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Prefácio à terceira edição

Substâncias que alteram funções psicológicas estão entre as mais empregadas pela popula-
ção, quer como medicamentos, quer como drogas de recreação e abuso. Embora esse emprego 
seja milenar, seu estudo científico pela disciplina chamada psicofarmacologia é recente, tendo 
ganhado impulso somente a partir da década de 1950.

A presente edição procura seguir os objetivos das anteriores, apresentando as bases neces-
sárias à compreensão deste campo do conhecimento e descrevendo seu estado atual. Na déca-
da que se seguiu à edição anterior desta obra, a neurociência apresentou notáveis progressos 
com a introdução de novas técnicas de biologia molecular e, principalmente, neurogenética, 
que estão revolucionando este campo do conhecimento. Essas técnicas são agora descritas, de 
maneira sucinta, nos capítulos 2 (“Bases Moleculares”) e 4 (“Bases Neurais”), e as suas contri-
buições até o momento para a psicofarmacologia são destacadas nos capítulos subsequentes. 
Novos fármacos, introduzidos neste período, também são abordados, bem como mecanismos 
recém-descritos como o “agonismo tendencioso” (bias agonism, capítulo 1), cujo impacto na 
área começa a se fazer sentir (capítulo 10).

Como nas edições anteriores, este livro, escrito por pesquisadores brasileiros com contribui-
ções originais e reconhecidas pela comunidade científica nacional e internacional, é destinado a 
estudantes de graduação e pós-graduação de cursos nas áreas da saúde, sobretudo Medicina, 
Biomedicina, Farmácia, Odontologia, Psicologia e Enfermagem. Também deve ser útil para a 
reciclagem de conhecimentos básicos de residentes e profissionais voltados à promoção da 
saúde mental.

Esta obra é dedicada a nossos estudantes e colaboradores, fonte inesgotável de inspiração 
e motivação e companheiros inestimáveis na busca contínua de novos conhecimentos. A todos 
nossa imensa gratidão.

Ribeirão Preto 
janeiro de 2021 



As drogas psicotrópicas ou psicoativas, cujo efeito principal é alterar funções psicológicas, 
fazem parte do nosso cotidiano. Quando tomamos um copo de cerveja, vinho ou aguardente, 
estamos ingerindo uma droga ansiolítica – o álcool etílico ou etanol. Bebidas de uso popular como 
café, chá, refrigerantes do tipo cola e guaraná contêm cafeína, um psicoestimulante. A nicotina, 
outro psicostimulante, é absorvida quando a pessoa fuma. Esses costumes vêm de tempos lon-
gínquos – há indícios pré-históricos de que a humanidade consumia drogas psicoativas quando 
ainda era nômade.

Assim, a ingestão de substâncias químicas que alteram a mente figura entre as necessidades 
humanas fundamentais, e a proibição ou a aprovação de determinadas drogas varia conforme 
a época e o grupo social. O emprego de drogas proibidas configura abuso. Da mesma forma, 
o uso repetido de certas drogas leva à perda do controle da ingestão, configurando a depen-
dência. Não há como exagerar a importância atual do abuso e da dependência de drogas, cujas 
consequências econômicas, sociais, políticas e para a saúde pública e individual afetam multi-
dões e comprometem, mesmo, o destino de nações.

Finalmente, há medicamentos psicoativos largamente usados no tratamento de transtornos 
psiquiátricos, como depressão do humor, esquizofrenia e ansiedade patológica. Em particular, 
os medicamentos antidepressivos são indicados para muitas condições psiquiátricas além da 
depressão, figurando entre os medicamentos mais receitados atualmente. Também o uso te-
rapêutico não é recente, pois extratos de plantas medicinais contendo princípios psicoativos 
figuram na farmacopeia tradicional de vários povos.

Não obstante a longa história do uso de drogas e medicamentos psicoativos, o estudo cientí-
fico é recente, ganhando impulso a partir dos meados da década de 1950. Dois acontecimentos 
despertaram o interesse da comunidade científica na época. O mais importante foi a verificação 
de que a clorpromazina melhorava a condição de pacientes esquizofrênicos – realizada por Jean 
Delay e Pierre Deniker, na França, logo seguida da descoberta dos primeiros antidepressivos. 
O outro foi o relato dos efeitos alucinatórios do LSD 25, por Albert Hofmann, químico de reno-
mada companhia farmacêutica suíça. Cabia, pois, explicar como moléculas químicas atuam para 
produzir alterações em funções tão sutis como pensamento, percepção, humor e emoções. A 
Psicofarmacologia surgiu para enfrentar esse desafio. Trata-se de campo multidisciplinar em que 
é necessário integrar noções que vão de conceitos psicológicos a Biologia Molecular, passando 
pela Morfologia, Fisiologia e Farmacologia.

Após mais de 50 anos de intensas pesquisas, o corpo do conhecimento em Psicofarmaco-
logia é extenso. O objetivo deste livro é mostrar, de modo sucinto, o estado atual da disciplina, 
fornecendo as bases necessárias à compreensão deste campo do conhecimento. Os autores dos 
diferentes capítulos são pesquisadores brasileiros que deram aos respectivos temas contribui-
ções originais e reconhecidas pelas comunidades científicas nacional e internacional. Assim, o 
enfoque é o do participante, não do mero espectador, desta aventura que é a busca do conhe-
cimento pelo método científico.

O livro é destinado a estudantes de graduação em cursos da área da saúde, sobretudo 
Medicina, Biomedicina, Farmácia, Odontologia, Psicologia e Enfermagem. Também deve ser 
útil para residentes de Psiquiatria, bem como para a reciclagem de conhecimentos básicos de 
profissionais da mesma especialidade.

Os editores agradecem aos seus colaboradores e estudantes, fonte contínua de inspiração e 
motivação, a quem esta segunda edição é dedicada. A todos o nosso profundo reconhecimento.

Ribeirão Preto 
julho de 2010

Prefácio à segunda edição



Prefácio à primeira edição

As drogas psicotrópicas ou psicoativas, cujo efeito principal é alterar funções psicológicas, fazem 
parte do nosso cotidiano. Quando tomamos um copo de cerveja, vinho ou aguardente, estamos 
ingerindo uma droga ansiolítica – o álcool etílico ou etanol. Bebidas de uso popular como café, chá, 
refrigerantes do tipo cola e guaraná contêm cafeína, um psicoestimulante. A nicotina, outro psicoes-
timulante, é absorvida quando a pessoa fuma. Esses costumes vêm de tempos longínquos – há in-
dícios pré-históricos de que a humanidade consumia drogas psicoativas quando ainda era nômade.

