
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como um bom candidato para uso clínico. Outros calcilíticos estão sendo desenvolvidos, e alguns já estão 

em fase I de estudos clínicos. O efeito dos calcilíticos seria o aumento da secreção de PTH com a 

finalidade de uma ação anabólica no osso, assim a secreção de PTH deveria ser intermitente, dificultando 

um pouco o desenvolvimento dos calcilíticos.  

 

Agentes Usados no Tratamento da Osteoporose 
 

A osteoporose é definida como uma doença esquelética sistêmica, caracterizada por diminuição da massa 

óssea e deterioração da microarquitetura, com consequente aumento da fragilidade óssea e maior susceptibilidade 

às fraturas. Os principais locais de fraturas incluem ossos vertebrais, rádio distal e fêmur proximal, embora possam 

ocorrer fraturas generalizadas devidas à fragilidade óssea do indivíduo osteoporótico. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde, os pacientes osteoporóticos seriam aqueles que, ao realizarem o exame de densitometria óssea, 

têm uma densidade mineral óssea (DMO) abaixo de 2,5 desvios-padrão em comparação com a massa óssea de 

adultos jovens. 

A osteoporose primária pode ser classificada em dois tipos: tipo I, caracterizada por perda óssea 

trabecular devida à falta de estrógeno na menopausa, e tipo II, caracterizada por perda óssea trabecular e cortical, 

em homens e mulheres, em virtude de ineficiência de remodelagem a longo prazo, dietas inadequadas e ativação do 

eixo paratireoidiano com a idade. Estes dois tipos de osteoporose não são entidades distintas, podendo haver 

sobreposição entre eles, sendo a osteoporose considerada um resultado de fatores físicos, hormonais e nutricionais. 

O aumento da massa óssea ocorre principalmente durante a adolescência. O fator hereditário é 

fundamental na aquisição óssea e outros fatores como estrógeno, andrógenos, atividade física e cálcio dietético 

também são importantes. Cerca de 10% do esqueleto está sempre continuamente ativo, no processo de remodelagem. 

A massa óssea permanece estável até aproximadamente os 50 anos de idade, quando então, progressivamente, 

declina. Em mulheres na menopausa, a perda de estrógeno acelera a velocidade de perda óssea em vários anos (ver 

Capítulo 64). 

A reabsorção óssea promovida pelos osteoclastos é geralmente seguida pela formação de osso novo, 

processo bem mais lento e dependente da ação dos osteoblastos. Se estas células falham nessa fase, inicia-se uma 

perda progressiva do ciclo de renovação. Os fármacos mais amplamente utilizados no tratamento da osteoporose 

apresentam efeitos anti-reabsortivos, como os estrógenos, moduladores seletivos de receptores de estrógenos 

(SERMs) e os bisfosfonatos, que reduzem a atividade osteoclástica. A suplementação nutricional de cálcio, por ser 

substrato essencial para formação da massa óssea e da vitamina D, por facilitar a absorção intestinal de cálcio, 

também são agentes importantes na prenvenção e tratamento da osteoporose. Além disso, o hPTH 1-34 administrado 

de maneira intermitente tem se mostrado eficaz como fármaco de ação anabólica, promovendo a formação de novo 

osso. O desenvolvimento de medicamentos com este tipo de ação significa um grande avanço no tratamento da 

osteoporose, e novas substâncias envolvidas na formação óssea têm sido estudadas com esta finalidade. 

 

Estrógenos. Os estrógenos previnem a perda acentuada da massa óssea e as fraturas na pós-

menopausa. Os mecanismos estão discutidos no Capítulo 64.  
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Moduladores seletivos dos receptores de estrógenos (SERMs). Os SERMs estão discutidos no 

Capítulo 64. O raloxifeno é um representante dessa classe de fármacos, com utilização para a prevenção e 

o tratamento da osteoporose.  

 

Bifosfonatos. O alendronato foi o primeiro bifosfonato desenvolvido para o tratamento da 

osteoporose. Estudos clínicos mostram que mulheres na pós-menopausa e com baixa densidade óssea 

mineral e fratura vertebral tratadas com alendronato tiveram melhora da densidade óssea mineral e 

redução de fraturas. A dose usual para prevenção é de 5 mg/dia e para tratamento é de 10 mg/dia. A 

esofagite é a principal complicação do uso de alendronato. Outros bifosfonatos são usados como 

pamidronato (30 mg/IV cada 3 meses) e o risedronato (5 mg/dia). A associação de bifosfonatos com 

outros fármacos antirreabsortivos (p. ex. calcitriol, tibolona e SERMs) tem também sido preconizada. 

 

Cálcio. O suplemento de cálcio para a proteção óssea varia ao longo da vida. Na pré, e 

adolescência, o cálcio é necessário para o crescimento ósseo. Há controvérsias no papel do cálcio nos 

primeiros anos após a menopausa, quando a causa da perda óssea é a deficiência do estrógeno. Vários sais 

de cálcio são disponíveis para o uso terapêutico, sendo a formulação de carbonato frequentemente 

prescrita. A dosagem normal de cálcio é de 1 g/ dia; adicionado a 0,5 g da dieta de homens e mulheres 

idosas, fornecem um total de 1,5 g. Quantidades superiores a 2,0 g podem provocar constipação. 

Vitamina D e análogos. As suplementações de vitamina D (400 a 800 UI/dia) melhoram a 

absorção intestinal de cálcio, inibem a remodelagem óssea e aumentam a massa mineral óssea em 

indivíduos com hipovitaminose D. O uso de calcitriol no tratamento da osteoporose é distinto da vitamina 

D adquirida pela dieta, sendo que o uso racional é a inibição do PTH e a redução da renovação óssea 

(turnover). O calcitriol melhora a densidade óssea mineral, contudo o risco de hipercalciúria e 

hipercalcemia limita o tratamento. O caltitriol e seu metabólito 1α-hidroxicolecalciferol são usados 

frequentemente em alguns países. 

 

Outros agentes. Fluoretos, hormônio do crescimento (GH), fatores semelhantes à insulina (IGF-

1), e andrógenos enquadram-se na classe de medicamentos anabólicos, com utilidade na osteoporose. 

Os estudos clínicos têm mostrado que as doses usadas de fluoreto produzem resultados 

contraditórios e apontam para uma janela terapêutica estreita. A suplementação de testosterona aumenta 

a densidade óssea mineral em homens com hipogonadismo, porém a terapia é limitada para mulheres em 

razão de efeitos virilizantes (ver Capítulo 63).  

Os diuréticos tiazídicos reduzem a excreção urinária de cálcio, restringindo a perda óssea em 

pacientes hipercalciúricos. O hidroclorotiazídico é usado na dose de 25 mg, 2-3 vezes/dia, para redução 

da calciúria. 
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A tireparatida é agente anabólico disponível para formação óssea. Foi aprovada para o 

tratamento da osteoporose em  homens e mulheres. 
 

Fluoretos. A principal indicação é na prevenção da cárie dental através da fluoretação dos 

suprimentos de água da comunidade ou administração tópica pelos dentistas.  

Pesquisas epidemiológicas clássicas demonstraram uma relação inversa entre a prevalência das 

cáries e a concentração de fluoreto na água ingerida. A concentração ótima de fluoreto entre 0,5-1 ppm no 

suprimento de água fornece proteção significativa contra cárie, porém produz mínimo risco de fluorose. 

A relação custo-benefício da fluoretação da água é elevada na redução da prevalência da cárie, 

atingindo valores de 50-60%. Em locais onde não haja fluoretação da água da comunidade, os 

suplementos de fluoreto constituem alternativa inequívoca como agentes cariostáticos desde que sejam 

usados do nascimento até 14 anos de idade. A dose correta do suplemento de fluoreto depende da idade 

da criança e da concentração de fluoreto no suprimento de água da comunidade local. O período 

considerado crítico está entre o nascimento e os 6 anos de idade da criança, visto que os dentes anteriores 

permanentes são vulneráveis a fluorose. 

Os fluoretos são apresentados em comprimidos ou pastilhas (0,25, 0,5 e 1,0 mg).  
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Capítulo 66 

 

Fármacos Usados no Tratamento da Obesidade 

 

 
Roberto B. Bazotte, Arnaldo Zubioli, Wilson Eik Filho 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é um transtorno nutricional crônico em que os componentes genéticos e ambientais 

isoladamente ou em conjunto acarretam um excesso de tecido adiposo, estando frequentemente associada 

à síndrome metabólica que por sua vez é caracterizada por resistência à insulina, intolerância à glicose, 

hipertensão e dislipidemia. Estas alterações estão associadas à doença arterial coronariana (DAC) e ao 

diabetes melito tipo 2 (DM2) que representam grave problema de saúde  publica mundial, especialmente 

no mundo industrializado. 
 

Avaliação Clínica da Obesidade. A medida antropométrica mais empregada para avaliar a existência ou 

não de um excesso de tecido adiposo é o índice de massa corpórea (IMC), que é obtido pela divisão do peso (kg) pela 

altura ao quadrado (m2). Os valores de referência atualmente aceitos encontram-se no (Quadro 66-1).  

 

Quadro 66-1. Valores de referência do índice de massa 

corpórea (IMC) em adultos. 

IMC (kg/m2)  Categoria 

18,5-24,9 Normal 

25-29,9 Sobrepeso 

30-34,9 Obesidade grau 1 

35-39,9 Obesidade grau 2 

> 40 Obesidade grau 3 
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Além da avaliação do IMC, outro parâmetro relacionado à obesidade que tem recebido cada vez maior 

atenção é a avaliação da deposição de gordura visceral que nos permite fazer distinção entre dois subgrupos de 

obesidade. (Quadro 66-2). 

 

Quadro 66-2. Valores de referência de circunferência 

abdominal em adultos. 

Gênero Risco aumentado                                       

Alto Risco 

Homens > 94 cm                                                  > 102 cm 

Mulheres  > 80 cm                                                  > 88 cm 

 

Fisiopatologia do adipócito na obesidade. Durante muito tempo o tecido adiposo foi visto como uma 

massa inerte cuja única função seria o armazenamento de lipídeos. Porém, nos últimos anos, um grande número de 

estudos tem lhe conferido um papel mais amplo, exercido principalmente através das adipocinas. As adipocinas são 

citocinas com atividade pró-inflamatória, que estão envolvidas na disfunção endotelial de natureza inflamatória do 

obeso. De fato, estudos confirmam que a obesidade é um estado de inflamação crônica, pois há super-expressão do 

fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), interleucina 6 (IL-6), inibidor do ativador do plasminogênio 1 (PAI-1), 

leptina, e resistina. O desenvolvimento do conceito de que a obesidade é uma condição inflamatória tem interessante 

papel na compreensão dessa condição, e tem implicações em termos de patogenia e complicações da doença. Por 

outro lado, com a demonstração de que a redução da superexpressão do TNF- ,diminui a resistência insulínica, 

estabeleceu-se, a conexão entre aumento da concentração sérica de uma substância pró-inflamatória produzida no 

adipócito e resistência insulínica. Portanto, com base nas informações anteriormente expostas, que representam um 

quadro bastante superficial das interações: tecido adiposo, processo inflamatório, disfunção endotelial e resistência 

à insulina. 

 

Epidemiologia da obesidade. A obesidade, considerada uma epidemia, constitui um dos 

maiores problemas de saúde pública da atualidade e motivo de preocupação mundial. Nos EUA, por 

exemplo, estima-se que ocorra a cada ano cerca de 300 mil mortes em função do excesso de peso. 
 

O aumento do número de obesos ocorre função da crescente tendência das sociedades modernas à vida 

sedentária e ingestão de dietas hipercalóricas. Uma das consequências dessa situação é o aumento dos índices de 

sobrepeso e obesidade na infância e na adolescência. Nos EUA, por exemplo, cerca de 30% de crianças e 

adolescentes têm sobrepeso ou obesidade. Além disso, entre 1991 e 1998 a prevalência de obesos entre os 

americanos passou de 12% para 18%, e se aumentar neste ritmo estima-se que em 2025 toda a população será 

obesa. 

A obesidade e o sobrepeso vêm assumindo importância epidemiológica no Brasil. Estima-se que entre 2000 

e 2005 o número de obesos saltou de 12 milhões para 17 milhões. 
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Cumpre destacar que ao mesmo tempo em que a obesidade esta associada à elevada morbimortalidade, a 

terapêutica farmacológica e não farmacológica de redução do peso quando feita de forma inadequada pode ser mais 

prejudicial à saúde do paciente do que as doenças associadas à obesidade. 

 

FÁRMACOS ANTIOBESIDADE 

 

No Brasil existem apenas cinco fármacos registrados para o tratamento da obesidade: 

dietilpropiona (anfepramona), femproporex, mazindol, sibutramina e orlistate. A dietilpropiona 

(anfepramona), femproporex, mazindol atuam como anorexígenos estimulantes, ou seja, diminuem a 

sensação de fome enquanto a sibutramina atua como sacietógeno, ou seja, aumentando a saciedade 

favorecendo o termino da ingestão de alimentos. Contudo, a ANVISA retirou os três primeiros 

anorexígenos estimulantes do mercado farmacêutico e a sibutramina permanece em vigilância sanitária. 

Cumpre salientar que embora um raciocínio lógico e simplista abra a possibilidade de associação 

de um anorexígeno com um sacietógeno. Esta associação é totalmente contraindicada. Por outro lado, o 

orlistate que atua inibindo a absorção de gorduras, além de ser usado isoladamente, poderia ser associado 

a um anorexígeno ou sacietógeno.  

Embora sem indicação formal como fármaco antiobsesidade, os inibidores seletivos da 

recaptação da serotonina (antidepressivos), a fluoxetina (20 a 60 mg/dia) e a sertralina (50 a 150 mg 

/dia) ao atuarem aumentando a saciedade e diminuindo a compulsão alimentar podem beneficiar  obesos 

que apresentem depressão ou bulimia nervosa.  
 

Fármacos catecolaminérgicos  e serotoninérgicos (sacietógenos) 

 

Sibutramina. De momento, o único fármaco disponível é a sibutramina que na habitual 

posologia diária (10 a 15 mg) inibe a recaptação pré-sinaptica de serotonina e norepinefrina. Sendo o 

efeito sacietógeno mediado por receptores serotoninérgicos 5-HT2A/2C e adrenérgicos β1 no SNC, 

enquanto o aumento da taxa metabólica (termogênese) é mediado pela noradrenalina periférica através de 

receptores adrenérgicos β3. Caracteriza-se por não provocar aumento na liberação de serotonina e 

norepinefrina, além de não interferir na neurotransmissão dopaminérgica. 

Porém, em doses elevadas pode perder esta característica e provocar aumento na liberação destes 

neurotransmissores e bloqueio de recaptação de dopamina. Por esta razão doses acima de 15 mg não são 

recomendadas. Alem disso, promove melhora do quadro da síndrome dos ovários policísticos em obesas e 

redução da esteato-hepatite, AST, ALT e insulino resistência em obesos portadores de esteatohepatite não 

alcoólica. 
 

Farmacocinética. Possui rápida absorção pela via oral. Níveis plasmáticos máximos foram obtidos 1, 2 

horas após uma única dose oral de 20 mg. No sangue apresenta alta afinidade por proteínas plasmáticas (97%). 
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Sofre um significativo metabolismo hepático de primeira passagem no sistema citocromo P450, principalmente pela 

isoenzima 3A4. Sendo a sibutramina uma amina terciária, sofre rápida desmetilação originando o metabólito 1 

(M1), que é uma amina secundária com atividade farmacológica semelhante à sibutramina.  A seguir, por 

desmetilação do M1 forma-se o Metabólito 2 (M2), uma amina primária que também possui atividade farmacológica 

semelhante à sibutramina. Os metabólitos farmacologicamente ativos M1 e M2 ligam se a proteínas plasmáticas 

(94%,) atingindo o Tmax em 3 horas, com meia-vida de eliminação de 14 (M1) e 16 (M1) horas, enquanto que para 

a sibutramina a meia-vida é de 1,1 horas. 

Após a biotransformação hepática, os metabólitos são eliminados, preferencialmente na urina, sendo a 

relação urina/fezes ao redor de 10/1. Esta diferença não parece trazer implicações clínicas, mas não se recomenda a 

adminstração de sibutramina em pacientes com insuficiência hepática grave. 

Em obesos a farmacocinética da sibutramina e de seus metabólitos é similar à de indivíduos com peso 

normal; não havendo também evidências de diferenças substanciais na farmacocinética em homens e mulheres..  

 

Efeitos adversos. Diferente dos anorexígenos anfetamínicos não apresenta risco de 

desenvolvimento de dependência (ver Capítulo 29). Os efeitos adversos mais comuns seriam: boca seca, 

constipação intestinal, insônia, cefaleia, taquicardia e elevação da PA (embora possa ocorrer queda em 

hipertensos se houver redução de peso).  
 

