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Conceitos gerais de 
psicofarmalogia 



Quando se tem dor de cabeça, quanto de 
aspirina ou tilenol deve-se tomar? 

Por que não se toma 12 comprimidos de uma vez? 

Ele começa a agir 30 segundos depois de tomar o 

comprimido? 

Seu efeito dura uma semana? 

Como a droga sabe onde deve chegar para agir? 



Conceitos gerais 

• Farmacocinética – estudo da cinética da droga 

o que você faz com o fármaco  
 
 

• Farmacodinâmica – estudo do efeito da droga 

    o que o fármaco faz com você 



Para que um agente terapêutico seja 
eficaz ele precisa ser:  

• Absorvido 

• Distribuído 

• Metabolizado 

• Eliminado 



O que acontece depois da 
administração da droga? 

droga no local da 

administração 

droga no plasma 

droga/metabólitos 

urina, fezes, bile 

droga/metabólitos 

 

Nos tecidos 

1. absorção 

2. distribuição 

4. eliminação 

3. metabolismo 



Farmacocinética 

droga no local da 
administração 

absorção 

absorção 

droga no plasma 

distribuição 

metabolismo 

excreção 

droga/metabólitos 

droga/metabólitos 

excreção 



Vias de administração de 
drogas 

Parenteral 

(IV) 
Inalada 

Oral 

Transdérmica 

Retal 

Tópica 

Parenteral 

(SC, IM) 



vias de administração 

Injeção 

intravenosa 

Injeção 

intramuscular 
Injeção 

subcutânea 

Inalação 



 Vias de administração: ORAL 

  via de administração mais usada 

  conveniente - auto-administração 

  segura 

  absorção lenta - ineficaz em emergência 

  variabilidade individual 

  irritação gástrica 

  efeito de primeira passagem 

 

 

 



Efeito de Primeira Passagem 



Metabolismo de primeira passagem 

 



fígado 

estomago 

veia porta 

Intestino 

delgado 

metabolismo de 

primeira 

passagem 

para a circulação 

sistêmica 

absorção 

droga metabolizada  

circulação 

hepático-portal 

Metabolismo de primeira passagem 



Drogas que sofrem metabolismo de primeira 
passagem (exemplos) 

Verapamil Lignocaína 

Levodopa Trinitrato de glicerina 

Salbutamol Imipramina 

Propranolol Dinitrato de isossorbida 

Petidina Dextropropoxifeno 

Nortriptilina Clorpromazina 

Morfina Clormetiazol 

Metoprolol Aspirina 



 Vias de administração: ENTERAL  

SUBLINGUAL 
 
 alto fluxo sanguíneo 
 absorção mais rápida que a oral 
 evita o efeito de primeira passagem 
 

RETAL 
 
 vômito 
 irritação GI 
 pacientes agitados, inconscientes 
 



 Vias de administração: PARENTERAL  

INTRAVENOSA 

 

  início do efeito rápido 

  controle da concentração plasmática  

  infusão constante 

  inadequada para sol. não aquosas 

  irreversível  

 

SUBCUTÂNEA 

 

 absorção lenta 

 inadequada para soluções  

     pouco solúveis em água  



 Vias de administração: PARENTERAL  

 Outras vias de administração  

 Mucosas - nasal, vaginal  

 Pele - dérmica (ação local); 

    transdérmica - adesivos 

  Inalação – pulmões (asma, anest.) 

   



Como a via de administração afeta a absorção?  

Depende do número de 

barreiras entre o local de 

administração da droga e a 

circulação sistêmica 

Administração IV as drogas são 100% absorvidas 
 

A droga é colocada diretamente no sangue 
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Concentrações da droga no plasma 

Concentração  da 

droga no  Plasma 

(Cp) 

 

mcg/mL 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 

Tempo desde a administração da droga 

(horas)  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 

administração IV 

administração IM 

administração VO e SC 



Objetivo terapêutico: 

Atingir concentrações da droga no local de ação 

(tecido alvo)… 

Que sejam suficientemente altas para produzir o 

efeito pretendido … 

sem produzir reações adversas. 