Assim, a ingestão de substâncias químicas que alteram a mente figura entre as necessidades 
humanas fundamentais, e a proibição ou a aprovação de determinadas drogas variam conforme 
a época e o grupo social. O emprego de drogas proibidas configura abuso. Da mesma forma, 
o uso repetido de certas drogas leva à perda do controle da ingestão, configurando a depen-
dência. Não há como exagerar a importância atual do abuso e da dependência de drogas, cujas 
consequências econômicas, sociais, políticas e para a saúde pública e individual afetam multi-
dões e comprometem, mesmo, o destino de nações.

Finalmente, há medicamentos psicoativos largamente usados no tratamento de transtornos 
psiquiátricos, como depressão de humor, esquizofrenia e ansiedade patológica. Em particular, 
os medicamentos antidepressivos são indicados para muitas condições psiquiátricas, além 
da depressão, figurando entre os medicamentos mais receitados atualmente. Também o uso 
terapêutico não é recente, pois extratos de plantas medicinais contendo princípios psicoativos 
figuram na farmacopeia tradicional de vários povos.

Não obstante a longa história de uso de drogas e medicamentos psicoativos, o estudo cien-
tífico é recente, ganhando impulso a partir de meados de década de 1950. Dois acontecimentos 
despertaram o interesse da comunidade científica na época. O mais importante foi a verificação 
de que a clorpromazina melhorava a condição de pacientes esquizofrênicos, realizada por Delay 
e Deniker, na França, logo seguida da descoberta dos primeiros antidepressivos. O outro foi o 
relato dos efeitos chamados psicotomiméticos ou psicodélicos do LD 25, por Hoffman, químico 
de renomada companhia farmacêutica suíça. Cabia, pois, explicar como moléculas químicas 
atuam para produzir alterações em funções tão sutis como pensamento, estado de ânimo, per-
cepção e emoções. A Psicofarmacologia surgiu para enfrentar este desafio. Trata-se de campo 
multidisciplinar onde é necessário integrar noções que vão de conceitos psicológicos à Biologia 
Molecular, passando pela Morfologia, Fisiologia e Farmacologia.

Após mais de 40 anos de intensas pesquisas, o corpo do conhecimento em Psicofarmaco-
logia é extenso. O objetivo deste livro é mostrar, de modo sucinto, o estado atual da disciplina, 
fornecendo as bases necessárias à compreensão deste campo do conhecimento. Os autores 
dos diferentes capítulos são pesquisadores brasileiros que deram contribuições originais e re-
conhecidas pela comunidade científica nacional e internacional às respectivas especialidades. 
Assim, o enfoque é o do intérprete, não do mero espectador, desta aventura que é a busca do 
conhecimento pelo método científico.

O livro é destinado a estudantes de graduação em cursos da área de saúde, sobretudo Medi-
cina, Biomedicina, Farmácia, Odontologia, Psicologia e Enfermagem. Deve ser particularmente 
útil para residentes de Psiquiatria, bem como para reciclagem de conhecimentos básicos de 
profissionais da mesma especialidade.

Os editores agradecem aos colegas Francisco Riccioppo Neto, Gustavo Ballejo Oliveira e 
Luiz Alberto Hetem pelos comentários críticos e valiosas sugestões. Também foi muito apreciada 
a ajuda prestada na elaboração das figuras por Regina Nogueira, Cláudia Maria Padovan, Ricar-
do Titze de Almeida e Rúbia Weffort de Oliveira. A todos o nosso profundo reconhecimento.

Ribeirão Preto
Setembro de 1999  
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1
capítulo

 � Francisco Si lveira  Guimarães

Bases Farmacológicas

Drogas e o sistema nervoso central 

D rogas são agentes químicos capazes de modificar processos biológicos, além de, em 
número significativo, induzir alterações comportamentais. O estudo de seus efeitos so-
bre as funções psicológicas, com ênfase particular nas alterações de humor, emoções e 

habilidade psicomotora, sobretudo em seres humanos, é realizado pela Psicofarmacologia. In-
cluem-se aqui tanto drogas empregadas como medicação em transtornos psiquiátricos quanto 
aquelas de uso recreativo, quer as socialmente aceitas na civilização ocidental, como a nicotina, 
a cafeína ou o álcool etílico, quer as proibidas, como a cocaína e a heroína (drogas de abuso) – 
no conjunto, essas drogas são denominadas psicotrópicos.

Com frequência, o objeto de estudo da Psicofarmacologia se sobrepõe ao de outras dis-
ciplinas das neurociências, particularmente a Neuroquímica, que estuda reações químicas em 
relação às funções dos neurônios, e a Farmacologia Comportamental, que estuda os efeitos de 
drogas sobre o comportamento, com ênfase em animais de laboratório e no desenvolvimento e 
na classificação de drogas psicoativas.

A Psicofarmacologia moderna teve origem recente, tendo completado pouco mais de meio 
século de existência. Apesar do vertiginoso progresso em termos de conhecimentos sobre os 
efeitos farmacológicos, bioquímicos e moleculares dos psicotrópicos, sua efetividade no tra-
tamento de pacientes com transtornos neuropsiquiátricos ainda é limitada pelo eventual apa-
recimento de efeitos adversos e sua variável eficácia. Como ficará claro ao longo deste livro, 
além de investigar efeitos e mecanismos de ação de psicofármacos, a Psicofarmacologia tem se 
constituído em ferramenta essencial para a própria compreensão do funcionamento cerebral. 

Conceito de receptor 
No início do século XX, a observação dos efeitos altamente específicos de compostos, 

como o curare e certos quimioterápicos e corantes, levou os pesquisadores John Langley e 
Paul Ehrlich a postularem que as drogas atuariam por se combinarem, de modo reversível, 
com estruturas especializadas, localizadas na membrana celular, às quais denominaram "subs-
tância receptiva" ou "receptor". Esse conceito, fundamentalmente correto, constitui a base 
da Farmacologia até os dias de hoje.