Outros efeitos adversos que poderiam estar presentes: alteração do paladar, dor (cabeça, costas, pescoço, 

abdominal, torácica e músculos), síndrome gripal, rinite, faringite, aumento da tosse, laringite, bronquite, dispneia, 

reação alérgica, erupção cutânea, prurido, Herpes simplex, acne, sudorese, febre, aumento do apetite, náuseas, 

dispepsia, gastrite, vômitos, diarreia, flatulência, gastroenterite, edema periférico ou generalizado, astenia, 

artralgia, tenosinovite, distúrbios articulares, cãibras, artrites, vertigem, nervosismo, ansiedade, depressão, ideias 

suicidas, parestesias, sonolência, redução do desempenho psicomotor, estimulação do SNC, labilidade emocional, 

agitação, pensamentos anormais, distúrbios auditivos, otalgia, ambliopia, dismenorreia, infecção das vias urinarias, 

retenção urinaria, moniliase vaginal, metrorragia, distúrbios menstruais, impotência, ejaculação anormal. A maioria 

destes eventos diminui de intensidade e frequência com o tempo, não sendo necessária suspensão do tratamento. 

 

Interações medicamentosas e contraindicações. Além das contra-indicações gerais validas para todos os 

fármacos antiobsesidade apresentadas anteriormente (vide aspectos gerais da estratégia terapêutica) é 

contraindicada sua associação com fármacos que podem desencadear a síndrome da serotonina (que será descrita a 

seguir), particularmente inibidores da monoaminoxidase (MAO).  

 

Fármacos que inibem a absorção de gorduras 

 

Orlistate. O orlistate produzido pelo streptomyces toxytricini é um derivado da lipstatina que 

atua como um potente inibidor específico e reversível das lípases gastrointestinais. Exerce sua atividade 

terapêutica exclusivamente na luz do estômago e do intestino delgado, formando uma ligação covalente 

com a porção serina do sítio ativo das lipases gástrica e pancreática. Como a enzima inativada é incapaz 
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de hidrolisar os triglicerídeos provenientes da dieta em ácidos graxos livres e monoglicerídeos absorvíveis 

e visto que os triglicerídeos não digeridos não são absorvidos, ocorre um déficit calórico que favorece a 

perda de peso.  
 

Farmacocinética. Estudos em obesos e não obesos demonstram que a absorção do orlistate é mínima, pois 

sua concentração sérica após uma dose  oral  de 360 mg é inferior a 5 ng/ml. Da mesma forma, após tratamento 

prolongado com doses terapêuticas a concentração sérica de orlistate continua extremamente baixa (< 10 ng/mL), o 

que é consistente com uma absorção desprezível. O orlistate liga-se em mais de 99% às proteínas plasmáticas in 

vitro.  O metabolismo do orlistate ocorre predominantemente na parede gastrointestinal, com a formação de dois 

metabólitos principais (M1 e M3). Esses metabólitos apresentam baixos níveis séricos após doses terapêuticas e 

atividade inibidora da lipase extremamente fraca em relação ao orlistate. Em função destes fatos M1 e M3 são 

considerados destituídos de efeito farmacológico. 

Estudos realizados em obesos e não obesos demonstram que a principal via de eliminação do fármaco não 

absorvido ocorre através das fezes (cerca de 97% da dose administrada, sendo 83% na forma não modificada). A 

excreção renal e biliar tem menor participação na eliminação do orlistate. O tempo para atingir a excreção total 

(fecal e urinária) é de 3 a 5 dias.  

 

Efeitos adversos. Em sua absoluta maioria de natureza gastrintestinal e relacionada ao efeito de inibir a 

absorção de parte da gordura ingerida. A mais comum é a diarreia acompanhada de esteatorreia, flatulência e 

distensão abdominal que pode ser amenizada se o paciente evitar a ingestão excessiva de gorduras. Outros efeitos 

adversos que poderiam estar presentes: aumento de transaminases, fosfatase alcalina e ainda mais raramente: 

hepatite, hipersensibilidade e erupções bolhosas.  

 

Interações com outros fármacos e/ou alimentos. Pode haver redução da absorção de algumas vitaminas 

lipossolúveis, sendo apropriada a suplementação destas vitaminas durante o tratamento. Além disso, pode ocorrer: 

redução da concentração sérica de ciclosporinas e redução do efeito da amiodarona. Pode também ocorrer redução 

do tempo de protrombina em pacientes tratados concomitantemente com anticoagulantes. 

Em pacientes diabéticos a perda de peso pode aumentar a possibilidade de hipoglicemia na vigência do 

uso de insulina ou um agente secretagogo de insulina.  

 

Usos terapêuticos. Tratamento da obesidade ou condições clínicas em que a redução do peso 

está indicada. Além disso, como este fármaco promove redução de triglicerídeos e LDL-C no sangue tem 

sido indicado no tratamento das dislipidemias em pacientes obesos. Outra interessante possibilidade o 

emprego do orlistate em pacientes DM 2 com sobrepeso ou obesidade, neste caso em conjunto com dieta 

e fármacos antidiabeticos.  

 

Posologia. A dose terapêutica fica entre 120 mg e 360 g/dia, sendo que doses maiores não 

resultam em incremento de resposta. Deve ser ingerido em 3 tomadas diárias de 120 mg. 
 



879 

 

Contraindicações. Além das contraindicações gerais para todos os fármacos antiobsesidade apresentadas 

anteriormente (vide aspectos gerais da estratégia terapêutica) é contraindicada em pacientes com doenças 

intestinais ativas, colestase, gravidez e amamentação. Ademais, cumpre destacar que não há estudos clínicos em 

pacientes com insuficiência hepática ou renal ou em crianças. 

 

ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA 
 

Identificar a obesidade é tarefa fácil. Difícil é encontrar a(s) causa(s) da doença, (o que definirá a 

estratégia terapêutica) e ainda mais difícil é alcançar o peso corpóreo ideal. Porém, a despeito do fato de 

que o número de pacientes que alcançam uma redução de peso corpóreo satisfatória e mantida em longo 

prazo é mínimo, deve ser enfatizado que a interrupção do processo de ganho de peso é benéfica ao 

paciente.  

Em linhas gerais o propósito do tratamento da obesidade é alcançar redução do peso corpóreo, se 

possível apenas com mudança no estilo de vida do paciente. 

O tratamento da obesidade deve ser conduzido pelo médico apoiado por uma equipe 

multiprofissional. As recomendações gerais para o tratamento dietético levam em conta a redução da 

ingestão calórica associada à ingestão de alimentos ricos em fibras. Além disto, deve-se reduzir o 

consumo de álcool, gorduras saturadas e alimentos ricos em açúcares (sacarose). 

A atividade física compatível com a idade e saúde do obeso deve ser estimulada, após uma 

avaliação médica, pois há efeitos benéficos na pressão arterial (PA), perfil lipídico, resistência física e 

autoestima; além de alívio do estresse, redução da depressão e melhora do bem-estar geral. A 

recomendação geral é para exercício aeróbicos 3 a 5 vezes por semana, de 30 a 60 minutos, contínuos e 

com intensidade leve a moderada. 

Fármacos antiobsesidade estão indicados para IMC > 30 ou para IMC > 25, quando há doenças 

associadas ao excesso de peso (DM2, hipertensão, dislipidemia). 

Outro aspecto relevante é que a decisão de se utilizar um fármaco antiobsesidade só deve ser 

tomada após ser descartada a participação de fatores secundários, ou seja, doenças ou medicamentos que 

predispõem ao excesso de peso. Por exemplo, em um paciente portador de hipotireoidismo, a reposição 

de hormônios tireoidianos contribuirá para a normalização do IMC. 

Na terapêutica farmacológica da obesidade um fármaco ideal deveria possuir as seguintes 

características: a) reduzir o IMC e melhorar as doenças relacionadas ao excesso de peso; b) ter efeitos 

adversos toleráveis e/ou transitórios; c) não apresentar riscos de dependência; d) possuir eficácia e 

segurança mantidas em longo prazo; e) possuir mecanismo de ação conhecido; f) ter um custo acessível 

ao paciente. 

O tratamento farmacológico da obesidade, que deve ser realizado sob supervisão médica 

contínua deve ter: a) caráter individual, pois não é aplicável a todos os pacientes; b) avaliação do paciente 
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em relação aos hábitos alimentares, atividade física, presença de sintomas depressivos ou doenças 

associadas à obesidade.  

Na decisão de prescrição de um fármaco antiobsesidade deve ser considerado que: a) este possui 

papel de coadjuvante, ou seja, não deve ser utilizado isoladamente, pois sua função é de auxiliar na 

adesão ao regime de restrição calórica que sempre deve estar presente; b) o tratamento farmacológico da 

obesidade não cura a obesidade e quando interrompido ocorre ganho de peso; c) o tratamento e a escolha 

de fármaco têm caráter individual, devendo-se levar em conta a experiência prévia com o fármaco; d) se 

existir umas experiência prévia em que o fármaco antiobsesidade tenha falhado isto não significa 

necessariamente que seu uso deverá ser abandonado em definitivo; e) Os possíveis efeitos adversos 

associados ao uso de um fármaco devem ser avaliados em relação aos riscos da persistência da obesidade; 

f) o tratamento deve ser mantido apenas quando considerado seguro e efetivo para o paciente em questão; 

g) fármacos antiobsesidade não são recomendados  em crianças, uma vez que ainda não temos estudos 

suficientes nessa faixa etária; h)  pacientes que procuram tratamento visando melhorar sua condição 

estética podem se beneficiar com a redução do peso. Porém, deve-se estar atento a pacientes com IMC 

normal ou abaixo do normal que procuram tratamento. Pois existe a possibilidade de tratar-se de anorexia 

nervosa, transtorno psiquiátrico para o qual fármacos antiobsesidade são contraindicados; i) embora o 

objetivo seja alcançar um IMC normal (Quadro 66.1), uma redução sustentada de 5 a 10 % do peso 

corpóreo já é suficiente para se obter redução da resistência à insulina e do risco cardiovascular, bem 

como melhor glicemia, perfil lipídico e PA. 

 

PERSPECTIVAS DE TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

 

A abordagem clínica atual envolve basicamente terapias cognitivo-comportamentais dirigidas a 

mudanças de padrões alimentares e de atividade física. Porém, é muito provável que o aumento do 

conhecimento sobre a fisiopatologia da obesidade leve ao desenvolvimento de medicações apropriadas 

para crianças. 

Embora os agentes farmacológicos atuais não estejam aprovados para tratamento da obesidade 

na infância, há esperanças de que esses fármacos mostrem-se úteis em adolescentes e crianças. Existem 

estudos clínicos em andamento na avaliação do orlistate e sibutramina em pacientes pediátricos. Esses 

estudos são necessários, uma vez que não se pode assumir que riscos e benefícios do uso desses agentes 

são os mesmos em adultos e crianças. Ademais, novos fármacos com potencial estão em estudos como a 

leptina pegilada, antagonista da colecistina A (linitripta) e agonista de receptor 3-adrenérgico (AD 9677). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da dificuldade na manutenção de um peso desejável mesmo após um tratamento inicial 
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bem sucedido, o paciente com sobrepeso ou obesidade deve ser estimulado a tentar manter pelo menos 

uma redução gradual de 5 a 10 % do peso corpóreo, considerando os benefícios adquiridos para a sua 

saúde. Pois, reduzir a “gravidade” da obesidade é mais importante que “normalizar o peso corpóreo”.  

A mudança do estilo de vida, com um hábito alimentar mais saudável associado a uma atividade 

física adequada, deve ser adotada desde a infância e incluir toda a família. 

De uma maneira geral, muitos pacientes com excesso de peso necessitam a utilização de 

medicamentos antiobsesidade associados à orientação nutricional e psicológica e de atividade física. 

Entretanto, devem ser evitados os tratamentos sem comprovação científica ou que possam trazer riscos à 

saúde.  
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TERAPÊUTICA TÓPICA E SISTÊMICA.  
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Capitlo 67 

 

Fármacos Usados em Dermatologia 
 

 

Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A terapêutica tópica compreende as técnicas de tratamento local das doenças, isto é, a aplicação 

do medicamento nas lesões. Obviamente a terapêutica tópica não é exclusiva da Dermatologia, sendo 

praticada em outras especialidades, mas tem seu maior desenvolvimento e maior aplicabilidade em 

Dermatologia, graças à acessibilidade das lesões tegumentares.  

A terapêutica tópica poderá ser o único recurso terapêutico para determinada dermatose, poderá 

ser utilizada juntamente com a terapêutica sistêmica ou mesmo poderá ser empregada anteriormente à 

terapêutica sistêmica enquanto se procedem às investigações etiológicas, isso porque, mesmo no 

desconhecimento transitório ou definitivo dos fatores etiológicos, se conseguem resultados favoráveis 

com a terapêutica local, desde que esta seja adequada na sua forma e correta quanto a seus princípios 

ativos. Além disso, a administração de fármacos na superfície cutânea serve não só para o tratamento das 

dermatoses, mas também para proteção e conservação da pele normal (ver Capítulo 5). 

A terapêutica sistêmica vem crescendo na Dermatologia, em geral pela utilização de fármacos 

que são utilizados em outras especialidades médicas. Por outro lado, é de relevância clínica mencionar 

que fármacos os mais variados produzem efeitos adversos cutâneos. 

 

Princípios gerais da terapêutica tópica 
 

O tratamento de uma dermatose deve respeitar os aspectos morfológicos e visar aos fatores 

etiológicos. 

Os aspectos morfológicos são os condicionantes imediatos da terapêutica. Se os fatores 

etiológicos podem ser estabelecidos ao primeiro exame, os critérios terapêuticos associarão as exigências 
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morfológicas e etiológicas. Quando os fatores etiológicos não podem ser estabelecidos de imediato, os 

critérios terapêuticos serão de início exclusivamente morfológico. 

A aplicação de determinado princípio ativo nas lesões se faz através de sua incorporação em 

determinado solvente. Os diferentes tipos de solventes empregados determinarão as várias formas 

farmacêuticas utilizadas. A escolha da forma farmacêutica, isto é, do tipo de veículo a ser empregado é 

função do estádio morfológico da dermatose. Assim, para dermatoses agudas exsudativas com secreção, 

crostas, edema, eritema, utilizam-se as soluções que podem ser empregadas sob a forma de banhos ou 

compressas conforme a dermatose seja generalizada ou localizada. Nas fases subagudas das dermatoses, 

quando cessam os fenômenos exsudativos, mas ainda persistem o edema e o eritema, podem ser 

empregadas as pastas e as emulsões. Quando os fenômenos de eritema e edema associam-se a sequidão, 

podem ser usadas as pastas e os linimentos. Para as dermatoses crônicas em que predominam os 

fenômenos de descamação e liquenificação devem ser empregadas as pomadas e eventualmente pastas. 

Finalmente, a aplicação da medicação tópica deve sempre ser precedida da remoção dos resíduos da 

aplicação anterior. 

 
Agentes, veículos e agentes modificadores. Os agentes de ação tópica atuam através de propriedades 

químicas ou biológicas e são de natureza orgânica ou inorgânica. Os veículos ou solventes são substâncias às quais 

se incorporam os princípios ativos e que atuam por suas propriedades físicas. A forma farmacêutica, isto é, a 

maneira como se apresenta uma medicação tópica depende do veículo ou das combinações de veículos empregados. 

As formas farmacêuticas podem ser compostas exclusivamente do princípio ativo incorporado ao veículo ou 

excipiente ou, além destes, poderá conter substâncias outras, estabilizantes, antioxidantes, conservantes, agentes 

emulsíferos, corantes e perfumes. Os transferossomas são novos sistemas de liberação de fármacos baseados em 

vesículas lipídicas que penetram na pele quando não está ocluída. Ademais, a radiação laser pode permear o 

stratum corneum e facilitar o transporte transdérmico de fármaco Os veículos podem ser substâncias pulverizadas 

(sólidas), líquidas e corpos graxos (semissólidos, pois ainda que sólidos em contato com a pele, pela temperatura 

desta, tornam-se semissólidos ou líquidos espessos). 

 

TERAPÊUTICA SINTOMÁTICA 

 

Anti-inflamatórios. As principais substâncias de ação anti-inflamatória são os corticoides, que 

praticamente substituíram toda medicação anti-inflamatória que se utilizava anteriormente ao seu advento 

(ver Capítulo 62). São as medicações antiinflamatórias mais efetivas, além de terem indicação em amplo 

espectro de afecções dermatológicas. 

 

Corticosteroides tópicos. Com relação à sua potência, os corticoides tópicos são divididos em 

quatro grupos (Quadro 67-1). 
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Usos terapêuticos. Os corticoides extremamente potentes estão indicados para uso em áreas 

restritas e por pouco tempo. Assim que se obtém melhora da dermatose, devem ser substituídos por 

corticoides menos potentes e, portanto mais seguros.  

A hidrocortisona a 1% é o corticoide tópico que menos efeitos adversos produzem por isso é o 

que deve ser utilizado nos tratamentos de manutenção, mas até mesmo a hidrocortisona pode produzir 

alterações cutâneas atróficas, quando usada exageradamente. Deve ser lembrado que outros corticoides 

tópicos não fluorados também podem produzir efeitos colaterais indesejados.  