Concentrações da droga no plasma 

Concentração  da 

droga no  Plasma 

(Cp) 

 

mcg/mL 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 

Concentrações terapêuticas 

(Faixa terapêutica) 

Concentrações sub-

terapêuticas 

Concentrações 

tóxicas 

Tempo desde a administração da droga 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 horas 



Absorção de drogas 

 Transporte da droga para a corrente sanguínea 

 Fatores que influenciam a velocidade de absorção: 

• via de administração  

• circulação no local da administração  

• dose da droga  

• formulação da droga  

• propriedades  físicoquímicas da droga (ácido ou base); estado 
físico (tamanho da partícula, estado físico vs líquido) 

• tipo de transporte 

• ligação a proteínas 

 



Lipossolubilidade 

Ionização é o principal fator: 

 
 quando as drogas são ionizadas (com carga) elas 

tornam-se muito menos lipossolúveis   

 

 mais ionizada - menor lipossolubilidade - menor 

absorção - menor efeito 



Regras 

Drogas ácidas – tornam-se mais NÃO ionizadas em 

pH ácido 

Drogas básicas – tornam-se mais NÃO ionizadas em 

pH básico (pH alcalino) 

Droga Ácida Droga Básica 

Ambiente 

pH ácido  

 

Ambiente 

pH Básico 

NÃO-ionizada 



Regras 

Drogas ácidas – tornam-se mais NÃO ionizadas em 

pH ácido 

Drogas básicas – tornam-se mais NÃO ionizadas em 

pH básico (pH alcalino) 

Droga Ácida Droga Básica 

Ambiente 

pH ácido  

 

Ambiente 

pH Básico 

 

NÃO-ionizada 

NÃO-ionizada 



Regras 

Drogas ácidas – tornam-se mais NÃO ionizadas em 

pH ácido 

Drogas básicas – tornam-se mais NÃO ionizadas em 

pH básico (pH alcalino) 

Droga Ácida Droga Básica 

Ambiente 

pH ácido  

 

 
Ambiente 

pH Básico 

 

NÃO-ionizada 

NÃO-ionizada 

IONIZADA 



Regras 

Drogas ácidas – tornam-se mais NÃO ionizadas em 

pH ácido 

Drogas básicas – tornam-se mais NÃO ionizadas em 

pH básico (pH alcalino) 

Droga Ácida Droga Básica 

pH ácido  

Ambiente 

pH básico  

Ambiente 

NÃO-ionizada 

NÃO-ionizada 

IONIZADA 

IONIZADA 



Como uma molécula sabe onde ela 
deve ir? 

Ela não sabe! 

As moléculas das drogas vão 

 “a qualquer lugar” 

ADMITA, ESTAMOS PERDIDOS! 



Tipos de transporte 

Passivo Facilitado Ativo 



Passive transport http://www.youtube.com/watch?v=s0p1ztrbXPY 

http://www.youtube.com/watch?v=s0p1ztrbXPY


Difusão facilitada 

Essas moléculas 

não podem passar a 

membrana sem 

ajuda 

Essas moléculas 

precisam de um 

carregador para 

atravessar a 

membrana 
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Difusão facilitada 

Essa é a proteína 

carregadora da 

molécula 

O carregador faz 

com que a molécula 

atravesse a 

membrana 
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Difusão facilitada 

Essa é a proteína 

carregadora da 

molécula 

O carregador faz 

com que a molécula 

atravesse a 

membrana 
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Difusão facilitada 

Essa é a proteína 

carregadora da 

molécula 

O carregador faz 

com que a molécula 

atravesse a 

membrana 



M

e

m

b

r

a

n

a 

C

el

u

la

r 

Difusão facilitada 

Essa é a proteína 

carregadora da 

molécula 

O carregador volta 

ao estado normal 

Não é usada 

nenhuma energia 

para transportar a 

molécula  

Apenas o gradiente 

de concentração 

move as moléculas 



Active transport http://www.youtube.com/watch?v=STzOiRqzzL4&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=STzOiRqzzL4&feature=related


Como as drogas saem do sangue e 
vão para os tecidos? 