Um dos fenômenos mais característicos da Farmacologia reside na observação de que 
a magnitude do efeito aumenta em razão da dose administrada, conhecido como relação 
dose-efeito ou dose-resposta. Em preparações de órgãos isolados, em que se pode deter-
minar a concentração da droga no meio que circunda o receptor, fala-se também de relação 
concentração-efeito (Quadro 1.1).
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Quadro 1.1 
Consequências do aumento da concentração de droga sobre os efeitos 
farmacológicos

Ao serem administradas doses crescentes de deter-
minado fármaco a uma preparação biológica qual-
quer (p. ex., o íleo isolado de cobaia) e medir o efeito 
observado (no caso, contração), obtém-se uma cur-
va como a exemplificada na Figura 1.1.
Embora várias funções matemáticas possam des-
crever essas curvas, Alfred Clark, nas décadas de 
1920 e 1930, propôs o modelo da hipérbole, já que 
era o único para o qual imaginaria um processo 
físico-químico que explicaria o fenômeno. Ele par-
tiu da hipótese de que a interação entre a droga 
e seu receptor segue a lei da ação das massas, se-
gundo a qual a droga [D] e os receptores livres [R] 
devem combinar-se para formar um complexo ati-
vo [DR*], o qual promoveria uma resposta celular 
proporcional ao número de receptores ocupados. 
A ligação droga-receptor seria reversível, e o com-
ponente ativo [DR*] estaria em equilíbrio químico 
com os componentes inativos [D] e [R]. Assim, se-
ria possível descrever a interação reversível droga-
-receptor pela seguinte equação química:

[D] + [R]             [DR*]           Efeito
K1

K-1

onde [D]: concentração da droga; [R]: quantidade 
de receptores livres; K1: constante da velocidade de 
associação do complexo droga-receptor; K–1: cons-
tante da velocidade de dissociação do complexo 
droga-receptor; [DR*]: quantidade de receptores 
ocupados pela droga.
Pode-se transformar essa equação química na se-
guinte equação matemática, onde a relação K–1/K1 
é representada pela constante de dissociação de 
equilíbrio, Kd.

[D] [R]/[Kd] = [DR*]           Efeito

Se se considerar que a quantidade de receptores li-
vres [R] é igual à quantidade total de receptores [Rt] 
menos a quantidade de receptores ocupados pela 
droga [DR*], tem-se:

[D] [Rt – DR*]/[Kd] = [DR*]           Efeito

Clark admitia que a quantidade de receptores ocu-
pados pela droga estava em proporção direta com 
o efeito observado (teoria da ocupação). Se for ex-
pressado o efeito observado como fração de efeito 
máximo (de valor 1), tem-se

[D] = Kd × Efeito
           1 – Efeito

A representação geométrica dessa equação resul-
ta em uma curva semelhante à observada empi-
ricamente (Figura 1.1). Pode-se deduzir que o Kd 
equivale à concentração da droga que produz uma 
resposta de magnitude igual a 50% do efeito máximo.
Observações subsequentes, mostrando que al-
gumas drogas, mesmo ocupando todos os re-
ceptores, não produzem o efeito máximo obtido 
com outros compostos, evidenciaram que os 
pressupostos de Clark não eram suficientes para 
compreender a relação dose-efeito. Para explicar 
este último fenômeno, Everhardus Ariëns intro-
duziu o conceito de atividade intrínseca, para 
indicar a capacidade de uma droga de ativar o 
receptor. Essa variável poderia assumir valor de 
0 (antagonista competitivo) a 1 (agonista pleno). 
Posteriormente, demonstrou-se que, em certas 
situações, pode existir um número maior de re-
ceptores do que os necessários para a obtenção do 
efeito máximo, denominados receptores de reser-
va. Esses acréscimos levaram Robert Stephenson 
e Robert Furchgott a um refinamento do modelo 
de Ariëns, chegando à seguinte equação:

E = f(S) = f{eA.RT/1 + (KD/[A]}

onde E: magnitude do efeito; [A]: concentração 
do agonista; f(S): função do estímulo produzido 
pelo agonista; eA: eficácia ou atividade intrínseca, 
isto é, a capacidade da droga de produzir altera-
ção conformacional no receptor, que, transmitida 
aos componentes de transdução de sinal da célula, 
gera o efeito; KD: constante de dissociação, que 
mede a afinidade da droga pelo receptor; RT: den-
sidade total de receptores; e f: função indefinida 
que descreve a eficiência da transdução do sinal.
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Figura 1.1 | Curva concentração-efeito.
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Figura 1.2 | Curva logaritmo da concentração versus efeito.

Embora a relação entre concentração e efeito tenha forma de hipérbole (Figura 1.1), o emprego 
do logaritmo da concentração modifica a curva para uma sigmoide, retificando, em consequência, 
a parte central da função (Figura 1.2). Como é preferível trabalhar com uma relação linear entre 
dose e efeito, utiliza-se geralmente o logaritmo da dose ou da concentração. Muitas vezes, é em-
pregada a escala logarítmica de base 3, com pequena modificação (isto é, 1, 3, 10, 30, 100 etc.). 
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O gráfico da Figura 1.2 mostra duas características fundamentais das curvas concentração-
-efeito: 

 � Eficácia: indica o efeito biológico produzido por uma droga por sua ligação ao receptor 
e é dada pelo efeito máximo para determinada droga. 

 � Potência: descreve a força da ligação entre uma droga e o receptor e é indicada pela po-
sição do gráfico ao longo eixo das abscissas (que representa a concentração da droga), 
ou seja, indica a concentração necessária para produzir determinado efeito. É importante 
que esse conceito não seja confundido com o de eficácia, pois é possível que uma droga 
seja mais potente, mas menos eficaz que outra.

Outro aspecto importante na consideração de curvas concentração-efeito consiste na va-
riação biológica, fenômeno normal que ocorre quando se comparam resultados obtidos nas 
mesmas condições experimentais em grupos distintos de animais. 

Até o momento, considera-se o caso mais simples de drogas com capacidade de se ligar 
ao receptor (isto é, possuem afinidade) e, com isso, provocar alteração conformacional eficaz, 
resultando em efeito farmacológico (ou seja, têm atividade intrínseca). Compostos que apresen-
tam essas duas características são chamados agonistas. Alguns compostos, no entanto, embora 
com capacidade de ligação ao receptor, não são capazes de ativá-lo, isto é, não têm atividade 
intrínseca. Por ocuparem os receptores, no entanto, impedem ou dificultam a ação de agonis-
tas, sendo, por isso, denominados antagonistas de receptores. A ligação desses compostos ao 
receptor poderá ou não ser revertida por aumentos da concentração do agonista. No primeiro 
caso, classificam-se como antagonistas superáveis (competitivos ou reversíveis) e, no segundo, 
como antagonistas não superáveis, incluindo os antagonistas irreversíveis, os quais estabele-
cem ligação muito intensa com o receptor, como as covalentes, o antagonismo não competitivo, 
no qual o antagonista diminui o efeito do agonista, por atuar em componente celular distinto do 
receptor, por exemplo, em mecanismos efetores ou no acoplamento receptor-efetor da respos-
ta, e o antagonismo fisiológico, ou de efeito, no qual o antagonismo se dá por meio de sistema 
biológico diferente daquele em que atua o agonista. A interação de um antagonista superável e 
de um não superável com um agonista está ilustrada na Figura 1.3. Na presença do antagonista 
superável, a curva concentração-efeito desloca-se para a direita (é necessária maior concentra-
ção do agonista para obter o mesmo efeito), mas o efeito máximo ainda pode ser obtido desde 
que seja adicionada quantidade do agonista suficiente para deslocar o antagonista do receptor. 
Já no caso de antagonista não superável, o efeito máximo não pode ser alcançado, mesmo com 
elevadas concentrações do agonista.