Outro aspecto a ser considerado na corticoterapia tópica é a topografia da dermatose. Na face e 

nos genitais, pela peculiar delicadeza cutânea dessas áreas, não devem ser usados corticoides fluorados e 

mesmo corticoides não fluorados potentes. As áreas de dobras também devem ser poupadas desses 

corticoides, desde que, pelas condições anatômicas, a simples aplicação de corticoide comporta-se como 

curativo oclusivo e são extremamente frequentes os efeitos adversos atróficos, especificamente estrias 

irreversíveis. 

Quadro 67-1. Potência dos corticosteroides tópicos  

Corticosteroides extremamente potentes 
 Propionato de clobetasol 0,05% 

 Diproprionato de betametasona 0,05% 

 Diacetato de diflorasona 0,05% 

 Halcinonida 0,025% e 0,1% 

 Proprionato de halobetasol 0,05% 

Corticosteroides potentes 
 Acetonido de fluocinolona 0,01%; 0,025% e 0,2% 

 Benzoato de betametasona 0,025% 

 Valerato de betametasona 0,05% e 0,1% 

 
2 

 Acetonido de triancinolona 0,025%; 0,1% e 0,5% 

 Desoximetasona 0,05% 

 Fluocinonida 0,01% e 0,05% 

 Valerato de hidrocortisona 0,2% 

Corticosteroides moderadamente potentes 
 Valerato de betametasona 0,1% 

 Dipropionato de betametasona 0,025% 

 Pivalato de flumetasona 0,03% 

 Butirato de hidrocortisona 1% em ureia 

Corticosteroides menos potentes 
 Hidrocortisona 0,5%; 1% 

 Fosfato de dexametasona 0,1% 
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Além do princípio ativo, é preciso considerar os veículos. As formas gel e pomada são superiores 

em atividade e em potencial de efeitos adversos aos cremes e estes às loções. 

 

Corticosteroides sistêmicos. A terapia sistêmica com corticosteroides é usada em numerosas 

doenças dermatológicas. De modo geral, os corticosteroides são reservados para tratamento agudo de 

doenças transitórias ou no controle de dermatoses graves. 

 Os corticosteroides são administrados por vias oral, intramuscular e intravenosa. Os efeitos 

farmacológicos e a toxicidade dos corticosteroides foram discutidos no Capítulo 62. 

 

Antialérgicos e antipruriginosos. Os anti-histamínicos H1 orais, tais como defenidramina, 

prometazina, cetirizina, e a loratidina são usados em reações cutâneas alérgicas e no controle de prurido 

(ver Capítulo 35).  

Os anti-histamínicos H2 (cimetidina) são usados em associação com os anti-histamínicos H1 no 

alívio do prurido e as suas propriedades imunomoduladoras são exploradas no tratamento de verrugas em 

crianças. A doxepina é um antidepressivo e, por suas propriedades anti-histamínicas, uma boa alternativa 

como antipruriginoso.  

Outras substâncias com ação antipruriginosa são o mentol, cânfora, fenol, corticoides e os 

agentes físicos, como UV, estimulação elétrica e acupuntura. 
 

TERAPÊUTICA ESPECÍFICA 

 

Quimioterápicos antimicrobianos e antiparasitários. As infecções da pele são causadas por 

agentes bacterianos, micóticos, virais e parasitários. 

 
Agentes antibacterianos. Nas infecções bacterianas são usados os antibióticos sistêmicos, como 

tetraciclina, doxiciclina, eritromicina, clindamicina e sulfametoxazol-trimetoprim (ver Capítulos 49 e 50). 

 Os antibióticos tópicos, tais como eritromicina e clindamicina, são usados no tratamento da acne.  

Outros agentes antimicrobianos como metronidazol, sulfacetamida sódica e ácido azelaico são usados 

topicamente no tratamento acne rosácea e acne vulgar. A bacitracina é usada no tratamento de infecções cutâneas 

secundárias causadas por bactérias gram-positivas. A prata sulfadiazina é eficaz em infecções causadas por 

microrganismos gram-negativos e positivos. 

Alguns dos antissépticos utilizados em Dermatologia já serão estudados: permanganato de potássio, água 

boricada e o líquido de Burow empregados sob a forma de soluções, em banhos ou compressas. Outras substâncias, 

como ácido acético, água oxigenada, álcool etílico, enxofre, fenol e hipoclorito de sódio (líquido de Dakin), peróxido 

de benzoíla serão comentadas no Capítulo 50. 

 

Antimicóticos. Existe um grande número de substâncias dotadas de ação antifúngica, fungistática ou 
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fungicida, e dentre estas algumas são menos indicadas por possuírem maior capacidade de sensibilização.  

O veículo a ser utilizado também é importante, pois, em determinadas áreas corpóreas, veículos alcoólicos, 

p. ex. podem ser irritantes, sendo inferiores a veículos cremosos; poderá ser fator determinante na escolha do 

preparado antifúngico.  

Os antimicóticos de uso tópico, como miconazol, econazol, terbinafina, são usados no tratamento da tinea 

corporis, e a griseofulvina de uso sistêmico é usado no tratamento da tinea capitis e onicomicose (ver Capítulo 52). 

 

Agentes antivirais. O aciclovir, fanciclovir, ganciclovir, penciclovir e valaciclorvir são geralmente os 

agentes antivirais mais eficazes no tratamento de infecções herpéticas dos tipos 1 e 2.  

Outros agentes antivirais usados no tratamento de infecções cutâneas são discutidos no Capítulo 53.  

 

Antiparasitários. Compreendem os fármacos empregados topicamente contra as parasitoses cutâneas (ver 

Capítulo 57). 

O creme ou loção de lindano (1%), benzoato de benzila (25%), crotamiton (10%) e a solução alcoólica de 

monossulfiran a 25% são indicados no tratamento de escabiose e pediculose. A permetrina é muito usada 

topicamente no tratamento das ectoparasitoses. 

 

Antioneoplásicos. As medicações orais e tópicas usadas no tratamento de lesões cutâneas pré ou 

cancerosas foram comentadas no Capítulo 54.  

O 5-fluorouracil sob as formas de solução (1%, 2% e 5%) e creme (1%, 5%) é usado no tratamento da 

queratose actínica (solar) e do carcinoma de célula basal. 

O linfoma cutâneo de célula T pode ser tratado com a mecloretamina (mostarda nitrogenada) em solução 

aquosa de 10 mg/ 50 mL para uso tópico. Nos casos de pacientes alérgicos à mecloretamina pode ser usada a 

carmustina. 

O metotrexato (5 a 7,5 mg/semana) é indicado no tratamento da psoríase grave e em várias condições 

dermatológicas como linfoma cutâneo de célula T, pitiriases e penfigus vulgaris. Em situações, onde o metotrexato é 

contraindicado, a hidroxiureia e a 6-tioguanina podem ser usadas. 

 

Agentes imunomoduladores. A ciclosporina é usada em várias doenças dermatológicas, como a dermatite 

atópica e a psoríase. A ativação e a proliferação de células T são inibidas pela ciclosporina, como também a 

apresentação de anticorpos pelas células de Langerhans e desgranulação de mastócitos. A dose inicial de 

ciclosporina é de 5 mg/kg (ou 150 mg/dia), sendo a dose de manutenção de 3 mg/kg. Entre os efeitos adversos, 

incluem-se hipertensão, nefrotoxicidade, hiperplasia gengival e hipertricose. O micofenolato de mofetila tem eficácia 

similar àquela da ciclosporina. 

O imiquimode é um agente modificador da resposta imune que induz a produção de interferon, sendo 

indicado no tratamento de verrugas, condiloma e carcinoma de células basais. 

O tacrolimo e o pimecromolimo são imunosssupressores macrolídeos que inibem a calcineurina (ver 

capítulo 66). A pomada de tacromilus a 3% e o creme a 1% de pimecromilus são usados no tratamento da dermatite 

atópica. 

Os avanços dos conhecimentos na imunologia cutânea têm permitido o desenvolvimento de agentes 
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biológicos para o tratamento do linfoma cutâneo de célula T e da psoríase. O alefacept foi primeiro agente 

imunobiológico aprovado no tratamento de psoríase em pacientes candidatos a terapia sistêmica. Neste sentido, o 

efalizumabe e o etancerpte foram também aprovados e o infliximabe está em ensaios de fase III para o tratamento da 

psoríase. A denileucina difitox (DAB389-IL-2) é novo agente biológico indicado no linfoma cutâneo de célula T 

avançado. 

 

Hormônios e anti-hormonais. Em mulheres adultas, a terapia hormonal é indicada no tratamento da acne 

em suas diversas manifestações clínica. 

A espironolactona, antagonista do receptor de aldosterona com propriedades antiandrogênicas, é usada 

em doses diárias de 100 a 200 mg (ver Capítulo 62). Os efeitos adversos mais comuns são período menstrual 

irregular e flacidez mamária. 

A associação de acetato de ciproterona (2 mg), antagonista de receptor de andrógeno, com etinil estradiol 

(35 g) tem mostrado eficácia similar àquela da isotretinoína no tratamento da acne. 

A finasterida é uma medicação para o tratamento da alopecia androgenética. Age como inibidor da 5--

redutase, enzima que converte a testosterona em diidrotestosterona (ver Capítulo 63). A finasterida (1 mg/dia) 

aumenta o crescimento capilar em 80% quando administrada num período superior a 2 anos. Os efeitos adversos 

mais comuns são diminuição da libido, disfunção erétil e disfunções ejaculatórias. Outra medicação não hormonal é 

o minoxidil a 2%, que é indicado no tratamento da alopecia androgenética para ambos sexos (ver Capítulo 44). 

A calcipotreína é um análogo síntético da 1,25-diidroxivitamina D3, que foi desenvolvido como fármaco 

antipsoríase, a partir da observação de que os pacientes osteoporóticos tratados com 1,25-diidroxivitamina D3 

apresentam melhora da psoríase (ver Capítulo 65). O fármaco é aplicado duas vezes ao dia nas placas de psoríase, 

sendo que a melhora clínica é obtida dentro de 1 ou 2 semanas de tratamento. Casos raros de hipercalcemia são 

relatados em razão do excesso da medicação.  

 

TERAPÊUTICA TÓPICA 

 

Agentes removedores de impurezas da pele 
 

Detergentes. São fármacos destinados à remoção de crostas, escamocrostas, restos celulares, 

exsudatos seropurulentos e restos de substâncias usadas como tópicos anteriormente. 

 As medicações mais comuns são os xampus e sabões. Além disso, são usadas soluções com as 

quais se realizam banhos ou compressas, tais como água de Dalibour fraca, solução de Burow, 

permanganato de potássio (1:10.000 a 1:40.000) e ácido bórico a 2%. 

 

Debridadores. São substâncias usadas para o debridamento do tecido necrótico, remoção de 

exsudatos espessos que recobrem úlceras e para drenagem de pus espesso de abscessos. 

A tripsina é enzima proteolítica extraída do pâncreas bovino e empregada pela sua capacidade de 

hidrolisar proteínas no debridamento de úlceras necróticas.  
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Pode ser usada em pó com 2.500 U/mg e aerossóis com 250.000 U/ml e em pomadas geralmente 

associada a antibióticos. Outra enzima usada é a papaína. 

 

Cáusticos. São substâncias empregadas na destruição de tecidos de neoformação, pequenos 

tumores, vegetações, tecido de granulação exuberante, xantelasma e lesões hiperqueratósicas. 

O ácido tricloroacético (ATA) é usado em concentrações variáveis desde 50 até 100%. Suas 

indicações maiores são: xantelasma, hiperplasia sebácea, queratose seborreica e em cicatrizes de acne 

para dermoesfoliação através de peeling químico. Nessas condições usa-se o ATA nas concentrações de 

30 a 50%. Após esfoliação pelo ATA, deve-se evitar exposição solar por três meses para que não haja 

risco de hiperpigmentações. Outras substâncias dotadas de ação cáustica são o nitrato de prata e a 

podofilina, que é medicação de escolha no tratamento do condiloma acuminado. 

 

Descamantes. Compreendem várias substâncias de ação queratolítica e esfoliante empregadas na 

remoção da camada córnea. 

 

Retinoides. Os retinoides são compostos naturais e sintéticos derivados do retinol (vitamina A). 

O fato de a vitamina A afetar a diferenciação epitelial possibilitou a investigação de agentes para 

tratamento de disfunções cutâneas, os quais foram abandonados inicialmente pelos efeitos adversos.  

A síntese de novos compostos retinoides mais específicos e menos tóxicos possibilitou o 

desenvolvimento dos atuais retinoides. Os retinoides de primeira geração incluem retinol, tretinoína, 

isotretinoína e alitretinoína. 

O etretinato e o seu metabólito acitretina são considerados retinoides de segunda geração. Os 

membros da terceira geração são tazaroteno e bexaroteno. O adapaleno é um novo fármaco, derivado do 

ácido naftanoico com propriedades semelhantes aos retinoides e antiinflamatórias. 

Os retinoides atuam em dois tipos de receptores retinoicos: a) receptor do ácido retinoico (RAR) 

com os subtipos ,  e ; b) receptor retinoide X (RXR) com subtipos ,  e . Na pele humana existem 

receptores do ácido retinoico  e . Os retinoides regulam o gene de transcrição através de ativação de 

receptores nucleares. 

Entre os efeitos adversos gerais dos retinoides incluem-se pele seca, conjuntivite e perda de 

cabelo. Os retinoides têm potentes efeitos teratogênicos por via oral. 

Os retinoides são usados no tratamento de várias doenças dermatológicas, tais como acne e 

psoríase. 

A tretinoína (transácido retinoico) foi o primeiro retinoide usado no tratamento da acne. Os 

retinoides inibem a síntese dos tonofilamentos das células epidérmicas, diminuindo dessa forma as 

conexões intercelulares e facilitando a descamação da camada córnea. Por outro lado, aumenta a síntese 

do DNA aumentando o índice mitótico da epiderme e acelerando a remoção celular epidérmica. Essas 
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propriedades indicam a tretinoína no tratamento da acne e do fotoenvelhecimento cutâneo. Os efeitos 

adversos são queimação, eritema e irritação da pele. Além disso, aumenta a sensibilidade cutânea ao UV, 

vento, frio e sequidão. A tretinoína é empregada na acne em soluções, cremes e geis em concentrações de 

0,05 a 0,1%. A associação com agentes antimicrobianos aumenta a eficácia do tratamento da acne (ver 

adiante). O adapaleno é usado na forma de creme, gel e solução e com eficácia similar a tretinoína. 

O tazaroteno foi o primeiro retinoide desenvolvido na forma gel para ser usado no tratamento da 

acne e psoríase. Esse retinoide liga-se a todos receptores retinoicos. O tazaroteno é aplicado uma vez ao 

dia na pele seca, podendo ser usado como monoterapia ou em combinação com outras medicações como 

os esteroides. Embora seja de uso tópico, o tazaroteno deve ser evitado em mulheres durante o 

aleitamento e durante a gravidez. 

O etretinato, não sendo mais disponível comercialmente, foi substituído pelo seu principal 

metabólito, a acitretina. Ambos são úteis no tratamento das psoríases pustular e eritrodérmica. 

No tratamento de condições cutâneas pré-malignas, os retinoides orais e sistêmicos têm um papel 

importante na quimioprevenção das doenças malignas da pele. A isotretinoína (2 mg/kg/dia) tem efeito 

supressivo sobre o câncer de pele em pacientes de alto risco. A tretinoína tópica parece ser útil na 

diminuição do número de queratoses actínicas. O bexaroteno (300 mg/m
2 

/dia) é indicado no tratamento 

do linfoma cutâneo de célula T. No tratamento de lesões da pele de pacientes com sarcoma de Kaposi é 

indicada a aplicação tópica do gel de alitretinoína a 0,1%. 

 

Agentes queratolíticos. Os agentes de ação queratolítica incluem ácido láctico, ácido glicólico, 

ácido salicílico e ureia. O ácido láctico e o glicólico diminuem a coesão corneocítica através da ruptura de 

ligações iônicas. O ácido salicílico solubiliza o cemento intercelular e novamente reduz adesão 

corneocítica. A ureia é um agente antimicrobiano que desnatura proteínas, aumenta absorção cutânea e a 

retenção de água.  

Os agentes queratolíticos estão disponíveis em várias formulações no tratamento de doenças da 

pele. O ácido láctico a 12% é indicado no tratamento de ictiose e xerose. O ácido glicólico é apresentado 

em várias preparações nas concentrações de 4 a 10% e, é indicado no tratamento de ictioses, 

fotoenvelhecimento e xerose. O ácido salicílico em pomada é empregado na ictiose, psoríase e queratose 

pilar. A ureia a 20% é empregada no tratamento da ictiose vulgar, queratose pilar e xerose. 