Os capilares NÃO 

são sólidos 



Os capilares tem fendas que permitem que as 
drogas sejam distribuídas para os tecidos 

moléculas das drogas 

Capilar corpóreo 



Tamanhos das: moléculas das drogas vs 
glóbulos vermelhos (RBC) e proteínas 

sanguíneas 

Capilar corpóreo 

RBC Proteína 
moléculas das 

drogas 



Antidepressivo Ligação às proteínas 
plasmáticas (%) 

Tricíclicos 

ISRS 

Reboxetina 

Mirtazapina 

Fluvoxamina 

Escitalopram 

Venlafaxina 

92-96 

80-98 

97 

85 

77 

56 

 < 30 

Exemplos de % de ligação às proteínas 
plasmáticas 



Ligação a proteínas sanguíneas 
Capilar corpóreo 

RBC Proteína moléculas das 

drogas 

Moléculas 

livres 
Droga ligada a 

proteína 

sangue normal 



Droga ligada a 

proteína 

Moléculas livres Droga ligada a 

proteína 

Sangue hipoproteinemico 

Ligação a proteínas sanguíneas 



Características Farmacocinéticas de BZD 

 % ligação 
proteínas  

T1/2 comp. orig. 
[metabólito] (h) 

Tmax (h) Pico de 
[plasmática] (h) 

Clonazepam 85 18-60 1-4 1-2 

Diazepam 98 20-100 [30-200] 0,5-2 1-2 

Estazolam 93 10-24 2 (0,5-6) 0,5-6 

Flunitrazepam 77-79 10-20 0,4-0,5 0,3-3 

Flurazepam 97 2,3 [40-250] 0,5-1 0,5-1 
 

Midazolam 97 1-12 (2,5) 0,33-1 0,3-1 

Nitrazepam 87 15-48 2-3 2-3 

Triazolam 89 1,5-5,5 até 2 2 

 



Barreira hemato-cerebral 

 Limita a capacidade das drogas de 
atingir o cérebro: 

 

Lipossubilidade (maior) 

Ligação a proteinas (menor) 

Grau de ionização (menor) 



Psicofármacos 

Diferentes dos outros medicamentos 

por obrigatoriamente atuar 

no SISTEMA NERVOSO CENTRAL - 

passam a Barreira Hemato-Cerebral 



Capilares corpóreos são diferentes dos capilares 
cerebrais 

Capilar corpóreo 

Capilar cerebral 

Fenestrações (janelas) 

Células da glia  

BARREIRA HEMATO 

CEREBRAL 

SEM Fenestrações  



Biotransformação 

Transformação mediada por enzimas de 

uma substância química em outra    

Locais de Biotransformação 

•Fígado 
 
•rim, pulmão, epitélio GI 
 
•outros tecidos 



Objetivo da Biotransformação 

Converter as drogas, através de reações, 

em compostos menos lipossolúveis, isto é, 

hidrossolúveis, para ELIMINAÇÃO  pelo rim. 



Indução enzimática  Inibição enzimática  

Biotransformação 
proporção de drogas metabolizadas por isoenzimas CYP450 

CYP3A4 

36% 

CYP2E1 CYP2B6 CYP2A6 

CYP1A2 

CYP2D6 

19% 

CYP2C9 

CYP2C19 



Diazepam 

Clordiazepóxido Desmetil 
- 

Nordiazepam 

Demoxepam Temazepam 

Oxazepam 

  Flurazepam 
N-Hidroxietil- 

flurazepam 

N-Desalquilflu- 
razepam 

3-Hidroxi- 
derivado 

  Triazolam 

  Midazolam 

  Alprazolam 

a -Hidroxi- 
triazolam 

a -Hidroxi- 
midazolam 

a -Hidroxi- 
alprazolam 

Lorazepam 

Biotransformação dos BZD  

CYP2C19 

CYP3A3/4 

CYP3A3/4 

CYP3A3/4 

Desmetil-

clordiazepóxido 

 
 Greenblatt e cols 1991, Clin Pharmacokinet 21:165-77 
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Por que o metabolismo é importante? 
Como ele se relaciona com tolerância à 

droga? 

Metabolismo é a conversão de uma molécula em 

outra  



Indução enzimática 

•Certas drogas que são substrato do citocromo P450, após 

administração repetida, “induzem” ou elevam as quantidades 

de formas específicas da enzima. 
 