Esses conceitos sobre antagonistas são importantes, já que muitas drogas que afetam o 
sistema nervoso central funcionam como tal, por exemplo, os neurolépticos, antagonistas de re-
ceptores de dopamina empregados no tratamento de psicoses, e os anticolinérgicos, utilizados 
para o alívio do parkinsonismo (Capítulo 5). Da mesma forma, o psicoestimulante suave cafeína, 
presente em numerosas bebidas de uso popular, atua bloqueando receptores do neurotransmis-
sor inibitório adenosina (Capítulo 10).

Alguns compostos, embora capazes de se ligar ao receptor e ativá-lo, não conseguem produ-
zir, mesmo em concentrações elevadas, o efeito máximo observado com outros agonistas. Foram, 
por isso, chamados de agonistas parciais, em oposição aos últimos, que são agonistas plenos. Em 
termos quantitativos, pode-se dizer que os agonistas plenos têm atividade intrínseca igual a 1, e 
os antagonistas, igual a 0; a eficácia dos agonistas parciais é menor que 1, porém maior que 0. 

Frequentemente, em livros-textos, encontra-se a afirmação de que os agonistas parciais 
podem atuar como agonistas ou antagonistas, dependendo da situação. Embora correto, tal 
conceito provoca confusão. O comportamento do agonista parcial dependerá de fatores como 
a sua atividade intrínseca, afinidade, quantidade de receptores disponíveis e concentração da 
droga. Quando um agonista parcial, com alta afinidade, está em concentração elevada, ocupa 
boa parte dos receptores. Assim, impede que o efeito máximo de um agonista pleno adiciona-
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Figura 1.3 | Antagonistas superáveis e não superáveis.

do seja alcançado. O efeito combinado, portanto, ficará limitado pela atividade intrínseca do 
agonista parcial (< 1), podendo-se dizer que o agonista parcial antagoniza o efeito do agonista 
pleno. Alguns compostos podem comportar-se como agonistas parciais ou plenos, conforme o 
local de ação, como o caso da buspirona, ansiolítico não benzodiazepínico (Capítulo 7) que atua 
como agonista parcial em receptores da serotonina, tipo 5-HT1A, localizados pós-sinapticamen-
te no hipocampo, porém como agonista pleno em receptores do mesmo subtipo, localizados 
nos corpos celulares de neurônios serotonérgicos dos núcleos da rafe (Capítulo 6). No entan-
to, deve-se observar que poucas drogas podem ser colocadas nessas categorias. Muitas das 
classificadas como agonistas, por exemplo, a morfina, são na realidade agonistas parciais com 
elevada eficácia, enquanto outras ditas antagonistas, como o haloperidol, podem se comportar 
como agonistas inversos (ver adiante) em certos ensaios biológicos.

Embora a teoria clássica do receptor, baseada nos trabalhos de Clark, Ariëns, Stephenson e 
Furchgott, presuma a existência de uma única população de receptores capazes de se combinar 
com um agonista (afinidade), sofrendo alteração conformacional que produz efeito (atividade 
intrínseca), resultados obtidos nas últimas décadas mostram que uma parte significativa dos 
receptores pode produzir resposta, mesmo na ausência de agonista. 

Para explicar esse fenômeno, propôs-se a hipótese de que o receptor pode existir em dife-
rentes estados conformacionais, sendo alguns espontaneamente ativos. O modelo mais simples 
é chamado de “dois estados”, segundo o qual o receptor poderia estar em estado “ativado” 
ou “inativado”, que estariam em equilíbrio. Agonistas plenos se ligariam preferencialmente à 
forma ativada, deslocando o equilíbrio nesse sentido. Já antagonistas de receptores teriam igual 
afinidade por ambas as configurações, sem alterar, portanto, o equilíbrio entre elas. Agonistas 
parciais teriam preferência relativa para a forma “ativada”, enquanto os inversos se ligariam 
preferencialmente à forma “inativada”. 

A magnitude da resposta constitutiva do receptor depende de dois fatores: a facilidade do re-
ceptor se modificar de maneira conformacional da forma inativa para a ativa e a eficiência do aco-
plamento receptor-sistema efetor (o processo celular pelo qual a ativação do receptor promove 
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uma resposta celular). Uma consequência importante deste fato é de que a atividade constitutiva 
de determinado receptor varia em função desses dois fatores em diferentes tipos celulares.

O conceito de agonista inverso tem proposição mais recente, com base em resultados ob-
servados inicialmente com compostos benzodiazepínicos (Capítulo 7) e com alguns ligantes de 
canais de cálcio. Segundo a teoria clássica, os agonistas inversos também provocam alterações 
conformacionais eficazes ao se ligarem a receptores específicos, apresentando, portanto, afini-
dade e atividade intrínseca, daí o termo “agonista”. No entanto, o efeito resultante da interação 
droga-receptor é oposto ao determinado pelos agonistas dos mesmos receptores. Tanto o efei-
to dos agonistas quanto o dos agonistas inversos podem ser antagonizados por antagonistas 
competitivos do receptor. Considerando, como descrito, que a atividade constitutiva de um 
receptor depende do sistema celular, uma droga com propriedades de agonista inverso poderá 
atuar como tal em determinados tecidos, ou como um antagonista competitivo em outros, de-
pendendo da presença de agonista endógeno e do grau de atividade constitutiva. 

Outro conceito importante relacionado aos receptores é o da interação alostérica (do gre-
go allos – outro, e stereos – sólido, objeto), que se refere à regulação de uma proteína pela 
ligação de uma molécula efetora a um sítio distinto (dito alostérico) do seu sítio ativo (dito or-
tostérico). Essa ligação provoca alterações conformacionais na proteína que podem modificar, 
no caso de um receptor, a afinidade de ligação ou eficácia do agonista. A ligação do agonista 
ao seu receptor, por sua vez, também é capaz de modular a ligação alostérica. Um exemplo 
importante de interação alostérica em Psicofarmacologia é o da modificação da afinidade do 
receptor para o neurotransmissor inibitório ácido gama-aminobutírico (GABA) produzida por 
drogas benzodiazepínicas, como o diazepam (Capítulo 7). 

Embora extremamente útil na compreensão dos efeitos dos fármacos, evidências experi-
mentais obtidas nas últimas décadas têm mostrado que a visão da atividade intrínseca como 
uma característica constante da interação droga-receptor, independentemente do sistema no 
qual é testada, é muito simplista. Cabe ressaltar ainda que, embora estudos com preparações 
isoladas (como um íleo de cobaia) geralmente produzam resultados como os mostrados nas 
Figuras 1.1 e 1.2, isso nem sempre ocorre quando o efeito observado reside na alteração do 
comportamento (Quadro 1.2).