 

Agentes modificadores das secreções 

 

Anidróticos ou antiperspirantes. São substâncias destinadas a diminuir a secreção sudoral por 

ação sobre o epitélio granular ou através de obstrução do acrossiríngeo. Existem várias formulações 

anidróticas, algumas de uso diário de ação transitória, mais adequada para as regiões axilares, outras para 

a hiperidrose palmoplantar. 
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Os cloretos e sulfatos de alumínio aumentam a permeabilidade do ducto sudoríparo, aumentando 

a reabsorção dérmica do suor. Além disso, pode exercer ação obstrutiva sobre o orifício sudoríparo, 

diminuindo a eliminação da sudorese 

Umectantes. São medicações destinadas a corrigir deficiência de lipídeos e a secura decorrente 

da menor retenção de água pela camada córnea. Os cremes umectantes são compostos principalmente de 

vaselina, lanolina, óleos e ureia. 

 

Desseborreicos ou antisseborreicos. São substâncias utilizadas para diminuir o acúmulo de 

material sebáceo na superfície cutânea. Na seborreia do couro cabeludo são usados xampus para cabelos 

oleosos e secos e loções contendo ácido salicílico e resorcinol.  

Os antisseborreicos disponíveis ainda são loções corticossaliciladas mais efetivas. No tratamento 

de dermatite seborreica do couro cabeludo são empregados xampus de selênio a 2,5% e de zinco. 

 

Antimiliáricos. A hiperidrose consequente a febres ou a ambientes superaquecidos pode 

determinar, quando ocorre obstrução dos óstios das glândulas sudoríparas, quadros genericamente 

denominados de miliárias.  

Para o tratamento dessas entidades pode-se empregar topicamente lanolina anidra. Podem ainda 

ser úteis compressas com líquido de Burow, banhos de permanganato de potássio, pasta d’água e 

eventualmente cremes de corticosteroides. 

 

Agentes protetores da pele 

 

São medicações que se destinam a proteger a pele dos agentes agressores físicos, químicos e 

biológicos. 

 

Agentes fotoprotetores. Os fotoprotetores absorvem ou bloqueiam a irradiação ultravioleta de 

onda longa (320 a 400 nm) e onda curta (290-320 nm), antes mesmo que ela provoque ação eritematosa, 

em última análise, interferindo com pigmentação da pele. Os fotoprotetores são também denominados de 

antissolares ou antiactínicos.  

O ácido paraminobenzoico, cinamatos e octocrileno absorvem raios UV e a avobenzona (parsol), 

oxibenzona, dióxido de titânio, óxido de zinco e talco atuam por sua opacidade, absorvendo o espectro 

total da luz solar. O quinino e os salicilatos também absorvem raios UV. 

A eficácia dos fotoprotetores é definida pelo fator de proteção solar, que é a relação entre os 

tempos de exposição UV para causar eritema na presença e na ausência do fotoprotetor. Os valores 

numéricos do fator de proteção solar variam de 2 (menor proteção) até 50. Os fotoprotetores são 

indicados para evitar o eritema causado pelos raios solares e na prevenção da queratose actínica e do 
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fotoenvelhecimento. 

Em contrapartida, na terapia fotodinâmica são usados fármacos sensibilizantes (ácido -

aminolevulínico) de luz visível no tratamento particular de câncer de pele e as queratoses actíínicas. (pré-

cancerosas).  

 

Outros agentes protetores. Na proteção contra água e outras substâncias químicas é usada 

formulação de silicone e vaselina, que forma delgado filme inerte na superfície cutânea 

impermeabilizando a ação da água e de outros agentes químicos. As indicações são as dermatites de 

contato de donas de casa e profissionais e dermatites de fraldas. O estearato de zinco e a metilcelulose 

formam película protetora inerte, sendo indicados nas dermatites profissionais a óleos e solventes 

industriais. Para proteção labial é usado o creme de manteiga de cacau. 

O masoprocol é composto dicatecólico, obtido da planta Larrea divaricata; é um potente 

inibidor 5-lipoxigenase com atividade antitumoral. Devido a sua ação antiactínica é indicado no 

tratamento da queratose actínica. 

 

Agentes modificadores da aparência tegumentar 

 

Descorantes ou desmelanizantes. São substâncias que visam a remoção e diminuição da 

produção ou transformação do pigmento melânico acumulado em determinadas dermatoses, cloasma, 

efélides e pigmentações residuais. 

A hidroquinona é o agente despigmentante mais eficaz e mais empregado atualmente. Inibe a 

tirosinase, impedindo a conversão de tirosina em DOPA, precursor de melanina. Alguns derivados como 

o éter monobenzílico de hidroquinona, através de ação tóxica irreversível sobre o melanócito, podem 

produzir despigmentações definitivas extremamente antiestéticas, motivo pelo qual, apesar de sua potente 

ação despigmentante, não são mais empregados. Além dessa contraindicação do éter monobenzílico de 

hidroquinona, os preparados de hidroquinona podem produzir dermatites de contato por sensibilização. 

A hidroquinona é empregada em soluções alcoólicas na concentração de 10 a 20%, sendo 

também empregada em associação com tetrinoína e corticosteroides. 

O ácido azelaico na forma de creme a 20% é usado no tratamento de distúrbios pigmentares 

(melasma) devido à inibição da tirosinase, enzima limitante da síntese de melanina. O ácido azelaíco é 

usado também no tratamento da acne devido às atividades antimicrobiana, comedolítica e anti-

inflamatória. 

 

Recorantes ou melanizantes. São substâncias empregadas para estimular a produção de 

melanina através de estímulo dos melanócitos por suas propriedades fotossensibilizantes. Por esse 

motivo, são empregados associadamente à exposição à radiação luminosa. 
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Compreendem substâncias do grupo das furocumarinas, como o bergapteno extraído da planta 

Citrus bergamota e os psoralenos existentes em algumas plantas (Ruta graveolens, Angelica 

archangelica), que estimulam a melanogênese por ação da luz solar ou UV. 

Os psoralênicos existentes para uso local são o 8-metoxipsoraleno, o trimetilpsoraleno e o 

pentosaleno. 

O trimetilpsoraleno pode ser usado topicamente em banhos, 50 mg de trimetilpsoraleno em 1,5 

litros de água por 10 minutos. É do ponto de vista tópico, superior ao metoxipsoraleno que é usado em 

loções a 1%.  

Os psoralênicos são indicados no tratamento do vitiligo, resultando em repigmentação cosmética, 

como também na dermatite atópica, urticária pigmentosa e alopecia areata. A administração oral de 8-

metoxipsoraleno associado UV é aprovado pelo FDA no tratamento de vitiligo, psoríase e linfoma 

cutâneo de célula T. 

 

Depilatórios. São substâncias utilizadas para depilação temporária por métodos mecânicos 

(ceras) ou através de dissolução do pêlo (substâncias tricolíticas). 

As principais substâncias tricolíticas utilizadas nos cosméticos são os sulfetos e o tioglicolato.Os 

sulfetos são mais ativos, porém têm odor muito desagradável e são mais irritantes que os tioglicolatos, 

que no entanto exigem tempo de contato maior com os pêlos para exercer sua ação tricolítica 

A eflornitina é um inibidor da ornitina descarboxilase, enzima limitante da síntese de 

poliaminas que afeta o crescimento de pêlos. A aplicação de eflornitina duas vezes ao dia durante seis 

meses reduz o crescimento de pêlos em aproximadamente 30% das mulheres. Os efeitos adversos mais 

comuns são ardência, foliculite e irritação.   

 

Agentes modificadores da função e da sensação tegumentar 

 

Cicatrizantes. São substâncias capazes de estimular o fenômeno da cicatrização. 

Os cicatrizantes são utilizados em diversas formas, tais como cremes, pomadas, pós e injeções 

locais. As substâncias mais utilizadas são butimerina, closbetol, l-cisteína e alantoína. 

A hialuronidase é uma enzima despolimerizadora do ácido hialurônico. A despolimerização do 

ácido hialurônico do tecido conjuntivo diminui a viscosidade dos líquidos orgânicos facilitando a 

dispersão e a difusão, favorecendo a reabsorção de exsudatos e transudatos. 

É indicada em edemas pós-operatórios ou traumáticos, eventualmente em queloides e cicatrizes 

hipertróficas. Nesses casos é utilizada através de injeções locais. 

 

Refrescantes. São substâncias que diminuem a temperatura no local de aplicação, promovendo 

uma sensação refrescante. Usam-se sob a forma de loções, cremes e pastas, que permitem a evaporação 



895 

 

da água ou de solventes como álcool, cetona e éter, com perda de calor no local de aplicação. O mentol 

tem ações refrescantes e antipruriginosas sobre a pele. 
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Capitulo 68 
 

Antissépticos, Desinfetantes e Esterilizantes 
 

 

Marilene Demasi, Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Sob o ponto de vista de aplicação devem estar muito bem definidos os conceitos de antisséptico, 

desinfetante e esterilizante. A conceituação e a consequente classificação desses agentes está em função 

de três princípios básicos:  

1) o modo de ação (esporicida, bactericida, bacteriostático, etc.); 

2) modo de aplicação (concentração, tempo de contato, temperatura, etc.);  

3) objetivos de sua utilização (remoção parcial ou total de microrganismos, aplicação em tecidos 

vivos ou superfícies inanimadas, etc.), como será visto a seguir. 

 

Classificação. Adotando-se a denominação genérica de agentes antimicrobianos, podem ser 

classificados, dentro desse conceito bastante amplo, de diversas maneiras: quanto ao processo utilizado, 

tipo de agente empregado e propósito de aplicação (Quadro 68-1). 
 

Antisséptico. É a substância que previne ou inibe o crescimento ou a ação de microrganismos, inibindo a 

atividade destes ou destruindo-os; são, portanto, agentes com propriedade germicida que não destroem os esporos. 

Na prática, o termo é usado para designar os agentes usados em tecidos vivos. 

 

Desinfetante. É definido como o agente que destroi certos agentes infecciosos, em geral formas vegetativas 

de microrganismos patogênicos, fungos e algumas espécies de vírus. Alguns agentes poderão destruir também os 

esporos. O grau ou nível de desinfecção desejado deve ser determinado em função da segurança para o objetivo a 

ser atingido. Refere-se principalmente aos processos aplicados a objetos e superfícies inanimadas, podendo ser 
utilizados agentes físicos ou químicos. 

 

Esterilizante. Teoricamente, a esterilização é um conceito absoluto para indicar o processo que assegure 
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a destruição total de microrganismos ou partículas com vida, ou sobre o objeto ou material.  

Os esterilizantes podem ser físicos ou químicos, e a escolha do agente dependerá do material a ser 

esterilizado (Quadro 68-1).  

 
Quadro 68-1. Agentes antimicrobianos 

Processos Tipos de agentes Aplicação 

Físico Calor seco (160-180°C) Esterilizacão 

 Calor úmido (115-

150°C) 

Esterilização 

 Calor úmido 

(65-100°C) 

Desinfecção 

 Radiação ionizante 

(gama, elétrons) 

Esterilização 

 Radiação ultravioleta Desinfecção 

Químico 

(vapores) 

Óxido de etileno 

Formaldeído 

Esterilização 

Esterilização ou 

desinfecção 

Químico 

(baixa 

seletividade) 

Alcoóis, aldeídos, 

biguanidas, halogênios, 

fenóis, compostos de 

amônio quaternário 

Desinfecção ou 

preservação ou antissepsia 

(seletividade 

moderada) 

Antibióticos tópicos 

(bacitracina, poliximina, 

etc.) 

Quimioterapia tópica 

 Corantes (acridinas, 

trifenilmetanos) 

Antissepsia 

 Compostos orgânicos 

arsenicais 

Quimioterapia 

 Compostos orgânicos 

mercuriais 

Quimioterapia ou preservação 

 
Os antissépticos e desinfetantes representam um grupo bastante heterogêneo de compostos no que se refere 

a estrutura química, modo de ação, aplicação, espectro de ação etc. 

A classificação aqui adotada será feita em função da estrutura química desses compostos, sendo esta a 

mais amplamente citada. De acordo com esta classificação, a denominação mais correta para esses agentes é de 

agentes antimicrobianos, sendo que o termo antisséptico e desinfetante (ver definição de termos) serão reservados 

para o tópico onde será feita uma abordagem sobre a aplicação desses agentes. 

 

Mecanismo de ação dos agentes químicos 
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A ação antimicrobiana ocorre quando um agente físico ou químico interage com um componente 

da célula microbiana, que é essencial para sua estrutura ou metabolismo. Esse componente poderá ser um 

constituinte celular mais complexo, como a membrana celular, ou então um constituinte estruturalmente 

mais simples, p. ex., uma enzima participante de processos fisiológicos vitais da célula, como a 

fosforilação oxidativa. O efeito dessa interação varia desde a inibição reversível do crescimento até a 

morte celular. 

O mecanismo de interação entre o agente e o constituinte celular é o princípio básico da ação 

antimicrobiana (Quadro 68-2). 

 
Quadro 68-2. Ação antimicrobiana 

Constituinte 

celular 

Agente Seletividade

* 

Ácidos 

nucleicos e 

proteínas 

Álcoois, agentes 

alquilantes**, 

halogênios 

Baixa 

Membrana 

celular 

Biguanidas, 

fenois e 

compostos de 

amônio 

quaternário 

Moderada 

Grupos 

sulfidrílicos 

(SH) de 

enzimas e 

coenzimas 

Compostos 

organometálicos 

Moderada 

Síntese de 

ácidos 

nucleicos 

Acridinas Moderada 

 

 

Membrana celular. Alguns dos agentes químicos têm sua ação na membrana celular: 

compostos de amônio quaternário, clorexidina (biguanida) e fenois. Ligam-se à membrana através da 

adsorção à sua superfície, o que confere alta concentração desses agentes na superfície da membrana. 

Provocam um desarranjo na membrana celular, permitindo o extravasamento, isto é, a perda dos 

componentes intracelulares. 

As bactérias gram-positivas são mais susceptíveis do que as gram-negativas, e a ação contra 

estas últimas pode ser intensificada acrescentando-se EDTA, que dispersa alguns componentes da parede, 
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facilitando a penetração desses agentes. 

 

Inibição dos grupos sulfidrílicos. Agem por este mecanismo os íons metálicos e os compostos 

organometálicos. 

O antimônio, arsênico, mercúrio e a prata são os únicos metais ativos como íons livres; existem 

ainda os compostos organometálicos, onde a porção orgânica da molécula não tem nenhuma atividade e 

age como simples carregador do metal para dentro da célula. 

 

Desnaturação de proteínas e ácidos nucleicos. O cromossoma bacteriano é uma molécula 

simples de DNA, que se constitui em elemento bastante lábil da célula, onde qualquer dano é suficiente 

para causar uma mutação ou morte celular. Contudo, é difícil estabelecer o sítio de ação dessas 

substâncias, visto que podem atuar sobre as proteínas.  

Os compostos de amônio quaternário, as biguanidas e fenois precipitam proteínas após alterações 

por eles provocadas na membrana celular, primeiro sítio de ação desses compostos. Os alcoóis também 

interferem com a membrana celular, porém a necessidade de diluição com água indica a importância da 

desnaturação proteica como mecanismo de ação.  

O mecanismo de ação dos aldeídos consiste na alquilação de grupos amino e sulfidrílicos de 

proteínas e do nitrogênio do anel da base purina do ácido nucleico, p. ex., a guanina. O alto poder 

esporicida desses compostos indica que a alquilação dos ácidos nucleicos parece ser mais importante na 

ação biocida do que alterações proteicas. 
 

Fatores que interferem na atividade antimicrobiana dos agentes químicos. O resultado da ação 

germicida de um dado agente químico é influenciado por uma série de fatores relacionados ao meio e ao 

microrganismo; são eles: temperatura, pH, tempo de contato, concentração do agente, presença de matéria orgânica 

e compostos inorgânicos, solvente, natureza do microrganismo, etc. 

 

Estudo sistemático dos agentes químicos antimicrobianos 

 

ALCOÓIS. São bactericidas, virucidas contra algumas espécies de vírus e, algumas vezes, 

fungicidas. Têm baixa atividade esporicida. A atividade cresce com o aumento da cadeia alifática e, 

portanto, com o aumento do peso molecular. A estrutura da cadeia tem influência na ação, p. ex., o álcool 

n-propílico é mais ativo do que o álcool isopropílico. 

Agem provocando desnaturação das proteínas; na ausência de água, a desnaturação não se faz 

tão prontamente quanto na presença da mesma. Isso explica por que o álcool absoluto, agente 

desidratante, tem atividade bactericida menor do que misturas de álcool/água. 

Não são esporicidas, mas inibem a germinação do esporo, o que deve ser em consequência da 
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inibição de enzimas necessárias para que a germinação ocorra. Essa inibição é reversível; com a retirada 

do álcool, a germinação tem lugar. 

 
Álcool etílico. O álcool etílico é um líquido volátil, miscível com a água, comercializado na concentração 

de 960 GL (p/v). Sua atividade máxima está compreendida entre as concentrações de 60-95% (p/v). Sua ação 

bactericida depende da proporção de álcool/água da mistura (ver mecanismo de ação). Concentrações menores que 

60% são bactericidas, se o tempo de contato for prolongado, e em concentrações acima de 95%, a atividade diminui. 