•Indução resulta no metabolismo acelerado da droga indutora 

e muitas outras drogas metabolizadas pela enzima induzida 
 

•Ex.: Etanol, Fenobarbital, Tabaco 



Inibidores Enzimáticos 

• Algumas drogas são capazes de inibir enzimas 
   

• Geralmente importante quando um paciente em um 
regime estável de droga começa uma segunda droga 
metabolizada pela mesma enzima 

 

• Ex.:  cimetidina, etanol 



Interações Medicamentosas 
Biotransformação 

• Indução enzimática - anticonvulsivantes 

• Inibição enzimática - dissulfiram, ISRS, fenilbutazona, 
metronidazol, cloranfenicol, tetraciclina 

 

• CYP1A2 e CYP2D6 - psicofármacos 

• CYP3A3/4 - drogas de uso freqüente 

 

* venlafaxina, reboxetina, citalopram e mirtazapina são fracos 
inibidores dos CYP 

 



Interações medicamentosas dos 
benzodiazepínicos  

Não relevantes  
Anticoagulantes 
Anestésicos e bloq.neuromusculares 
Anestésicos locais 

Anticolinérgicos 

Inibidores da MAO 

Antiinflamatórios não hormonais 

Hormônios esteroides 

Possivelmente relevantes  
Anorexígenos  
Betabloqueadores  

Probenecida  
Xantinas  
Digoxina 

Relevantes  
Antidepressivos tricíclicos (TCA)  
Etanol  
Antiácidos 

Barbitúricos  
Neurolépticos 

Anticonvulsivantes  
Inib. recaptura de serotonina (ISRS)  
Dissulfiram  
Bloqueadores H2  
Opioides  
Antibióticos (macrolídeos rifampicina 

cetoconazol) 



Dois órgãos principais de 

eliminação: fígado e rins  

Eliminação renal 

vai para a urina 

Eliminação hepática 

vai para o ducto biliar 

e intestino delgado 



Eliminação renal 

Sangue flui 

para os rins 

água, drogas, pequenas moléculas  

filtrados no  glomérulo 

Urina e Droga 

fluem pelo uretér 

para a bexiga 

MAIOR pressão arterial = 

MAIOR fluxo 

MAIS fluxo= 

MAIS filtrado 

MAIS filtrado = MAIS 

RÁPIDA eliminação 



Efeito do metabolismo da droga sobre a excreção 



Tempo no organismo 
• Demora para a droga ser distribuída no organismo 

• Distribuição da droga é afetada pela eliminação 

tempo 
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0 

Fase de eliminação 

Fase de distribuição droga é eliminada 

droga não é eliminada 



BIODISPONIBILIDADE 

  

– Fração da droga que 
atinge a circulação após 
a administração   

co
n

ce
n

tr
aç

ão
 

tempo 

Dose Injetada 

Dose Oral 



Fatores que interferem na Ação de Drogas 

 

Fatores Extrínsecos 

Dependentes da droga 

        propriedades fisico-químicas 

       formulações farmacêuticas 

Condições de administração 

        via de administração 
       dose 
       condições de uso: agudo, cronico 

         interação com outras drogas 



Meia-Vida 

Tempo necessário para que a concentração sanguínea da 
droga caia pela metade 
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Log Concentração 

tempo 

C0 

C0/2 
t1/2 

t1/2 

t1/2 

tempo para eliminação ~  4 t1/2 



Doses repetidas 

½ vida longa  

½ vida intermediária 

½ vida curta 

São necessárias ~4 vezes a meia-vida de eliminação  
para atingir o equilíbrio 

ACÚMULO 



Concentração mínima eficaz 

Meia-vida longa 
 

22 h 6 h 14 h 22h        6 h 

Sonolência residual com  

compostos de meia-vida longa 

compostos de 

meia-vida curta 
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Sono 
Tempo 

Insônia rebote com 

compostos de meia-vida curta 

Efeito hipnótico 

Efeito hipnótico vs meia-vida 



Relação Dose-Efeito  

   
– idade 

– sexo 

– massa corpórea 

– funcionamento de 
órgãos 

– doenças 

– outras drogas 

– genética  

Dose 

Efeitos 

Farmacocinética 
concentração  
no local de 

ação 

Farmacodinâmica 

via de administração – biotransformação 

dose da droga – metabolismo de 1a. passagem  

lipossolubilidade – distribuição 

ligação a proteínas  - eliminação 



Constitucionais  

• variabilidade individual, fatores genéticos, idiossincrasia, 
idade, peso, composição corpórea. 