O conceito de que a magnitude do efeito de uma 
droga depende de sua concentração no nível do seu 
local de ação, geralmente determinado receptor, de-
riva de experimentos com órgãos isolados. Contu-
do, em Psicofarmacologia é comum a obtenção de 
curvas dose-efeito em forma de “U” invertido, em 
que doses elevadas da droga passam a diminuir, 
em vez de aumentar, a intensidade de determinado 
efeito. Para explicar essas curvas, é preciso conside-
rar que a emissão de comportamentos adaptativos 
resulta do funcionamento ótimo do sistema nervo-
so central, necessariamente perturbado por doses 
elevadas de qualquer substância biologicamente ati-
va. Assim, doses elevadas de drogas de ação central 
podem desarticular esses comportamentos.
Além disso, as drogas em geral têm diversos efeitos 
farmacológicos, sendo a alteração comportamen-
tal observada resultante da combinação desses 
efeitos. Por exemplo, doses elevadas de ansiolíticos 
benzodiazepínicos causam sedação e incoordena-

ção motora, as quais podem deprimir comporta-
mentos que indicam efeito ansiolítico, como o 
aumento da frequência de pressões em uma ala-
vanca, seguido, simultaneamente, de recompensa 
e punição (situação de conflito). Consequente-
mente, o conceito de “seletividade”, em relação a 
determinado efeito não é absoluto, pois depende 
da concentração da droga. Ele é limitado a faixas 
de concentração do fármaco que afetam predomi-
nantemente determinados sistemas neurais, sendo 
outros pouco ou nada afetados. Uma consequên-
cia importante desse fato reside na necessidade 
de realizar curvas dose-resposta para interpretar 
corretamente o efeito de determinada droga. Por 
exemplo, a Figura 1.4 mostra uma situação fictícia 
na qual a exposição a um estressor aumentaria a 
sensibilidade de um determinado efeito biológico 
à droga X. Como se pode observar na figura, o uso 
de apenas uma dose dessa droga poderia não ser 
capaz de detectar esse fenômeno.

Quadro 1.2 Efeito das drogas sobre o comportamento



Bases Farmacológicas 7

Seletividade funcional 
Em 1948, Raymond Perry Ahlquist observou que aminas simpatomiméticas mostravam eficá-

cia distinta conforme o tecido e o efeito testado. Para explicar esses resultados, ele postulou que 
o efeito pós-sináptico da noradrenalina era mediado por dois receptores distintos, denominados 
alfa e beta. Embora recebida com ceticismo, essa proposta serviu de base para o novo conceito 
de que uma droga poderia interagir de maneira seletiva com diferentes subtipos de receptores. 
Ele foi fundamental para o desenvolvimento de fármacos mais efetivos e com menor incidência 
de efeitos adversos, por exemplo, o propranolol, um antagonista de receptores adrenérgicos de 
tipo beta largamente empregado na terapia de problemas cardiovasculares (Figura 1.5). 

Nas últimas décadas, no entanto, diversos estudos mostraram que a razão de eficácia 
(e da potência, na medida em que esta é influenciada pela eficácia) de drogas que atuam 
seletivamente em um único receptor pode variar em função da resposta celular medida. 
Essa observação promoveu o desenvolvimento do conceito de “seletividade funcional” ou 
“agonismo tendencioso” (bias agonism). Os exemplos mais estudados envolvem a interação 
com receptores acoplados a proteínas G. Como visto a seguir, esses receptores modificam 
diversas vias intracelulares. Sua ativação, além de regular processos de tradução associados 
às subunidades da proteína G, pode acionar moléculas transdutoras não ligadas a essas pro-
teínas. Entre elas, a mais bem investigada é a beta-arrestina (Figura 1.5). Uma droga, atuando 
em um mesmo receptor poderia, portanto, se comportar como um agonista, agonista inverso 
ou antagonista dependendo da resposta celular que está sendo medida. Isso não pode ser 
explicado pelo modelo de dois estados, já mencionado, mas apenas por modelos que incor-
porem diversos estados conformacionais ativos ao mesmo tempo. Pequenas alterações na 

Figura 1.4 | A importância de realizar curvas dose-resposta. Nesse caso, o emprego de dose 
única não seria capaz de detectar o aumento de sensibilidade a uma droga decorrente da 
exposição a um estressor.
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estrutura molecular de uma droga podem resultar em modificações significantes não apenas 
na sua afinidade e eficácia em relação a determinado receptor, mas também nas suas pro-
priedades funcionais. 

Esse novo conceito já está sendo explorado no desenvolvimento de novas drogas. Por 
exemplo, é bem conhecido que a morfina (Capítulo 9) interage com receptores mu-opioides 
e ativa uma proteína G inibitória para produzir seus efeitos analgésicos. A ativação conco-
mitante da beta-arrestina, no entanto, provoca a redução do efeito analgésico e o apareci-
mento de efeitos adversos, como constipação e depressão respiratória. Com base nisso, foi 
desenvolvido um novo composto, chamado oliceridina (TRV130), que tem eficácia similar  
à da morfina para ativar a sinalização via proteína G, mas muito menor (20%) para ativar a via 
da beta-arrestina. Os estudos em animais de laboratório e os ensaios clínicos iniciais sugerem 
que sua eficácia como analgésico seja similar, mas com uma incidência menor dos efeitos 
adversos comuns à morfina.

Seletividade de receptor Seletividade funcional

Droga 

A

Droga 

A

↓ AMPc
↑pERK

↑Akt

↑pERK

↑Akt
↓ AMPc

Receptor A

Receptor B

Receptor C

Droga 

B

Droga 

B

Giα Giαβ β

γ γ

β-arrestina β-arrestina

Figura 1.5 | Drogas podem apresentar afinidades (representadas pela largura das setas) dis-
tintas a diferentes receptores. Elas também poderiam, a partir da interação com um mesmo 
receptor, ativar diferentes vias de sinalização.
Fonte: Adaptada de Berg e Clarke, 2018. 

Receptor como entidade física 
Até o início da década de 1970, medidas relativas a receptores eram indiretas, baseadas 

na quantificação dos efeitos farmacológicos observados e em interações com outras dro-
gas. O cenário mudou a partir dessa época, quando da introdução das técnicas de ligante 
marcado, as quais envolvem a adição (substituição) de um átomo radioativo, geralmente 
trício [3H], carbono-14 [14C] ou iodo-125 [125I], à molécula de um composto com afinidade 
por determinado receptor, e sua posterior combinação com membranas celulares isoladas 
in vitro (Quadro 1.3).
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Figura 1.6 | Ensaio de ligante marcado (binding).