A duração da ação, p. ex., na pele, é rápida em razão da volatilidade do álcool etílico e, portanto, não tem atividade 

residual. 

 

Outros alcoóis. O álcool isopropílico é miscível com a água em todas as proporções. É ligeiramente mais 

ativo, mais caro e levemente mais tóxico que o álcool etílico (é absorvido através dos pulmões, produzindo necrose). 

É menos ativo que o álcool etílico contra os enterovírus, porém ligeiramente mais ativo contra os lipofílicos. Sua 

principal aplicação é como solvente. 

Dentre os alcoóis aromáticos, o álcool benzílico é o único testado como agente germicida. Tem 

propriedade bacteriostática e anestésica local, é pouco solúvel na água e, na concentração máxima solúvel em água 

(aproximadamente 4%), é menos ativo que o álcool etílico a 70% e isopropílico a 99%. 

 

Aldeídos. O formaldeído é um gás incolor, irritante para a pele e mucosa e com odor característico. É 

solúvel em água, sendo empregado na forma de solução aquosa esterilizante na concentração de 10% por um 

período de 18 horas no controle e na prevenção de infecções hospitalares. 

O glutaraldeído em soluções alcalinas, na concentração de 2%, pH 7,5 a 8,5 é bom substituto do 

formaldeído.  

 

CLOREXIDINA. O composto mais importante do grupo das biguanidas é a clorexidina (é a 

única biguanida comercializada no Brasil). A clorexidina tem atividade contra um amplo espectro de 

bactérias gram-positivas e gram-negativas, embora menos ativa contra Pseudomonas e Proteus. É inativa 

contra fungos, vírus e bactérias ácido-resistentes. 

Amplamente utilizada como antisséptico em queimaduras, feridas, na antissepsia pré e pós-

cirúrgica, na lavagem das mãos da equipe cirúrgica. A clorexidina também é utilizada em oftalmologia e 

odontologia (agente antiplaca). 

 
Compostos metálicos. Muitos dos metais pesados possuem propriedades antibacterianas: sais orgânicos e 

compostos orgânicos do mercúrio e prata. 

Os mercuriais, tais como merbromino (mercúrio cromo) e o timerosal (mertiolate), têm uma longa história 

no campo da antissepsia, porém têm sido substituídos por compostos mais eficazes e menos tóxicos, sendo que de 

todas as suas antigas aplicações nenhuma é hoje aceita. 

Entre os compostos de prata, o mais utilizado é o nitrato de prata: possui propriedade adstringente e 

antibacteriana; é utilizado em mucosas e pele e na prevenção da oftalmia neonatal (em desuso). A sulfadiazina 
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prateada é formulada em creme a 1% e utilizada na prevenção de infecção bacteriana em queimaduras extensas com 

bastante eficácia. 

 

Compostos quaternários de amônio (Cloreto de benzalcônio). São ativos contra bactérias gram-positivas 

e, em menor grau, contra as gram-negativas; as Pseudomonas são particularmente resistentes aos quaternários de 

amônio. São inativos contra esporos bacterianos, bactérias ácido-resistentes e vírus hidrofílicos; ativos contra 

lipofílicos; e são fungicidas, algicidas. Em baixas concentrações, são tuberculostáticos, porém não são 

tuberculocidas nem mesmo em altas concentrações. 

No entanto, são compostos de baixa toxicidade, podendo ser usados na desinfecção de superfícies (pisos, 

paredes, etc.) e de utensílios e equipamentos de hospitais, indústria de alimentos, restaurantes etc, que entram em 

contato com alimentos. São, portanto, mais bem definidos como agentes sanificantes.  

 

Compostos fenólicos. O fenol e os compostos fenólicos são uma série de  compostos incluindo dentre eles 

: diidrofenois (p.ex.: resorcinol), nitrofenois, aminofenois, 8-hidroxiquinolina e derivados, derivados de óleos 

vegetais (p.ex.: timol), etc. Muitos destes compostos têm aplicação em medicina humana e veterinária, odontologia, 

como preservativos químicos, etc.  

Aqui são discutidos e apresentados apenas os compostos de maior interesse no campo da desinfecção e 

antissepsia e, dentre estes, aqueles conhecidos e comercializados em nosso meio.Estes exemplos de derivados 

fenólicos são comercializados no Brasil, associados entre si e formulados juntamente com detergentes na 

concentração de 3.000 ppm (0,3%). São os agentes desinfetantes oficialmente recomendados para uso hospitalar 

(Portaria 196/83). 

Os derivados alquila (p. ex. 4-n-propil-fenol) são ativos contra gram-positivos e gram-negativos, fungos e 

vírus; têm pouca atividade contra bactérias ácido-resistentes e esporos. Têm ação bacteriostática ou bactericida, 

dependendo da concentração empregada. 

A halogenação aumenta a atividade do fenol, sendo que o triclorofenol e o diclorofenol são mais ativos que 

o monoclorofenol. Os derivados alquila halogenados têm potência ainda maior, sendo que a atividade é maior nos 

derivados orto-alquila e nos derivados para-halogenados. 

Os derivados halogenados são ativos contra bactérias gram-positivas, praticamente inativos contra 

esporos e algumas bactérias gram-negativas (Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Salmonella sp.). 

Os derivados halogenados do fenilfenol ou bifenois (chamados fenois sintéticos) são compostos formados 

por dois aneis fenólicos diretamente ligados ou ligados através de grupos alquila, grupos nitrogenados ou por 

átomos de enxofre e oxigênio. 

 

Aplicações. 1. Desinfecção: são utilizadas preparações que associam detergência (surfactantes aniônicos) 

com a ação desinfetante dos compostos fenólicos. São atualmente de amplo uso hospitalar na desinfecção de áreas 

críticas e semicríticas (pisos, paredes, equipamentos etc.). 

2. Antissepsia da pele: dentre os compostos bifenólicos, destaca-se o hexaclorofeno; é ativo contra 

bactérias gram-positivas; pouca atividade contra germes gram-negativos. Outro derivado bifenólico utilizado para a 

formulação de sabões antissépticos é o triclosan, utilizado também como conservante para cosméticos; é ativo 

contra gram-positivos e alguns gram-negativos, mas não contra Pseudomonas sp e fungos. É usado na concentração 
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de 0,1 a 0,2%. 

 

HALOGÊNIOS. A ação antimicrobiana dos halogênios é, principalmente, devida à propriedade 

oxidante desses compostos. O cloro e iodo são amplamente utilizados enquanto agentes antimicrobianos 

(antissépticos, desinfetantes, sanificantes), ao passo que o bromo, por ser bastante irritante, não tem uso 

difundido. 
 

Cloro e compostos clorados. Estes compostos tem amplo espectro bactericida e virucida, ativo também 

contra fungos, leveduras, protozoários e algas. Sua atividade é menos acentuada contra bactérias ácido-resistentes e 

esporos. 

O cloro é utilizado na forma gasosa (Cl2), sais inorgânicos de sódio e cálcio (hipocloritos) e compostos 

orgânicos, como, p. ex., as cloraminas; é utilizado também na forma de óxido (Cl2O) na cloração da água. As 

diferenças na utilização de uma das formas citadas baseiam-se, fundamentalmente, nos objetivos de aplicação, 

estabilidade dos compostos em solução, velocidade ou tempo de ação. 

O cloro tem amplas aplicações: tratamento da água (reservatórios de água comunitários, piscinas, água 

utilizada na produção de gelo industrial, águas industriais, etc.); na indústria de alimentos; uso hospitalar 

(desinfecção e sanificação de superfícies, equipamentos e utensílios do serviço de nutrição; unidades de diálise, etc.), 

odontologia (líquido de Dakin, endodontia); uso doméstico e local público como agente sanificante, etc. 

Em medicina humana sua utilização está restrita ao uso hospitalar como agente desinfetante e sanificante. 

 

Compostos de iodo. O agente ativo na ação germicida é o I2 (iodo livre). Age em ampla faixa de pH contra 

bactérias, fungos, vírus, protozoários e até mesmo contra esporos bacterianos e de fungos. 

Preparações. As preparações mais utilizadas são: 

A) Tintura de iodo-iodeto a 2% (2 g de I2 + 2 g Na I, dissolvidos em 100 ml de álcool 70%); 

B) Solução aquosa de iodo-iodeto (2 g I2 + 2,4 g Na I dissolvidos em 100 ml de água destilada); 

C) S olução de Lugol (5% I2 + 10% KI em água destilada); 

D) Solução de iodo-propilenoglicol (NF XII). O propilenoglicol adere à pele, além de não provocar 

ressecamento. 

 

Iodóforos. A combinação do iodo e um agente solubilizante, ou também chamado carregador, onde o 

complexo resultante libera lentamente iodo livre quando diluído em água, é conhecido como iodóforo. O PVP-I 

(polivinilpirrolidona-iodo) é um composto estável, onde o polímero polivinilpirrolidona (PVP) é o agente carregador 

e solubilizante, bastante solúvel em água 

 

Outros compostos. Peróxido de hidrogênio (H2O2). Há mais de um século é utilizado como 

agente germicida; produz oxigênio nascente (O
-
), altamente oxidante. Na aplicação tópica, como agente 

antisséptico é inativado na presença da catalase dos tecidos, por isso seu uso como antisséptico foi 

abandonado. Quando utilizado em superfícies, tem eficácia significativa. As soluções concentradas de 

H2O2 (90%) hoje obtidas têm alto grau de pureza e são bastante estáveis, ao contrário das soluções 
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tradicionais (3-4%), instáveis e facilmente decompostas pela luz e calor. Essas soluções são ativas quando 

usadas em superfícies livres de catalase; são recomendadas para a desinfecção de itens plásticos, 

utensílios de cozinha e roupas, limpeza de ambulâncias contaminadas, etc. 

 

Permanganato de potássio (KMnO4). Tem propriedade oxidante com atividade antimicrobiana e 

desodorizante, porém altamente inativado na presença de matéria orgânica. Soluções diluídas de 1:1.000 são 

indicadas para a limpeza de abscessos e ulcerações; é indicado no tratamento de dermatoses agudas com infecção 

secundária e em micoses a 1%. 

 

Ácidos.  Os ácidos fracos são utilizados como antissépticos, tais como o ácido bórico e o ácido acético; o 

ácido benzoico é usado como conservante de alimentos. O ácido bórico é bacteriostático e fungistático, muito 

utilizado em preparações tópicas como lesões oculares, soluções para gargarejo etc. A água boricada (solução 3%) 

é amplamente utilizada em nosso meio; faz parte da dita “medicina popular”; enquanto antissépticos hospitalares, o 

ácido bórico e boratos não são mais utilizados. 

 

Corantes. Alguns corantes químicos têm propriedades germicidas: acridinas e derivados do 

trifenilmetano. As acridinas (proflavina e aminacrina) são bacteriostáticas, mais ativas contra bactérias gram-

positivas do que gram-negativas. Têm pouca ação contra bactérias ácido-resistentes, fungos e vírus. Dentre os 

derivados do trifenilmetano, o composto mais difundido em nosso meio é a violeta de genciana; esses compostos são 

bacteriostáticos e mais ativos contra bactérias gram-positivas do que gram-negativas: são fungistáticos e inativos 

contra bactérias ácido-resistentes. Tais compostos não têm mais indicação atualmente por sua ação germicida 

limitada e as outras opções existentes, em termos de antissépticos, porém na prática muitos deles ainda são 

utilizados. 

 

Aplicação dos agentes antissépticos e desinfetantes 
 

Desinfetantes. Esses agentes têm ampla aplicação: hospitalar, odontológica, agropecuária, 

domiciliar, desinfecção do ar e água da rede pública, instituições públicas (escolas, penitenciárias, etc.), 

restaurantes e similares, cozinhas e sanitários industriais, etc. 

Praticamente todas essas aplicações estão de certa maneira ligadas a aspectos de saúde pública 

no sentido da prevenção do contágio de doenças infecciosas; porém, parece não haver referências na 

nossa legislação, exceto às aplicações hospitalares. 
 

Uso hospitalar. Os agentes desinfetantes são de larga aplicação hospitalar, tendo-se em vista os riscos de 

se adquirir e transmitir infecções, em razão de procedimentos médico-cirúrgico e diagnóstico, susceptibilidade dos 

indivíduos sob qualquer uma dessas intervenções e sob hospitalização e, ainda, existência de portadores de moléstias 

infecciosas não relacionadas a hospitalização e/ou relacionadas. (ver capítulo: Infecções hospitalares, Focaccia, 

2005) 

Dentre os usos hospitalares dos agentes desinfetantes, citamos: 
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 Desinfecção de superfícies (pisos, paredes, sanitários, mobiliário, etc.). Os agentes mais utilizados 

com esta finalidade são os compostos fenólicos e compostos quaternários de amônio. As bactérias gram-negativas 

são resistentes aos quaternários de amônio. O hipoclorito de sódio é utilizado em locais e superfícies contaminadas 

por sangue por sua eficácia contra o vírus da hepatite e da AIDS. O hipoclorito é também usado no serviço de 

nutrição e inclusive no preparo de utensílios de louça. 

 Equipamentos e itens semicríticos não passíveis de esterilização e itens não críticos. 

O material odonto-médico-cirúrgico é subdividido em três categorias, de acordo com o risco de 

contaminação potencial envolvido na utilização desse material: 

 Itens críticos: faz parte desta categoria todo material que entra em contato com o tecido subcutâneo 

ou com o sistema vascular e que, portanto, apresenta alto risco de contaminação. Os itens críticos deverão passar 

por processo de esterilização. 

 Itens semicríticos: todo material que entra em contato com membrana mucosa que constitui tecido 

intacto e, portanto, funciona como barreira contra a infecção. Sempre que possível, devem ser esterilizados, porém, 

quando não, deverão ser desinfetados com agente que assegure a morte de células vegetativas de bactérias 

patogênicas, do bacilo da tuberculose, de vírus e fungos. 

 Itens não críticos: não têm contato direto com o paciente, a não ser sobre a pele intacta. A 

desinfetação desses itens deve ter por objetivo destruir os microrganismos patogênicos, tais como Staphylococcus e 

Pseudomonas sp, bacilo da tuberculose, fungos e vírus. 

 

Resistência aos agentes químicos. A P. aeruginosa é tida como uma das células vegetativas mais 

resistentes à grande variedade de agentes químicos e, também, a quimioterápicos, sendo que as infecções sistêmicas 

por P. aeruginosa e Proteus são das mais difíceis de tratar com os antibióticos disponíveis. Cepas resistentes de 

Proteus e Klebsielia são normalmente encontradas no ambiente hospitalar. 

A resistência é atribuída à baixa permeabilidade da parede celular das bactérias gram-negativas. Essa 

resistência é tida como inerente à espécie; existe ainda a resistência adquirida através de mutação. A adição de 

EDTA a soluções germicidas diminui a resistência da P. aeruginosa a vários agentes que agem primariamente na 

membrana celular, aumentando dessa maneira a permeabilidade ao agente. 

 

Escolha do agente. A escolha do agente germicida mais adequado não é tarefa fácil; o primeiro passo é a 

determinação do nível de ação germicida requerida, considerando-se o material em questão e o tipo de 

microrganismo de risco; o agente que destrói fungos nem sempre será tuberculocida. Supondo que a necessidade 

seja a de destruir o bacilo da tuberculose, picornavírus ou certos fungos patogênicos, a escolha de um bom agente 

tuberculocida será a mais adequada. 

A escolha do agente mais eficaz constitui aspecto bastante importante na contribuição para a redução de 

infecções, porém não deve ser esquecido que a utilização correta destes (concentração, tempo de contato, limpeza 

prévia do material e superfícies, o que colabora para a eliminação de matéria orgânica e diminui o número de 

contaminantes) e a manipulação e aplicação adequada (pessoal treinado) são de fundamental importância na 

obtenção dos melhores resultados. 
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O Quadro 68-3 correlaciona os tipos de microrganismos com os agentes químicos, aos quais são 

susceptíveis, porém este critério é apenas esquemático, devendo-se sempre considerá-lo em função dos outros 

critérios acima descritos. 

Tipos de microrganismos  

Bactérias gram-positivas (forma vegetativa) Qualquer bactericida 

potente 

Ex.: S. Aureus, C diphtheriae, B. subtilis, C. 

perfringens, C. tetani 

 

Bactérias gram-negativas (forma vegetativa) Alcoóis 

Ex.: P. vulgaris, P. aeruginosa, K. 

pneumoniae, S. typhi, E. coli 

Fenois (exceto 

cloroxilenóis) 

 Halogênios (cloro, iodo) 

Bacilos ácido-resistentes Alcoóis 

Ex.: M. tuberculosis Aldeídos 

Fenóis 

Halogênios 

Esporos bacterianos Aldeídos em exposição 

prolongada 

(Qualquer espécie) Halogênios (soluções 

concentradas) 

Vírus hidrofílicos Aldeídos 

 

Ex.: vírus da hepatite A e B, poliomielite e 

rotavírus 

Halogênios (soluções 

concentradas) 

Vírus lipofílicos Agentes anteriores 

Ex.: AIDS, sarampo, influenza Alcoóis 

Clorexidina 

Compostos quaternários 

de amônio 

Fenóis 

Fungos Aldeídos 

Ex.: gêneros Microsporum, Trichophyton, 

Candida, Aspergillus 

Halogênios (soluções 

concentradas) 

 

Adaptado de GARDNER, J.F.; PEEL, M.M. In: Introduction to Sterilization and Disinfection, 1986. 