 

Condicionais (condições especiais do organismo – patológico/ 
psicológico) 

 

• Insuficiência hepática  –  biotransformação 

• Subnutrição  –  ligação às proteínas plasmáticas 

• Edema, desidratação  –  distribuição 

• Insuficiência renal, diarréia, acidose, alcalose  - 
 excreção 

Fatores intrínsecos 



Placebo vs efeito placebo 
 

• Placebo: substância ou tratamento inerte 

• Efeito placebo: alterações provocadas por um 
placebo 

• Efeito placebo: resposta a uma substancia ou 
procedimento sem qualquer efeito 
terapêutico 

 

• Resposta placebo: individual  

• Efeito placebo: resposta de um grupo 
Price et al, 2008 



• comprimidos que não contêm princípio ativo 

 

• ensaios clínicos: substância inerte vs droga-teste 
 

 

• placebo ativo: mimetiza os efeitos colaterais da 
medicação testada (evitar quebra da cegueira em 
estudos duplo-cegos) 
 

• qualquer tipo de procedimento que supostamente 
não provoque nenhum efeito 
 
 
 

 

Tipos de Placebo 



Efeito nocebo  
 

• Presença de efeitos colaterais ou piora da condição 
clínica após a administração de placebo 
 

• ¼ dos indivíduos recebendo placebo referem efeitos 
adversos (mais quando perguntados ativamente) 
 

• Efeitos colaterais mais comuns: sonolência, fadiga, 
queixas gastrointestinais, dores de cabeça 
 

• Ensaios clínicos: efeitos previstos pelo médico ou 
descritos no consentimento informado  
 

AJ Barsky et al. JAMA 2002;287:622-7 

 



Placebo 

Efeito não atribuível a uma ação farmacológica 

Efeito placebo: efeito inespecífico 

- interação médico – paciente 

- expectativa do paciente quanto ao tratamento 

- fatores: tipo de doença, estado psicológico, 
personalidade, formulação, via, etc 

 



• efeito terapêutico = efeito farmacológico +  
efeito placebo + remissão espontânea 

 

• melhora: combinação do efeito farmacológico 
(específico), com a remissão espontânea e o 

efeito placebo (inespecífico) 
 

• difícil quantificar a contribuição de cada fator 
para a resposta final 

Componentes da resposta clínica 



Variáveis que interferem no efeito 
placebo 

• o placebo é mais eficaz quando: 
 
– a pílula for maior 
– colorida em vez de branca 
– de sabor amargo 
– arder 
– custar caro 
– difícil de achar 
– lançamento recente 

 
“tratar o maior número de pacientes possível com as 
drogas novas enquanto elas ainda têm o poder de 
curar” 

 
 

 



O efeito placebo nas diferentes condições 
patológicas 

• observado em muitas condições clínicas:  

– angina, asma, hipertensão, cefaléia, artrite reumatóide, 

febre, etc 
 

• Beecher (1955): efeito placebo em média de 30%  

    (“regra do 1/3”) 

• o tipo de doença influencia a intensidade do efeito  

• o efeito placebo é > quando a doença envolve 

aspectos psicológicos (dor, depressão, ansiedade)  

 



Efeito placebo na Doença de Parkinson  

• problemas motores (lentificação, tremor e rigidez 
muscular) associados à perda progressiva das 
células cerebrais responsáveis pela produção, 
armazenamento e liberação de dopamina no 
corpo estriado 

 

• estudos de neuroimagem demonstraram que 
ocorre liberação de dopamina no estriado de 
portadores de Parkinson que receberam placebo  

 

De La Fuente-Fernández et al., 2001 

 



De La Fuente-Fernandez et al., 2001; Science 293(5532), 1164-1166 

Paciente com Doença de Parkinson 

Ocupação de receptores D2 no estriado 



Efeitos Tóxicos 

 

Decorrem de concentrações superiores às 

terapêuticas, 

 devido ao uso de doses excessivas 

(superdosagem absoluta) ou à deficiência 

na eliminação (superdosagem relativa). 



Efeitos Colaterais 

•Ocorrem com níveis terapêuticos, 

geralmente em órgão ou sistema diversos 

do alvo terapêutico. 

•Situação mais freqüente – irritação 

gastrointestinal produzida por doses usuais 

de muitos fármacos. 



Reações de Hipersensibilidade  
(Reação alérgica) 

 Resposta que envolve ativação de um mecanismo 

immunológico (reação antígeno-anticorpo) – ex. Choque 

anafilático, urticária 

• Requer contato anterior com a droga ou composto   

• Uma dose relativamente baixa pode ser suficiente para 

produzir sensibilização e subsequentemente eliciar uma  

resposta alérgica  

 

 



Efeitos Idiossincrásicos 

•São reações adversas raras, inesperadas e 

inexplicadas. 