Concentração (nmol/L)

Ligação não específica

Ligação 
específica

Li
ga

çã
o 

 (f
m

ol
/m

g) Ligação total

O ensaio típico consiste na combinação de com-
posto marcado com átomo radioativo em concen-
trações crescentes com membranas neuronais na 
ausência (A) e na presença (B) do mesmo com-
posto, não marcado, em altas concentrações. A si-
tuação A mede a ligação total, que é o somatório 
da combinação do composto com sítios específi-
cos (receptores), bem como com não específicos. 
A situação B mede a ligação não específica, pois a 
elevada concentração do composto não marcado 
satura os receptores. Assim, a ligação do compos-
to marcado ocorre somente em sítios não especí-
ficos, que, por sua grande quantidade, não estão 
saturados. Após a lavagem das membranas e a 
medida da radioatividade restante, é possível ela-
borar o gráfico da Figura 1.6, no qual a subtração 
da ligação não específica da ligação total resulta 
na ligação específica (com o receptor).
Uma representação gráfica bastante empregada nos 
estudos de ligante marcado é o gráfico de Scatchard, 
no qual a relação do composto que se liga especifica-
mente com o composto que não se liga (composto 
ligado/composto livre) é representada no eixo das or-
denadas, enquanto a quantidade de composto ligado, 
no eixo das abscissas. O ensaio envolve a obtenção 
de vários pontos a partir de concentrações crescen-
tes de ligante marcado adicionadas a tubos de ensaio 
contendo membranas neuronais. Como a quantidade 
de receptores é limitada, portanto saturável, o deno-
minador (composto livre) da razão crescerá mais que 

o numerador (composto ligado). Assim, o gráfico as-
sumirá a forma mostrada na Figura 1.7. Pode-se de-
monstrar que a tangente do ângulo de inclinação da 
reta obtida é igual a –1/Kd. Já a interseção da reta com 
o eixo das abscissas apontará a quantidade máxima 
de ligação (Bmáx.), isto é, o número total de receptores 
da preparação. Às vezes, o gráfico de Scatchard resul-
ta em mais de uma reta, o que indica a presença de 
mais de um receptor para o mesmo ligante, ou, en-
tão, mais de um estado de determinado receptor (p. 
ex., de alta e baixa afinidade). 
Outros usos das técnicas de ligante marcado envol-
vem estudos de competição e autorradiografia. Nesta 
última, um ligante marcado é combinado com fatias 
de tecidos cerebrais. Após lavagem, as lâminas de teci-
dos, nas quais os receptores estariam ocupados pelos 
ligantes marcados, são recobertas por filme sensível 
à radiação. A posterior revelação do filme permitirá 
a visualização da densidade dos receptores em dife-
rentes áreas do sistema nervoso central. Nos estudos 
de competição, pode-se medir a constante de inibi-
ção (Ki) de uma droga, a qual se baseia na concen-
tração necessária para deslocar 50% da ligação de 
uma concentração fixa de um composto marcado 
radioativamente com afinidade por aquele receptor 
(concentração inibitória 50%, ou IC50). A IC50, natu-
ralmente, dependerá da concentração (L) e da afini-
dade (medida pelo Kd) do ligante marcado. O Ki é 
resultado da correção da IC50 por esses dois fatores  
(Ki = IC50/(1 + ([L])/Kd), Figura 1.8).

Quadro 1.3 Ensaios de ligantes marcados (binding)
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Figura 1.7 | Gráfico de Scatchard.

Figura 1.8 | Ensaios de competição, IC50 e Ki.
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Com o emprego das técnicas de ligantes marcados, os receptores puderam ser quantifi-
cados diretamente, caracterizados quanto à sua afinidade e localizados em diferentes tecidos. 
Todos esses aspectos foram ampliados pela introdução mais recente das técnicas de biologia 
molecular (Capítulo 2), que têm permitido a determinação da estrutura gênica (e, consequente-
mente, proteica) dos mais diversos receptores.

Embora o termo “receptor” tenha sido usado no contexto dos estudos de ligante marcado, 
seu emprego não está estritamente correto. Na realidade, os estudos de ligante marcado pos-
sibilitam a determinação de algumas características consideradas essenciais para receptores: 
especificidade, saturabilidade e estereosseletividade, que definem apenas um sítio de ligação 
específico. A caracterização de tal sítio como receptor requer a demonstração de efeito fisiológi-
co e/ou farmacológico determinado pela combinação de um agonista com o referido sítio. Mais 
recentemente, a caracterização da estrutura gênica tem sido proposta como critério adicional 
para definir um sítio de ligação como receptor.

Consequências da interação droga-receptor: superfamílias de receptores 
Ao atuarem sobre receptores, drogas podem produzir efeitos farmacológicos por diferentes 

mecanismos. Um dos principais consiste na interação com receptores que se relacionam com 
compostos endógenos. Com o auxílio da Biologia Molecular, foi-se reconhecendo que esses 
receptores apresentam grande semelhança na composição de aminoácidos, sugerindo origem 
evolucionária comum. Assim, em razão de sua estrutura, bem como do mecanismo efetor ime-
diato, os receptores fisiológicos podem ser agrupados em superfamílias, cujas principais são 
descritas a seguir. 

Receptores associados a canais iônicos 
O primeiro receptor a ser isolado e a ter sua estrutura elucidada foi o receptor colinérgico, 

do tipo nicotínico, por estar presente em densidades elevadas no órgão elétrico de certos pei-
xes e apresentar alta afinidade pela alfa-búngaro toxina. Esse receptor é composto por cinco 
subunidades proteicas transmembrânicas que delimitam um canal iônico permeável, sobretudo 
aos íons sódio e potássio. A acetilcolina se combina com o sítio de ligação, localizado na subu-
nidade alfa. Como existem duas subunidades alfa no receptor nicotínico, são necessárias duas 
moléculas de acetilcolina para ativar o receptor. Em consequência da ativação, abre-se o canal 
iônico, permitindo a entrada de sódio e a saída de potássio pela membrana celular, causando 
sua despolarização.

Outros receptores dispõem de uma estrutura semelhante ao nicotínico, entre os quais o tipo 
GABAA do ácido gama-aminobutírico (Capítulo 7, Figura 7.10), o tipo 5-HT3 da serotonina e os 
ionotrópicos do glutamato (NMDA, AMPA, Kaínico). A estrutura e a composição desses últimos, 
no entanto, sugerem que sejam “parentes” mais distantes do receptor nicotínico do que os 
receptores GABAA e 5-HT3. 