 

Antissépticos. As aplicações dos antissépticos podem ser assim subdivididas: 

 Na pele íntegra: desinfetação das mãos; antissepsia pré-cirgúrgica do paciente; antissepsia para a 

aplicação de injetáveis; introdução de solução parenteral; punções etc. 
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 Mucosas. 

 

 Pele não íntegra: abscessos; ulcerações; feridas; queimaduras; corte cirúrgico, etc. 

 

As duas intenções da antissepsia: prevenção da infecção pela introdução de microrganismos presentes na 

pele e mucosa (p. ex., no uso na pele íntegra) e a inibição da proliferação na destruição dos microrganismos, 

isto é, o da infecção (usos na pele e mucosa infectadas, p. ex., feridas).  

A escolha do antisséptico adequado está na dependência do local e das condições do local onde será 

aplicado. O ideal é que possua boa eficácia germicida, que não seja irritante e não sofra inativação por matéria 

orgânica. 

Preparações detergentes de PVP-I e clorexidina são utilizadas para a lavagem das mãos da equipe 

cirúrgica. As soluções de iodo, PVP-I e clorexidina são ainda utilizadas para o preparo pré-cirúrgico do 

paciente.Em membranas mucosas são citadoss, p. ex., o uso profilático de clorexidina 0,05% em glicerina, de 

preferência antes da introdução de cateter urinário. 

Para prevenção da evolução e tratamento de feridas e queimaduras infectadas, recomenda-se o uso de 

clorexidina 0,05% (em queimaduras infectadas 0,2%); soluções diluídas de iodo (p. ex., solução aquosa a 

0,1%). O PVP-1 é também utilizado no tratamento de feridas infectadas. 

 

Aplicações da esterilização 

 

O método de esterilização empregado deve ser satisfatório e não causar qualquer dano ao 

material a ser esterilizado. Processos que empregam o calor são os mais indicados, devendo ser utilizados 

sempre que possível. 
 

Usos hospitalares. Os paramentos cirúrgicos são normalmente tecidos de algodão, raiom ou outro 

material de celulose; esses itens podem ser esterilizados em autoclaves, a altas temperaturas, por tempo curto de 

exposição. Esses tecidos estão frequentemente contaminados com esporos bacterianos resistentes ao calor, sendo 

que os poros do tecido possuem partículas de poeira que dificultam a penetração da umidade. 

 

Material cirúrgico. Luvas de borracha e cateteres de náilon são mais bem esterilizados pela autoclave. 

Instrumentos de corte, como p. ex. bisturi e agulhas, e instrumentos metálicos de maneira geral podem ser 

esterilizados pelo calor seco a 1600 C por uma hora, e os cateteres de plástico, no óxido de etileno. Os 

equipamentos maiores, muitas vezes, necessitam ser desmontados; separando-se as peças, cada uma deve ser 

esterilizada de acordo com sua termolabilidade. 

Com exceção de circunstâncias excepcionais, a esterilização por radiação ionizante em pequena escala 

não é indicada e está reservada para a esterilização de material plástico e alguns instrumentos metálicos, quando 

produzidos em escala industrial, incubados a 35°C por cinco dias. 
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Capítulo 69 

 

Terapêutica Nutricional 
 

 

Dirce Akamine, Michel Kfouri Filho 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação, por si só, não é considerada terapia médica nas circunstâncias normais. Porém, 

quando as dietas habituais não suprem as necessidades diárias ou quando a avaliação médica comprova 

deficiências, a terapêutica nutricional (TN) faz parte da terapêutica médica. 

A nutrição influencia a prática clínica em todas as especialidades de medicina e é importante em 

todas as fases de vida. A nutrição clínica é a aplicação dos princípios científicos de nutrição na prática 

médica do diagnóstico, tratamento e da prevenção de doenças causadas pela deficiência, pelo excesso ou 

desequilíbrio metabólico de nutrientes. 

Neste capítulo, são comentadas as duas grandes categorias de TN, a nutrição enteral (NE) e a 

parenteral (NP). 
 

NUTRIÇÃO ENTERAL 

 

Entende-se por NE a administração de nutrientes via gastrintestinal. A NE é o método de escolha 

em pacientes nos quais o trato gastrintestinal está funcionando adequadamente ou como complemento da 

NP. 
 

Componentes da NE. Na composição da dieta enteral, normalmente os carboidratos representam de 40 a 

90% da fonte energética e são importantes na determinação da sua digestibilidade e osmolaridade. A fonte proteica 

pode advir de proteína íntegra, hidrolisado proteico contendo uma mistura de aminoácidos e peptídeos de cadeia 

curta (oligopeptídeos) ou aminoácidos cristalinos. Os lipídeos podem estar sob a forma de ácidos graxos 

poliinsaturados de cadeia longa de origem vegetal, como óleo de soja, que é rico em ácido graxo essencial e ácido 

linoleico. Os triglicerídeos de cadeia média podem ser incorporados em quantidades variáveis com os ácidos graxos 
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de cadeia longa. Uma dieta completa deve conter ainda vitaminas, minerais e oligoelementos em quantidades 

adequadas para o uso enteral. 

 

Modo de administração. A mistura nutriente é instilada diretamente dentro ou próximo à parte final 

superior do intestino delgado através de sonda nasogástrica ou nasoduodenal ou ainda através de um estoma 

(gastrostomia ou jejunostomia). As dietas elementares são administradas por via enteral, pois, além de calóricas, 

suplementam as proteínas. Elas provêem nutrientes essenciais em uma forma prontamente assimilável, requerem 

pouca ou nenhuma digestão ativa e produzem mínimo resíduo. 

 

Indicações de NE. As indicações gerais incluem pacientes com dificuldade de deglutição 

causada pela presença de tumor ou por terapia radioativa, anorexia prolongada, desnutrição calórica 

proteica grave, trauma de cabeça e pescoço ou distúrbios neurológicos (para prevenir alimentação oral 

adequada), coma ou depressão, falência hepática, queimaduras e neoplasias.  

Entre as indicações específicas, podem estar a preparação do intestino em paciente grave ou 

desnutrido, fistulas enterocutâneas, ressecção intestinal e síndrome de má absorção (doença de Crohn). 
 

Complicações. As complicações de NE normalmente não são comuns e nem sérias, podendo ser sanadas 

com monitorização cuidadosa. Até 20% dos pacientes podem apresentar diarreia e desconforto gastrintestinal por 

intolerância do intestino ao nutriente principal ou à carga osmótica da formulação. Esofagite é incomum com sondas 

macias e de pequeno calibre. A aspiração traqueobronquial é uma complicação séria que pode ser evitada 

prestando-se atenção a detalhes de técnica. Distúrbios eletrolíticos, sobrecarga de volume e síndrome de 

hiperosmolaridade devem ser controlados através da monitorização diária do equilíbrio hidroeletrolítico, da 

osmolalidade e da uremia. 

 

NUTRIÇÃO PARENTERAL 

 

A nutrição parenteral é administrada fora da área digestória, por via intravenosa. Apesar do 

grande desenvolvimento em suplementos orais, técnicas e equipamentos utilizados em NE, muitos 

pacientes necessitam de NP. Os pacientes recomendados ao uso de NP são os que não conseguem atingir 

suas necessidades nutricionais por via oral ou enteral ou quando o trato gastrintestinal não estiver 

funcionando adequadamente. A TN parenteral também é utilizada durante longo prazo em pacientes 

domiciliares. 

 
Componentes da NP. Necessidades hídricas. Ao iniciar a TN parenteral e ao longo da administração, 

deve-se avaliar cuidadosamente o estado hídrico. As necessidades hídricas devem ser determinadas com base nos 

problemas clínicos específicos do paciente, nas perdas e outras anormalidades. 

O volume hídrico para TN depende de: a)estado funcional cardíaco, pulmonar, hepático e renal do 

paciente; b) presença de febre; c) perdas quantificáveis de urina, secreções nasogástricas, fístulas e diarreia; d) 
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quantificação de todas as fontes de administração líquida exógena, incluindo antibióticos intravenosos e outros 

líquidos administrados por vias periféricas. 

Glicose. Na TN é importante a oferta de quantidades adequadas de glicose, um dos substratos 

fundamentais para a sobrevivência dos pacientes. O metabolismo de glicose pode se alterar significativamente em 

paciente não diabético hospitalizado. Nota-se também diferenças importantes no uso de glicose entre os pacientes 

que estão levemente hipermetabólicos e os que estão gravemente estressados (p. ex. sepse). 

Na prescrição de TN deve-se considerar: a) determinação precisa da exigência de glicose; b) velocidade 

adequada de infusão; c) administração de quantidade apropriada de glicose exógena para atender às necessidades 

metabólicas imediatas, mas sem causar intolerância à glicose e hiperglicemia. 

 

Proteína. A proteína é oferecida como uma solução de aminoácidos cristalinos. As soluções variam em 

concentração e composição de aminoácidos. As necessidades de proteína do paciente determinam a concentração e 

a doença de base determina a composição de aminoácidos a ser usada. 

A TN normalmente melhora o balanço nitrogenado em pacientes hospitalizados, onde a maioria está em 

estado negativo. Atribui-se esta melhora, principalmente, ao aumento da síntese de proteína do que à diminuição do 

catabolismo de proteína. Em pacientes graves, há certo grau de catabolismo prejudicando o uso de proteína para 

síntese. Por essas razões, a TN em pacientes extremamente graves, imobilizados, alcança um balanço nitrogenado 

menos negativo. 

Através da NP não é possível e nem aconselhável alcançar a ressíntese total das proteínas do corpo, assim 

como a massa magra não pode ser restabelecida durante a fase aguda de doença grave. A proteína exógena é 

administrada para responder ao contínuo dano e prover proteína o suficiente para mitigar o catabolismo das 

reservas existentes. 

 

Soluções de aminoácidos. Existem no mercado alguns tipos de soluções de aminoácidos, tais como 

aminoácidos totais, aminoácidos ramificados, aminoácidos essenciais e pediátricos. Prefere-se o uso de L em vez de 

D-aminoácidos, pois são mais efetivos na manutenção do equilíbrio de nitrogênio e da síntese de proteína. 

Muitas vezes, diante de necessidades nutricionais específicas, os aminoácidos não essenciais podem se 

tornar essenciais ou semiessenciais. Além disso, totalmente aparte dos oito aminoácidos conhecidos como essenciais 

para adultos, a histidina, a prolina e a alanina são necessárias aos recém-nascidos. A cistina ou cisteína são também 

necessárias para crescimento e se tornam aminoácidos semiessenciais ou essenciais em vez de não essenciais. 

Em virtude dos fatores de solubilidade e estabilidade, certos aminoácidos não estão presentes nas soluções 

de NP disponíveis. Os aminoácidos como cisteína, tirosina, arginina, glicina e histidina são considerados 

aminoácidos essenciais para crianças prematuras. Além de L-glutamina e seus dipeptídeos, que também podem ser 

condicionalmente essenciais para alguns casos em pediatria e adulto, não estão presentes nas soluções padrões de 

aminoácidos. As formulações pediátricas mais modernas são mais bem estruturadas para suprir as necessidades da 

criança.  

 

Lipídeos. O ácido linoleico é um ácido graxo essencial em todas as idades. Em neonatos e até a idade 

adulta parece estar envolvido com o desenvolvimento neurológico e pulmonar. 

A deficiência de ácido graxo essencial ocorre quando o doente é mantido em NP por um período de tempo 
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sem nenhuma ingestão de lipídeos. As contra-indicações ao uso de ácido graxo são raras e limitadas a hiperlipemia 

patológica, alergia a ovos, nefrose lipoide e pancreatite associada à hiperlipemia. 

Tradicionalmente, a emulsão lipídica de uso parenteral é fonte de ácidos graxos de cadeia longa cujo 

metabolismo não é completamente conhecido. Porém, quando não administrados corretamente, esses lipídeos podem 

estar associados a disfunção fagocitária e outros efeitos imunossupressores no sistema reticuloendotelial. Há no 

mercado misturas físicas de triglicerídeos de cadeias média e longa, além de lipídeos estruturados que consistem de 

ácidos graxos de cadeia média e longa, além de os ácidos graxos essenciais ligados ao glicerol. As emulsões de 

lipídeos estruturados ainda não estão disponíveis no mercado brasileiro. As emulsões lipídicas disponíveis estão nas 

concentrações de 10 a 20%, contêm óleo de soja ou óleo de oliva e fosfatídeos de gema de ovo. 

 

Micronutrientes. As soluções de NP, além de aminoácidos, glicose e lipídeos, devem conter também 

minerais, vitaminas e oligoelementos. Esses micronutrientes são substratos e cofatores vitais em muitos processos 

metabólicos. 

 

Eletrólitos. As  necessidades extracelulares de eletrólitos, sódio, cálcio e cloreto não são maiores durante 

o estado anabólico do que durante o catabólico. Mas as necessidades intracelulares de potássio, fósforo e magnésio 

são marcadamente diferentes nos dois estados. 

 

Quadro 68-1. Necessidades padrões de eletrólitos 

Eletrólitos Quantidade / mEq/kg/dia/ adultos 

Cálcio 5-7,5 

Magnésio 4-10 

Fósforo* 20-40 

Potássio 1-2 

Sódio 1-2 

Cloreto O necessário para manter equilíbrio ácido-básico 

com o acetato 

Acetato O necessário para manter equilíbrio ácido-básico 

com o acetato 

 

Fósforo é prescrito em mmol em vez de mEq, em virtude de mudança de valência com pH. 

 

Há três fases distintas de necessidade de suplementação de eletrólitos intracelulares. Quando se inicia a 

nutrição parenteral central, a infusão de carboidratos e subsequente liberação de insulina resultam em deficiência 

desses eletrólitos. Pode ocorrer uma rápida queda de concentrações séricas de potássio, fósforo e magnésio. 

Inicialmente, deve-se administrar não somente a quantidade para manutenção, mas também a necessária para suprir 

a carência. A segunda fase ocorre quando o suporte calórico e o de nitrogênio se tornam adequados para 

estabelecer um estado anabólico e está associada à necessidade de manutenção rotineira de eletrólitos, mais um 

incremento adicional para suprir a demanda de formação de novas células. A terceira fase ocorre mais tarde, 

quando o doente se torna nutricionalmente bem e o objetivo é apenas a manutenção de suas necessidades. 
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A posologia inicial de eletrólitos em NP deve ser individualizada para cada paciente. As doses iniciais de 

eletrólitos devem estar em níveis de manutenção, com avaliações diárias durante o início da TN parenteral (Quadro 

69-1).  

 

Equilíbrio ácido-básico. A concentração sanguínea do íon hidrogênio (H+) é mantida dentro de limites 

estreitos e varia de 37 a 43 nmol/L (37.10–6 a 43.10–6 mEq/L). A manutenção de H+ a tais baixos níveis é essencial 

para a função celular normal pela alta reatividade de H+ e outros compostos, especialmente proteínas. O pH é uma 

medida mais fácil nas concentrações fisiológicas de H+ e é muito usado na clínica médica. 

Os distúrbios clínicos de metabolismo ácido-básico classicamente são definidos em termos do sistema 

tampão HCO3/CO2, respectivamente. Elevações ou queda de HCO3 são chamados alcalose ou acidose metabólicas, 

respectivamente, enquanto elevações ou queda de PCO2 são acidose ou alcalose respiratórias. Maiores informações 

sobre o assunto podem ser consultadas na primeira edição deste compêndio. 

 

Vitaminas. As necessidades diárias exatas destes microelementos não foram estabelecidas. As 

recomendações diárias (RDA, Recommended Dietary Allowance) para vitaminas e minerais foram baseadas em 

estudos realizados em indivíduos saudáveis e não estressados e os valores encontrados foram extrapolados para 

pacientes doentes, hospitalizados, que necessitam de suplementação nutricional parenteral. Esses valores podem não 

refletir as necessidades de um paciente específico. 

As necessidades básicas diárias de vitaminas estão relacionadas no Quadro 69-2. 