•As manifestações são qualitativamente 

diferentes dos efeitos habituais dos fármacos. 



• acetilcolina 

• catecolaminas 
– dopamina 
– noradrenalina 
– adrenalina 

• indolaminas 

– serotonina  

– histamina 

 

 aminoácidos excitatórios 

glutamato 

 aminoácidos inibitórios  

GABA, glicina 

 óxido nítrico 

Ação dos psicofármacos:  
Neurotransmissores 







Componente da célula (ou organismo) que 

interage com a droga e inicia a cadeia de 

eventos bioquímicos que conduzem aos 

efeitos observados dessa droga 

Receptor 



Localização 

• pré-sinápticos 

• pós-sinápticos 
 

Tipo 

• canal iônico - rápido 

• proteína G (metabotrópico) - lento 

 

Receptores 



nicotínico    serotonina 

GABA           glutamato  

glicina         aspartato 

Canal iônico 



GABA 

• principal mediador 
inibitório 

 

• ~ 30% das sinapses 
do SNC 

 
• projeção ubíqua 

Vias GABAérgicas 



monômero 4 hélices                        5 subunidades = pentâmero  

Receptor GABAA - estrutura 
 





Receptor tipo proteínas G 

Gs: Ativa a adenilil ciclase 

      Abre canais de Ca2+ 

       

 

Proteínas G 

Gi: Inibe adenilill ciclase 

      Fecha canais de Ca2+ 

       Abre canais de K+ 

       Ativa fosfodiesterase 

       

 

Gq: Ativa a fosfolipase C 



1 2 3 4 

NH 3 

5 6 7 

HOOC 

sítio de ligação 

da proteína G 

muscarínico 

a-adrenérgico 

-adrenégico 

outros 





GDP 
GTP 

GTP 

ATP cAMP 

   
Intracellular effects 

 

G-proteins could be 
stimulatory (Gs) or 

inhibitory (Gi) 

Gs 

Receptor 

Adenylyl 

cyclase 

Ligand 



Proteínas 

efetoras 

Proteínas G 

Segundo  mensageiro 
AMPc   GMPc    Ca+2 

 

+ 

   PI  AA  NO 

Efeitos biológicos 

Primeiro  mensageiro 

  a a 
g g 

R 



Efeitos mediados por receptor  

% máximo 

efeito 

[droga] 

Agonist

Antagonist

Partial agonis t

100

80

60

40

20

0

1 10010 1000

Agonista 

Antagonista 

Agonista parcial 



Agonistas 

• Substância capaz de ligar ao receptor provocar 
alteração conformacional e portanto gerar a 
resposta – atividade intrínseca 

Parcial 

Agonista 

Pleno 



Antagonistas 
• Ligam-se ao receptor mas NÃO desencadeia resposta 

Antagonista 

Competitivo 
Não Competitivo 

Reversível Irreversível 



Interação Droga-Receptor 
(Chave e fechadura) 

Sem Resposta 

Antagonista Agonista 

Receptor 

Não se encaixa  

Sem resposta 

Receptor 

Resposta 

Droga X 



A resposta da célula é devida à  
afinidade e à atividade intrínseca 

célula 

receptor 

Droga A 

Droga B 

Droga A tem maior afinidade pelo receptor que a Droga B 

Droga A se encaixa melhor no receptor que a Droga B 



A resposta da célula é devida à  
afinidade e à atividade intrínseca 

Droga A 

Droga B 

Droga B tem maior atividade intrínseca pelo receptor 

que a Droga A  

25% da capacidade 

máxima de secreção 

75% da capacidade 

máxima de secreção 



Antagonista combina-se com o receptor mas não 
produz efeito  

(não tem atividade intrínseca) 

célula 

Ao bloquear o acesso do agonista ao sítio receptor, o 

antagonista “bloqueia” o efeito do agonista 

Droga 

antagonista 



A 

B 

C 

D 

ED50 

CURVA DOSE-RESPOSTA  

ORDEM DE  POTÊNCIA: A > B > C > D 

ORDEM DE EFICÁCIA: A=C>B>D 