Receptores associados às proteínas G 
Trabalhos realizados por Theodore Rall e Earl Sutherland, na década de 1950, revelaram que 

a adrenalina, ao se combinar com receptores adrenérgicos do tipo beta, produzia aumento da 
atividade da enzima citoplasmática adenilato ciclase e consequente aumento do segundo men-
sageiro AMP cíclico (ver adiante). Desde então, tem-se investigado o que se passa entre a intera-
ção adrenalina-adrenoceptor beta e a ativação da adenilciclase. A explicação atualmente aceita 
resulta dos estudos conduzidos por Alfred Gilman e Elliot Ross, demonstrando o importante 
papel de uma família de proteínas denominadas proteínas G, por sua capacidade de ligarem os 
nucleotídeos de guanina, guanosina difosfato (GDP) e guanosina trifosfato (GTP) (Quadro 1.4).
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Os receptores ligados a proteínas G são transduto-
res do sinal originado no complexo agonista-recep-
tor para diversas vias efetoras, que podem incluir 
enzimas e canais iônicos seletivos ao Ca++ e K+. 
Essas proteínas desempenham uma função central 
no processo de sinalização no sistema nervoso cen-
tral. As proteínas G são compostas por três subu-
nidades (alfa, beta e gama), que, em estado inativo, 
permanecem associadas constituindo um trímero. 
Nessa condição, uma molécula de GDP (guanosina 
difosfato) preenche o sítio modulador da subuni-
dade alfa. Quando um agonista se combina com o 
receptor, ocorre ativação da proteína G, com subs-
tituição do GDP pelo GTP (guanosina-5-trifosfa-
to) e dissociação da subunidade alfa do complexo 
alfa-beta-gama. A subunidade alfa (agora ativada) 
pode deslocar-se no interior do citoplasma. De-
pendendo do tipo de proteína G, a subunidade alfa 
poderá, por exemplo, ativar (proteínas Gs) ou inibir 
(proteínas Gi) determinadas enzimas citoplasmáti-
cas, como a adenilato ciclase. O dímero beta-gama 
também pode participar da sinalização modifican-
do, por exemplo, a permeabilidade de canais de 

Ca++ e K+, ou ativando a via da PI3K (fosfotidil-
-inositol-3 quinase).

Como o centro modulador da subunidade alfa 
apresenta atividade GTPásica, a duração do efeito 
da proteína G será limitada, pois, ao clivar o GTP e 
transformá-lo em GDP, a subunidade alfa inativa-
-se, ligando-se, novamente, às subunidades beta e 
gama (Figura 1.9). Esse processo pode ser forte-
mente acelerado por proteínas reguladoras da si-
nalização por proteínas G (regulators of G-protein 
signilling – RGS). Esses receptores também podem 
sofrer dimerização (tanto homo quanto heterodi-
merização), o que pode modificar sua afinidade, 
sua sensibilidade à fosforilação e a ligação a ar-
restinas, proteínas envolvidas na sua remoção da 
membrana celular. No conjunto, esses mecanis-
mos permitem que a ativação de um receptor li-
gado a proteínas G modifique muitas moléculas de 
enzimas-alvo, constituindo, assim, um dispositivo 
amplificador de respostas. Além disso, um mesmo 
tipo de proteína G pode ser ativado por diferentes 
neurotransmissores.

Quadro 1.4 Proteínas G

O primeiro receptor associado à proteína G a ser isolado foi o adrenoceptor beta, que dispõe 
de uma estrutura em que o aminoácido N-terminal está disposto no lado externo da membrana 
celular, com sete alças transmembrânicas, em um sítio carboxílico citoplasmático (Figura 1.9). 
O estudo de outros casos mostrou que essa estrutura básica é comum aos receptores ligados 
a proteínas G. Verificou-se, também, que a homologia quanto à composição dos aminoácidos, 
particularmente a das regiões transmembrânicas, é muito elevada. 

Os receptores associados às proteínas G constituem a superfamília mais numerosa de recep-
tores e são alvo de cerca de 30% dos medicamentos hoje disponíveis. Entre eles, é possível citar, 
a título de ilustração, todos os subtipos de receptores serotonérgicos, com exceção do 5-HT3, 
o receptor GABAB, os receptores canabinoides, todos os tipos de adrenoceptores, receptores 
muscarínicos, dopamina e histamina, vários receptores de neuropeptídeos, os receptores meta-
botrópicos do glutamato, entre outros. 

Até o momento, foram identificados mais de 800 receptores ligados a proteínas G no ser 
humano. As subunidades alfa desses receptores podem ser classificadas em quatro grupos: 
Gs (aumenta a atividade da adenilato ciclase); Gi (inibe certas isoformas da adenilato ciclase); 
Gq (aumenta a atividade da fosfolipase C); e G12/13 (ativa o Rho, uma proteína que se liga à 
guanosina-trifosfato). 

Recentemente, também foi descrita uma superfamília de proteínas G monoméricas presen-
tes em todas as células eucariotas, chamadas "proteínas G pequenas", por seu baixo peso 
molecular (20 a 35 kDa). Elas são homólogas à subunidade alfa da proteína G, mas podem 
funcionar de modo independente se ligando e hidrolisando o GTP em GDP. Incluem diversas 
famílias, como as da Ras, Rac, Cdc42, Rab, Rho, ARF, EF-2 e RAN, das quais uma das mais bem 
caracterizadas é a Ras. Sua atividade é altamente regulada por fatores trocadores do nucleotí-
deo guanina (guanine nucleotide exchange factors – GEF –, que estimulam sua ligação ao GTP e 
facilitam seus efeitos), proteínas ativadoras ou inibidoras de GTPase (GTPase-activating proteins 
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Figura 1.9 | Ativação/desativação de proteína G. Na ausência de um ligante, o receptor e a 
proteína G formam um complexo inativo com a subunidade alfa ligada ao GDP. Com a liga-
ção do agonista, ocorre a substituição do GDP pelo GTP, com a liberação das subunidades alfa 
e o dímero beta-gama para interagirem com seus sistemas efetores. A hidrólise do GTP com 
a formação de GDP, processo acelerado por proteínas reguladoras da sinalização por proteí-
nas G, leva o sistema de volta à sua condição basal. Uma estimulação excessiva do receptor 
pode ativar quinases (GRK) que fosforilam a porção carboxílica citoplasmática do receptor e 
recrutam arrestinas. Estas, por sua vez, ligam-se ao receptor pela sua face interna e facilitam 
sua internalização e o término da sinalização.
Fonte: Adaptada de Buxton, 2018.
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– GAP – e GTPase-inhibitory proteins – GIP –, que estimulam e inibem, respectivamente, sua 
ação GTPase intrínseca, inibindo ou facilitando seus efeitos). A maior parte da sinalização celular 
mediada por fatores neurotróficos converge no Ras para regular vias MAPK (mitogen-activated 
protein kinase) e produzir diversos efeitos celulares.