 

Quadro 68-2. Recomendações de vitaminas segundo AMA/FDA 

Vitamina Crianças até 11 anos e com peso 

interior a 10 kg(kg/dia) 

Crianças até 11 anos e com peso 

superior a 10 kg(dia) 

Crianças com mais de 11 

anos e adultos (dia) 

A 200 UI 2.000 UI 3.300 UI 

D 40 UI 400 UI 200 UI 

 0,7 UI 7 UI 10 UI 

B1 0,12 mg 1,2 mg 3 mg 

B1 0,14 mg 1,4 mg 3,6 mg 

B3 1,7 mg 17 mg 40 mg 

B5 0,5 mg 5 mg 15 mg 

B6 0,l mg 1 mg 4 mg 

B7 2 g 20 g 60 g 

B9 14 g 140 g 400 g 

B12 0,l g 1 g 5 g 

C 8 mg 80 mg 100 mg 

K 0,02 mg 0,2 mg 5 mg/semanal 

 

B1 = Tiamina; B2 = riboflavina; B3 = niacina; B5 = pantotênico; B6 = piridoxina; B7 = biotina; B9 = ácido 

fólico; B12 = cianocobalamina e C = ácido ascórbico. 
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Ao avaliar as necessidades de vitaminas e de oligoelementos, recomenda-se: a) usar o RDA como um guia; 

b) suplementar adequadamente de acordo com os resultados clínicos; c) monitorizar o paciente cuidadosamente 

para sinais de deficiências clínicas; d) administrar multivitamínicos. 

As preparações multivitamínicas para administração intravenosa são essenciais para a TN parenteral total 

para a manutenção de estado nutricional e a reabilitação de pacientes. 

As deficiências de vitaminas são comuns em desnutridos e durante a TN, quando as necessidades não são 

suplementadas. 

 

Oligoelementos. Os oligoelementos mais comumente utilizados em NP são: zinco, cobre, cromo, manganês 

e selênio. 

O zinco é um elemento nutricional essencial que faz parte de metaloenzimas do metabolismo de proteínas, 

carboidratos e lipídeos, na síntese de ácidos nucleicos e no metabolismo da vitamina A. Desempenha papel 

importante na cicatrização e no sistema imunológico. 

O cobre é um nutriente essencial importante na eritropoiese, no desenvolvimento normal do sistema 

nervoso central, de medula e tecidos conectivos. 

O cromo, cofator da insulina, é fundamental à homeostase da glicose. 

O manganês é um nutriente essencial importante na manutenção da estrutura medular normal, no 

funcionamento do sistema nervoso central e na reprodução.O selênio, também um nutriente essencial, atua como 

antioxidante. 

As suas doses diárias recomendadas estão apresentadas no Quadro 69-3. 

 

Quadro 69-3. Doses diárias recomendadas 

Oligoeleme

ntos 
Crianças >5 anos (g/kg) Adultos 

Cobre 20  0,5 a 1,5 mg 

Manganês 2 a 10 0,15 a 0,8 mg 

Selênio 2-3  30 a 100 g 

Zinco 100  Estáveis: 2,5 a 4,0 mg; 

catabólicos: 4,5 a 6,0 mg perdas 

intestinais: 12,2 mg/l de perda 

líquida; 17,1 mg/l evacuação ou 

perda por ileostomia 

Cromo 0,14 a 0,20  Estáveis: 10 a 15 g; catabólicos: 

20 g 

 

NP periférica 
 

 Soluções de glicose, aminoácidos, emulsões lipídicas, multivitaminas e oligoelementos podem 
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ser administradas por via periférica. A osmolaridade é o fator limitante da quantidade calórica 

administrada por essa via. As NPs periféricas geralmente provêm apenas de 1.200 a 2.400 kcal/dia em 

2.500 a 3.000 mL de volume, contendo grandes quantidades de lipídeos. Mesmo as soluções com 

concentrações finais de glicose de somente 10% apresentam osmolaridade de 900 a 1.100 mOsm/kg de 

água, o que, se o uso for prolongado, pode causar tromboflebite. A NP periférica é utilizada quando não 

se deseja cateterizar a veia central ou quando não há vantagem pelo período curto (até duas semanas) de 

tempo que será necessário. Recomenda-se o uso de emulsão lipídica diariamente para suprir as 

necessidades calóricas. 

 

NP central 
 

A NP central é uma fórmula concentrada, hiperosmolar e deve ser administrada através da veia 

central. Usando-se uma concentração final de glicose acima de 35%, obtém-se uma osmolaridade 

aproximada de 1.800 mOsm/kg de água, que é muito irritante ao endotélio venoso. Portanto, essas 

soluções devem ser infundidas nas veias centrais, onde são rapidamente diluídas pela alta velocidade do 

fluxo sanguíneo. A ponta do cateter é introduzida na veia cava superior ou no átrio direito via subclávia 

ou veia jugular interna. 

O uso de cateter de inserção periférica venosa central (PICC) para acesso intravenoso 

prolongado em crianças está aumentando, pois tem-se mostrado seguro em neonatos e crianças e de fácil 

inserção e manejo. 

Indicações de NP. A NP é indicada quando o paciente é incapaz de manter uma ingestão oral 

adequada por mais de sete dias ou tem a absorção intestinal prejudicada por cirurgia ou convalescença. A 

NP é indicada nos seguintes casos: a) cirurgia, queimaduras graves e fraturas múltiplas; b) sepse; c) coma 

prolongado; d) anorexia. 

Podem necessitar de NP, após o uso de enteral na fase inicial: a) Algumas fases da doença de 

Crohn, colite ulcerativa e pancreatite grave; b) Neonatologia, recém-nascido pré-termo; c) Pediatria, 

anomalias congênitas, diarreia não específica de longa duração. 

 

Complicações da NP. Com o advento da equipe multiprofissional, as complicações associadas a 

TN estão significativamente reduzidas. A habilidade e a experiência são os fatores mais importantes. As 

complicações em nutrição parenteral são: a) mecânicas ou técnicas; b) infecciosas e c) metabólicas. 

As complicações mecânicas podem ser evitadas com medidas preventivas: 
 

Embolia gasosa. É rara, mas é uma das complicações mais perigosas. Os sintomas são angústia 

respiratória súbita, dor torácica súbita, dispneia, taquicardia, cianose e distensão da veia jugular. 
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Pneumotórax. A penetração da agulha na parte apical da pleura pode resultar no pneumotórax. É a 

complicação mais comum no estabelecimento de acesso venoso central. Os pacientes de risco são os de obesidade 

mórbida ou caquéticos, entre outros. 

Trombose venosa. É um dos problemas mais comuns que ocorrem após o estabelecimento do acesso 

venoso central. Os fatores de risco são maiores, se os pacientes estiverem desidratados, acamados há longo tempo, 

com estase venosa, sepse ou hipercoagulação. Recomenda-se a adição de 3.000 a 12.000 U/dia de heparina para a 

solução NP no cuidado agudo em pacientes com problemas de coagulação sanguínea. 

As complicações infecciosas podem estar associadas a infecções no local de inserção, que podem ocorrer 

durante a inserção ou durante os cuidados de rotina. A infecção é um dos problemas mais comuns que surgem após 

o estabelecimento do acesso venoso central. As medidas preventivas primárias incluem procedimento asséptico 

rígido durante a inserção do cateter e durante o manuseio e uso exclusivo da linha para NP. 

Muitas complicações metabólicas foram eliminadas da TP, principalmente as relacionadas a deficiências 

de vitaminas ou de oligoelementos. Porém, a hiperglicemia (nível de glicose de sangue >220 mg/dL) e complicações 

eletrolíticas relacionadas a sódio, potássio, cálcio, magnésio, fosfato e complicações ácido-básicas ainda são um 

problema. As complicações metabólicas são mais comuns que os problemas técnicos e sépticos, pois as necessidades 

de diferentes pacientes não podem ser reduzidas a um padrão. As principais complicações metabólicas estão listada 

a seguir: 

 

Hiperglicemia. É uma das complicações mais comuns associadas a TP em paciente grave; o metabolismo 

de glicose é alterado pelos hormônios de estresse. 

 

Hipertrigliceridemia. É resultante da administração excessiva de lipídeos (>50% de calorias), que pode 

sobrecarregar o sistema reticuloendotelial no fígado, prejudicando a função fagocítica. 

 

Hipoglicemia. É resultante da retirada súbita de NP. Recomenda-se diminuição progressiva da infusão. 

 

Síndrome de realimentação. Ocorre em pacientes com perda maior que 30% do peso habitual, podendo 

apresentar falência cardiopulmonar se receberem TN agressiva. Acredita-se que a causa seja uma combinação de 

hipofosfatemia glicose-induzida, causando uma cardiomiopatia (desempenho cardíaco prejudicado como resultado 

de desnutrição cardíaca) e retenção hídrica (que produz sobrecarga de volume quando se administra NP). A 

síndrome pode ser prevenida aumentando-se gradualmente o volume de infusão e com cuidado na suplementação de 

eletrólitos, particularmente sódio, potássio, magnésio e fósforo. Nos pacientes gravemente desnutridos, deve-se 

iniciar com 20 a 30% de lipídeos como necessidade calórica diária e reduzi-los a 10%, quando alcançar a 

velocidade de infusão final. 

 

Sobrecarga de volume. É evitada pela redução do volume hídrico; assim todos os medicamentos devem 

estar concentrados no menor volume possível ou incluídos na solução de NP. 

 

Hipofosfatemia. É uma complicação grave induzida pela infusão de glicose, visto que o metabolismo e a 

oxidação da glicose são baixos durante o jejum, portanto, o gasto de fosfato para a glicólise e a produção de ATP 
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são relativamente baixos. Quando se infunde a glicose, a demanda do fosfato aumenta dramaticamente e pode 

exceder a habilidade do organismo de mobilizá-lo do osso. Quando o nível de fosfato está abaixo de 1,0 mg/ dL, o 

risco de efeitos clínicos adversos é alto, especialmente se houver hipoglicemia, que pode refletir a depleção de 

fosfato celular. As complicações de hipofosfatemia incluem fraqueza, paralisia muscular, diminuição do débito 

cardíaco, falência respiratória e diminuição da oxigenação dos glóbulos vermelhos e da atividade bactericida dos 

glóbulos brancos. 

 

Hipocalemia e hipercalemia. São outras complicações metabólicas comuns na TP, podem ser facilmente 

prevenidas e tratadas através do uso de quantidades apropriadas de potássio. 

Hipo e hipernatremia. Requerem a avaliação de ambos, balanço de sódio e água. Frequentemente, 

ocorrem anormalidades na função hepática de pacientes em TP. Pode haver elevações suaves a moderadas da 

fosfatase alcalina, gama glutamil transferase, transaminase glutâmico-oxalacética sérica (SGOT), desidrogenase 

láctica (LDH) e bilirrubina, sem nenhum padrão particular característico. Provavelmente, a causa é a deposição de 

gordura no fígado, induzida pela constante infusão de dextrose. Normalmente, é benigna e autolimitante, não 

necessitando de nenhuma intervenção. 

 

Preparação de NP. As soluções de NP devem ser preparadas com técnica asséptica sob um equipamento 

de fluxo unidirecional classe ISO 5. Durante as preparações devem-se seguir as diretrizes da Portaria 272 do 

Ministério da Saúde e sob um sistema de garantia de qualidade estabelecido, preparados para cirurgia, radioterapia 

ou quimioterapia. Recomenda-se NP antes e depois de tratamento para melhorar e manter o estado nutricional. 

 

NUTRIÇÃO MISTA 

 

Pode-se utilizar uma combinação de NP e enteral (ou oral) em pacientes cujo estado clínico não 

permita apenas o uso NE total. Assim, esse recebem uma nutrição mista de parenteral e enteral 

simultaneamente. Mesmo uma pequena quantia de NE pode preservar a circulação enteroepática e a 

função de barreira do trato gastrintestinal. 

As calorias na NP são supridas por glicose e emulsões lipídicas; a proteína, por aminoácidos 

cristalinos sintéticos e as vitaminas, minerais e oligoelementos nas formas puras. Quando necessário, é 

possível adicionar certos medicamentos, como a insulina. 
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Capítulo 70 

 

Radiofármacos 
 

 

Pedro F. Lara,Roberto DeLucia 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os radiofármacos são compostos, praticamente desprovidos de ação farmacológica, que têm na 

sua composição um radionuclídeo, e são muito úteis em Medicina Nuclear, sendo usados no diagnóstico, 

no estudo funcional e no tratamento de certas moléstias. Os radionuclídeos que são empregados com fins 

diagnósticos e para estudos dinâmicos são emissores de radiações gama (emissão eletromagnética de 

origem nuclear, em geral). Os usados em terapêutica precisam possuir emissão beta (emissão corpuscular 

do núcleo, elétrons, em geral). As emissões gama alcançam vários metros, podendo ser identificadas por 

aparelhos apropriados (gama-câmaras, na maioria dos laboratórios). As emissões beta, quando muito 

alcançam cerca de 10 mm de tecido, tendo, em dose apropriada, a capacidade de destruí-lo 

especificamente.  

Os radionuclídeos ligados a moléculas específicas têm como diferença principal em relação à 

molécula comum a possibilidade de se traçar todo o caminho seguido pelo radiofármaco após sua 

absorção. Neste sentido, as características físico-químicas do radiofármaco influenciam a sua 

farmacocinética, isto é, absorção, distribuição no órgão alvo (farmacopexia), metabolismo e excreção, 

enquanto que as características físicas do radionuclídeo determinam aplicação do composto em 

diagnóstico ou terapia. 

 

Nomenclatura. Costuma-se diferenciar os seguintes termos: 

 

Indicadores. Os indicadores são moléculas marcadas por radionuclídeos que não participam do 

metabolismo do organismo. Assim, costumam fixar-se em determinados órgãos em razão de suas propriedades 

biofísicas como, p. ex. o de macroagredados de proteínas humanas marcado com tecnécio 99 m (m = metaestável) ou 
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com iodo 131. Esse indicador é preparado em partículas com tamanho superior a 300 ângstrons (Å), o que faz com 

que as mesmas, introduzidas em solução por via intravenosa, alcancem o ventrículo direito e, distribuídas pela 

artéria pulmonar para ambos os pulmões, neles se fixem. As emissões gama dos radionuclídeos permitirão a 

visualizacão (imagens) das áreas perfundidas pela artéria pulmonar, e este é o princípio da cintilografia ou mapa 

pulmonar de perfusão. Obtêm-se resultados semelhantes com outros órgãos (fígado, baço, rins, cérebro, pâncreas, 

ossos, etc.). 

 

Radiotraçadores. Os radiotraçadores são moléculas marcadas que participam do metabolismo do 

organismo. Estas são, por assim dizer, manipuladas por determinados órgãos ou sistemas enzimáticos, e através 

desse estudo pode-se determinar o funcionamento dos mesmos. Quase todos os órgãos podem ser prescrutados dessa 

maneira. Este aspecto dos radiofármacos permite descortinar o mais promissor dos horizontes para eles. Um 

exemplo simples é o do ortoiodo-hipurato de sódio marcado com iodo 131, radiofármaco que, de forma semelhante 

ao ácido paramino-hipúrico, permite o mais sensível estudo da função de cada rim, especialmente (mas não 

unicamente) de sua capacidade de secreção (túbulo proximal). 

 

Aspectos dinâmicos do diagnóstico com radiofármacos 

 

No entanto, nem sempre essa diferenciação teórica é tão simples na prática. Assim, o 99 m Tc -

pertecnetato de sódio (tecnécio 99 m) é usado para a realização das cintilografias (ou mapas, ou 

cintigrafias) cerebrais. Em princípio, devemos denominar esse radiofármaco de indicador. Porém, certos 

tumores de origem meníngea (meningiomas) apresentam a capacidade de concentrar o radiofármaco, 

captando-o ativamente em maior proporção que os tecidos adjacentes. Este é um processo metabólico 

ativo, portanto funcional, em que o radiofármaco é considerado um traçador (uma das finalidades do 

mapeamento cerebral é a detecção de tumores). 

Outro aspecto muito importante é a visualização dinâmica (a filmagem) da passagem dos 

radiofármacos pelos vasos do organismo, permitindo conhecer o fluxo sanguíneo dos diferentes órgãos, 

sistemas e aparelhos. Isso pode ser feito através da análise da “primeira passagem” de um radiofármaco 

qualquer, como o próprio pertecnetato de sódio (99mTc), por uma parte do organismo como, p. ex. pelo 

cérebro, obtendo-se o fluxo cerebral. Análises semelhantes para praticamente todos os órgãos podem ser 

obtidas. 

Além desse método, é usual marcar certas células, como as hemácias, que percorrem todo o 

organismo, e da mesma forma estudar-se o fluxo de cada órgão. 

 
As hemácias podem ser marcadas in vitro, isto é, fora do organismo (usando-se o 51 Cr incubado com o 

sangue do próprio indivíduo a ser examinado) ou in vivo, empregando-se por via intravenosa um fármaco não 

marcado, como o cloreto estanhoso em geral associado ao pirofosfato de sódio. Após tempo adequado (cerca de 20 

minutos), introduz-se também intravenosamente um radionuclídeo, p. ex. o 99mTc (sempre na forma de pertecnetato 

de sódio), que vai se juntar à primeira molécula que já penetrou no interior da hemácia. Assim, além do estudo da 
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primeira passagem (fluxo sanguíneo), tem-se também o estudo mais apurado das câmaras cardíacas, dos pulmões, 

dos grandes vasos, da localização de órgãos, como testículos intra-abdominais, e mesmo a visualização de 

sangramentos (abdominais, cerebrais) etc. 

 

Enfim, apesar da pequena quantidade de fármaco usada (insuficiente para causar reações gerais 

indesejáveis mesmo do tipo antígeno-anticorpo), os radiofármacos podem ser extremamente úteis em 

estudos anatômicos, fisiológicos e fisiopatológicos. Também nas doses recomendadas a quantidade de 

radiação absorvida pelo organismo é mínima (em geral, muito inferior a outros procedimentos: 

radiografias, tomografias etc.). 

Existem vários radiofármacos específicos (ver adiante) úteis para a microdosagem de hormônios 

circulantes e substâncias endógenas (radioimunoensaio) ou de macromoléculas específicas de tecidos 

(radioligando: radiofármaco que se liga a receptores específicos de determinadas células ou tecidos). Para 

esses estudos são desenvolvidas, em geral, técnicas in vitro e in vivo de extrema sensibilidade e de 

delicada execução.  
 

RADIOFÁRMACOS UTILIZADOS COM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO 
 

Radionuclideos. A escolha de radionuclídeo para o desenvolvimento de um radiofármaco com 

aplicação em diagnóstico ou terapia depende principalmente das suas características físicas, tais como 

tipo de emissão nuclear, tempo de meia-vida, energia da emissão gama etc. 

Os radionuclídeos para dignóstico mais usados são o 
99 m

 Tc , 
131

I , 
67

Ga e o 
201

Tl, eventualmente 

ligados a vários compostos. Outros, como 
111

 In, 
124

 I, 
18

F , 
11

C, 
13

 N, 
15 

O e 
66 

Cu são usados com  menor 

frequência. No Quadro 70-1 estão as principais características físicas de alguns radionuclídeos utilizados 

para diagnóstico. 
 

Classificação. Os radiofármacos usados para diagnóstico estão classificados em radiofármacos 

de perfusão (ou 1ª. Geração) e radiofármacos específicos (2ª. Geração). Os radiofármacos de perfusão se 

distribuem no sangue e atingem o órgão alvo na proporção do fluxo sanguíneo. Não apresentam sítios 

específicos de ligação e sua distribuição parece ser dependente do tamanho e carga da molécula. 

Os radiofármacos específicos são direcionados por biomoléculas ativas (anticorpos e peptídeos), 

que se ligam a receptores das células ou são transportados para interior de determinadas células. 

 

Radiofármacos de perfusão. O estudo dos principais radiofármacos de perfusão empregados 

com finalidade diagnóstica leva em consideração os órgãos, aparelhos ou sistemas nos quais eles atuam. 

 

Encéfalo. Para a avaliação da função cerebral e sequelas de trombose utilizam-se (
99 m

Tc - 
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HMPAO, Ceretec® ) e (
99 m

Tc-ECD, Neurolite ®) administrados por via intravenosa. 

 

Espaços liquóricos. O mais usado é o ácido dietileno-tetraminopentacético (DTPA) marcado 

com o índio 111 (
111 m

 In-DTPA), introduzido por punção lombar ou suboccipital. 

 
Quadro 70-1. Características físicas de radionuclídeos 

usados para diagnóstico. 
 

Radionuclídeos Modo de 

decaimento 

Energia 

das 

emissões 

gama 

(KeV) 

Abundância da 

emissão gama 

(%) 

Tempo de 

meia-vida 

99mTc Transição 

isomérica 

140,5 87,9 6 horas 

131I Beta (β-)e 

gama 

364 

640 

79 

9,3 

8,05 dias 

67Ga Captura 

eletrônica 

93 

184 

300 

394 

42 

20 

17 

5 

78 horas 

201Tl Captura 

eletrônica 

135 

167 

3 

20 

73 horas 

111In Captura 

eletrônica 

 

393 

 

64 

 

67 horas 

 

Tireoide. Emprega-se o 
131

I- iodeto de sódio por via oral. Este radionuclídeo segue o caminho 

fisiológico do iodo comum (127), concentrando-se principalmente na glândula tireoide. Conhecendo-se a 

quantidade administrada, pode-se calcular a concentração na glândula em função do tempo (duas, seis e 

24 horas após). Com esses valores, obtêm-se as porcentagens de captação em cada tempo estudado, as 

quais estão relacionadas ao funcionamento da tireoide. O 
99m

 Tc-pertecnetato de sódio e o 
123 

I-iodeto de 

sódio são também usados no diagnóstico do carcinoma da tireoide e do hipertireodismo. 

A visualização da glândula mostra basicamente sua forma e eventuais falhas de concentração do 

traçador. 

Com o auxílio do exame clínico da palpação, poder-se-á determinar a presença de nódulos. Estes 

podem ser não concentrantes ou hipoconcentrantes (também chamados “frios”), normoconcentrantes, ou 

seja, com a mesma concentração do parênquima normal (chamados “mornos”), ou hiperconcentrantes 

(também chamados “quentes”). 
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Fígado e vesícula biliar. Para avaliação da função hepática, dutos e vesícula biliar são utilizados 
99 m

Tc-lidofenina (TechneScan®), 
99 m

Tc- mebrofenina (Choletec®) e 
99 m

Tc- desofenina ( Hepatolite®). 

O indicador mais usado na avaliação da função hepatobiliar é o enxofre coloidal marcado com 
99m

Tc. O 

ideal é que as partículas a serem administradas por via intravenosa tenham cerca de 300 ângstrons (Å), 

uma vez que partículas menores, como existem normalmente, permitem a visualização do baço (Fig. 70-

2).  

 

Rins, bexiga e ureter. Os radiofármacos mais usados para avaliação da morfologia renal e 

função renal são o glicoeptonato de sódio (Glucosan ®) e o ácido dietileno-tetraminopentacético 

marcados com tecnécio 99. Outros radiofármacos são também utilizados como 
99 m

 Tc-DMSA e 
99 m

 Tc-

MAG3. Usa-se principalmente o 
131

I-ortoiodo-hipurato de sódio para a realização do nefrograma 

isotópico, podendo estudar-se a função de cada rim em separado. 

 

Ossos e esqueleto. Os radiofármacos usados para detecção de zonas com osteogênese alterada e 

metástases de tumor pulmonar, mama próstata são o 
99 m

 Tc-metileno-difosfonato de sódio ( Osteolite®)  

e o 
99 m

 Tc- HDP (OsteoScan HDP®). 

 

Coração. a) Estudos anatômicos da musculatura cardíaca: emprega-se 
99 m

 Tc -pirofosfato de 

sódio em presença de cloreto estanhoso e cloreto de tálio 201; b) Estudos funcionais: nas provas de 

esforço e de redistribuição utiliza-se a 
201

Tl-cloreto de tálio. Em estudos complexos empregam-se 

hemácias marcadas e, com programas especiais, obtêm-se dados relativos à fração de ejeção dos 

ventrículos, débito cardíaco, volume sistólico e vários aspectos relacionados à atividade das paredes 

cardíacas. Na avaliação da isquemia e necrose no enfarte do miocárdio são usados 99 m Tc-

Sestamibe(Cardiolite®), 99 m Tc-Tetrofosmina (Myoview®) e 99 m Tc-Q12(TecheneCard®). 

 

Tumores. Para visualização de tumor de pulmão e tumores primários como doença de Hodgkin 

e linfomas, usa-se o 
67

Ga-citrato de gálio. O
18 

F-FDG é utilizado para visualização de tumores da cabeça e 

pescoço. 

Sistema circulatório. Na avaliação do sistema circulatório e da circulação pulmonar é usado o 
99 

m
 Tc-MAA (Pulmolite®, Macrotec®). 

 

Sangue. Os agentes hematológicos mais usados são o 
99 m

 Tc-RBC para avaliação do pool 

sanguíneo, o 
99 m

 Tc-leucócitos na localização de infecção e inflamação e o 
99 m

 Tc-plaquetas na detecção 

de trombose venosa. 
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Medula óssea. Empregam-se coloides especiais com 
99 m

 Tc , as partículas tendo cerca de 30 

ângstrons (A). 

 

Glândulas salivares e crescimento anômalo de conjuntos de glândulas em intestino. Usa-se 

o 
99 m

Tc-pertecnetato de sódio e administrado por via intravenosa. As células glandulares concentram e 

secretam esse radiofármaco, permitindo assim o estudo da dinâmica de sua concentração, bem como 

visualização, localização e forma glandulares. Após estímulo por suco de limão pode-se estudar a função 

excretora das glândulas salivares através da eliminação do radiofármaco. Para a localização de 

divertículos onde há crescimento de células glandulares (semelhantes às salivares), usa-se também o 

mesmo traçador. A pesquisa do divertículo de Meckel é o principal objetivo nesses estudos. 

 

Radiofármacos específicos.  De acordo com o sítio de ação, os radiofarmacos específicos são 

classificados de receptor específico ou alvo específico.. O quadro 70-3 apresenta os radiofármacos 

específicos empregados em diagnóstico e suas aplicações. 

 

Quadro 70-3. Radiofármacos específicos usados para diagnóstico 

Radiofármacos Sítios de ação Aplicações 
99m

Tc-TRODAT-1 Receptores do SNC Esquizofrenia e doença 

de Parkinson 
131

I ou 
123 

I-MIBG Receptores 

adrenérgicos 

Feocromocitoma, 

neuroblastoma  

Tumores 

neuroendócrinos  
111

In-pentreotida 

(OctreoScan
®
)  

99m
Tc-P829   

(NeoTec 
®
) 

Receptores da 

somatostina 

Adenoma da hipófise, 

gastrinoma, 

neuroblastoma 

Tumor de pulmão 
131

l-NP-59 Receptores das LDL  Adenoma adrenal e 

doença de Cushing 
99m

Tc-arcitumomable 

(CEA-Scan
®
) 

111
In-satumomable 

pendentida 

(OncoScint CR/OV
®) 

Anticorpos 

monoclonais 

Carcinoma do colón e 

reto 

Tumor coloretal e dos 

ovários 

 

 
99m

Tc-P280 

(AcuTec
®
)

 
Tromboembolicos Detecção de trombos 
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O objetivo principal dos radiofármacos específicos é detectar alterações específicas na 

concentração de receptores em tecidos tumorais 

Na prática, vários fatores que influenciam a interação dos radiofármacos com os receptores 

devem ser levados em conta: a) alta afinidade e especificidade do radiofármaco, b) estabilidade in vivo 

para que radiofármaco alcance intacto o alvo; c) a captação do radiofármaco depende do fluxo sanguíneo 

local, perfusão tecidual e permeabilidade capilar, d) tamanho molecular reduzido dos compostos (p. ex., 

neurotransmissores) faz com que eles sejam rapidamente eliminados  da corrente sanguínea. 

 

RADIOFÁRMACOS UTILIZADOS COM FINALIDADES TERAPÊUTICAS 

 

Radionuclídeos. Como já foi referido, os radionuclídeos que emitem partículas ionizantes (β, α ) 

ou elétrons (Auger)  são indicados no tratamento de tumores. Os radionuclídeos mais usados para terapia 

são o 
131

I, 
32

 P, 
89

Sr e 
90 

Y, eventualmente ligados a vários compostos. Outros são também utilizados como 
177

 Lu, 
153

 Sm, 
186

 Re, 
117m

Sn, 
213

 Bi e 
125 

I.  

 

No Quadro 70-4 estão apresentadas as principais características físicas de radionuclídeos 

emissores de partícula β
-
 que são os mais utilizados em terapia. 

 

Quadro 70-4 Características físicas de alguns 

radionuclídeos para terapia 

 

Radionuclídeo Modo de 

decaimento 

Energia 

máxima 

beta 

(MeV) 

Energia de 

emissão 

gama  

(Me

V) 

Tempo de 

Meia-

vida 

(dias)  

131
I Beta (β

-
) 0,81 0,364  

(81%) 

 

8,05  

32 
P Beta (β

-
) 1,71           

- 

14,3  

89 
Sr Beta( β

-
) 1,46           

-  

50,5 

90 
Y Beta (β

-
) 2,27           

- 

2,7horas 

  

Radiofármacos. Para uso terapêutico existem radiofármacos se concentram em determinados 
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órgãos ou tecidos metastáticos de tumores diferenciados de certos órgãos (tireoide, p. ex.), causando sua 

destruição. Bastante conhecido é o 
131

I emissor gama variado, com intensidade principal de energia 

média, 0,364 MeV, e também emissor beta. Esse radiofármaco concentra-se na tireoide e nas metástases 

diferenciadas desse órgão, como adenocarcinoma folicular. Do ponto de vista terapêutico, encontra-se em 

desenvolvimento radiofármacos ligados a anticorpos para erradicacão de células tumorais,  

O estudo dos principais radiofármacos empregados com finalidade terapêutica são apresentados 

no quadro 70-5. 

  

Radiofármacos Tipo de ação Tratamento 
131

I-iodeto de sódio Agente tireodiano Carcinoma papilar e folicular 

da tiroide, hipertiroidismo 
32

 P-fosfato de 

cromo coloidal 

Agente tumoral de 

cavidades 

Tumor dos ovários, renal e 

gastrintestinal e metásteses 

intraperitoneais 
132

 P-ortofosfato de 

sódio 
89

 Sr-cloreto 

(Metastron ®) 
153

 Sm-EDTMP 

(Quadramet ®) 

 

Agentes tumorais 

ósseos 

Alívio da dor em metástases 

ósseas 

131
I-MIBG 

 
90

 Y-DOTA-Tyr
3
-

octreotideo*
 

Agentes 

neurotumorais 

Tumores neuroendócrinos 

(neuroblastoma e 

feocromocitoma) 

 
131

I- anticorpo anti-

B1 (Bexar ®)* 
90

 Y-MX-DTPA-

anticorpo anti-B1 

( IDEC-Y2B8 ®)* 
 

Radioimunoterapia Linfoma não-Hodgkin 

                                               * Em desenvolvimento 

 

RADIOFÁRMACOS USADOS EM MÉTODOS DE OBTENÇÃO DE IMAGEM 

 

Em Medicina Nuclear existem essencialmente duas técnicas que permitem a obtenção de 
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imagens: a) SPECT ( Single Photon Emission Computed Tomography) e b) PET ( Positron Emissioon 

Tomography). 

Na técnica de SPECT são usados radiofármacos que têm na sua composição radionucletídeos 

emissores de radiações de gama e as imagens de SBPCT são obtidas por câmaras-gama, associadas à 

computadores para processamentos de dados, bem como a um sistema que permite a visualização e o 

registro das imagens. Esta técnica produz uma imagem tomográfica que mostra a distribuição radiação no 

organismo do paciente e possibilita a obtenção de imagens nos diversos planos anatômicos. 

A segunda técnica, o sistema PET utiliza radionuclideos emissores de pósitrons (partículas B
+ 

): 
11

C, 
13

N, 
15

 O, 
18

F ou 
124

 I, entre outros. Os pósitrons interagem rapidamente com elétrons, emitindo dois 

fótons γ (gama) que são recolhidos externamente num detector circular, originando imagens 

tridimensionais. A imagem cintilográfica obtida permite conhecer a distribuição do radiofármaco no 

organismo, quantificar a sua ligação (farmacopexia) em diversos tecidos, permitindo a realização do 

diagnóstico clínico. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

ADELSTEIN, S.J. The 2000 NCRP Lauriston S. Taylor lecture-administered radioactivity unde venimus 

quoque imus. National Council on Radiation Protection and Measurements. Health Phys., v.80, p.317-324, 2001. 

ALAZRAKI, N.P.; MISHKIN, F.S. Fundamentals of Nuclear Medicine. New York: The Society of 

Nuclear Medicine, 1984. 

DE NARDO, G.L.; O´DONELL, R.T.; DE NARDO, S.J. Radiolabed anti-lymphoma antibodies. Cancer 

Chemother. Biol. Response Modif., v.19, p.297-308, 2001. 

LARA, P.F. Elementos para avaliação funcional semiquantitativa do nefrograma isotópico em indivíduos 

normais. Rev. Med. IAMSPE, v.6. p.6-15, 1975. 

LARA, P.F. Uso de radioisótopos no auxílio diagnóstico das insuficiências coronárias agudas e crônicas 

(métodos não-invasivos). Rev. Bras. Med., v.38, p.74-81, 1981. 

MANKOFF, D.A.; BELLON, J.R. Positron-emission tomographic imaging of cancer: glucose metabolism 

and beyond. Semin. Radiat. Oncol., v.1, p.16-27, 2001. 

MELMON, K L.;MORRELLI, H. F. Clinical Pharmacology. New York: Macmillan, 1972. 

OLIVEIRA, R.; SANTOS, D; COELHO, P.M.B.; et al. Preparações farmacêuticas e suas aplicações. Rev. 

Bras. Cienc. Farm., v.4, p.151-165, 2006. 

POWSNER, E.R.; RAESIDE, D.E. Diagnostic Nuclear Medicine. New York: Grune & Stratton, 1971. 

ROCHA, A.F.G.; HARBERT, J. C. Medicina nuclear. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1979. 

 

 

 

 

 



927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