Receptores transmembrana associados a enzimas intracelulares 
Diferenciam-se dos demais pelo fato da atividade quinase geralmente fazer parte do pró-

prio receptor. Ao serem ativados, fosforilam e ativam proteínas associadas a diversas vias de 
sinalização intracelular, tendo sido identificadas mais de uma centena. Eles estão localizados na 
membrana celular e podem ser caracterizados como:

 � Receptores ligados à tirosina quinase, ativados pela insulina por vários fatores de cresci-
mento. A atividade quinase faz parte do próprio receptor. 
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 � Receptores da via Jak-STA, ativados por algumas citocinas e hormônios, como a prolac-
tina e do crescimento. Eles sinalizam para o núcleo de maneira mais direta do que os 
receptores ligados à tirosina quinase. Esses receptores não apresentam atividade tirosina 
quinase própria, mas, ao serem ativados, recrutam uma tirosina quinase denominada Jak. 
Esta, por sua vez, fosforizará proteínas chamadas STAT, que podem se translocar até o 
núcleo da célula, modificando a síntese de proteínas-alvo.

 � Receptores ligados à serina-treonina quinase: semelhantes àqueles ligados à tirosina 
quinase, com a diferença de que a sua ativação promove a fosforilação de resíduos de 
serina-treonina. Incluem o receptor para o TGF-beta.

 � Receptores tipo Toll (toll-like): são associados ao sistema imune inato formados por 
uma cadeia única de polipeptídeos. Por meio de um processo complexo de sinalização, 
sua ativação resulta na fosforilação de fatores de transcrição associados ao NF-κβ e na 
produção de respostas inflamatórias.

 � Receptores para TNF-alfa: atuam por mecanismos similares aos dos receptores Toll.

 � Receptores que estimulam a síntese do GMP: incluem aqueles que ativam guanilato ci-
clases de membrana (com os do peptídeo natriurético) ou solúveis (como o do óxido ní-
trico). Uma vez ativadas, essas enzimas promoverão síntese do GMPc, o qual, por sua vez, 
poderá acionar diversas proteínas quinases (chamadas PKG) e modular canais iônicos e 
fosfodiesterases (enzimas que degradam o AMPc e GMPc) específicos.

Receptores intracelulares 
Certas substâncias endógenas, como os glicocorticoides, o hormônio tireóideo e estró-

genos, dispõem de receptores localizados no interior do citoplasma, e não na membrana 
celular, como até agora discutido. Visto que essas substâncias são muito lipossolúveis e, por-
tanto, não enfrentam resistência significativa para penetrarem na célula, conseguem se ligar 
a esses receptores, ativando-os. Os receptores ativados, então, atuam em sítios regulatórios 
do DNA genômico, alterando a expressão de genes específicos. Em geral, esses efeitos 
necessitam de horas ou dias para surgirem. Evidências recentes têm sugerido que muitos 
desses hormônios também podem exercer ação não genômica, interagindo com receptores 
localizados na membrana celular, por exemplo, a modulação do receptor GABAA promovido 
pelos neuroesteroides.

Vias de sinalização 

Segundos mensageiros 
Muitas drogas, ao se combinarem com seus receptores, provocam alterações na formação 

de substâncias citoplasmáticas que regulam funções celulares. Por isso, essas substâncias foram 
denominadas "segundos mensageiros" (Quadro 1.5), embora hoje possam ser englobadas no 
termo mais genérico "vias de sinalização".

Fosforilação de proteínas 
Muitos dos efeitos dos segundos mensageiros são mediados pela regulação de processos 

de fosforilação via proteína quinases (Figuras 1.10 e 1.11). Atualmente, já se conhece que esses 
processos interferem na função de mais de 100 proteínas no sistema nervoso central. Como de-
corrência, podem ocorrer, por exemplo, a inativação de um receptor, facilitação ou inibição de 
abertura de canais iônicos ou aumento da síntese de determinado neurotransmissor. 
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NUCLEOTÍDEOS CÍCLICOS 
Adenosina monofosfato cíclico (AMPc)
Diversos neurotransmissores, atuando por meio 
de receptores ligados a proteínas Gs ou Gi, são 
capazes de estimular ou inibir, respectivamente, 
a atividade da enzima adenilato ciclase, responsá-
vel pela formação de AMPc a partir de moléculas 
de ATP. O AMPc pode ativar determinadas pro-
teínas quinases, que fosforilarão sítios específicos 
de proteínas-alvo. Disso podem resultar, por 
exemplo, alterações conformacionais que ativam 
ou inibem determinadas enzimas (Figura 1.10). 
O AMPc formado é degradado por enzimas cha-
madas fosfodiesterases. Sete famílias (fosfodies-
terases I a VII) dessas enzimas já foram descritas, 
com diferentes características regulatórias. De-
terminadas drogas, como a cafeína, em elevadas 
concentrações, podem inibir muitas dessas famí-
lias, aumentando, consequentemente, o efeito do 
AMPc e contribuindo para os efeitos promovidos 
por altas doses.
Guanosina monofosfato cíclica (GMPc)
Pela ativação da enzima guanilato ciclase, for-
ma-se o GMPc, a partir da guanosina trifosfato 
(GTP), o qual também é capaz de alterar a ativi-
dade de proteínas quinases específicas, além de 
modular certos canais iônicos. Dois mecanismos 
parecem regular os níveis de GMPc. Um pequeno 
número de receptores de membrana, como os do 
peptídeo natriurético atrial, contém a guanilato 
ciclase, ativada pela ligação do neurotransmissor 
ao receptor. Na maior parte das vezes, no entanto, 
a guanilato ciclase é uma enzima citosólica ativa-
da pelo óxido nítrico (Figura 1.10) ou por nitra-
tos orgânicos. Assim como o AMPc, o GMPc é 
degradado por fosfodiesterases. O sildenafil, uma 
droga prescrita para o tratamento de disfunção 
erétil, é um inibidor específico da fosfodiesterase 
V, específica para o GMPc e localizada no músculo 
liso vascular. 
FOSFATIDIL-INOSITOL
A ativação da enzima fosfolipase C (PKC) 
cliva fosfolípides de membrana, promoven-
do a síntese de diacilglicerol (DAG) e inositol 
3-fosfato (IP3, Figura 1.11). O DAG pode ati-
var proteínas quinases específicas, enquanto o 

IP3 consegue mobilizar cálcio de reservatórios 
citoplasmáticos, aumentando a concentração de 
cálcio livre no citoplasma. As formas mais im-
portantes da PKC no sistema nervoso central 
são chamadas de beta e gama. A primeira está 
relacionada aos efeitos de neurotransmissores 
associados a proteínas Gq, enquanto a segunda 
é responsável pelos efeitos de fatores neurotrófi-
cos sobre a atividade desta enzima.
CÁLCIO
Tem papel fundamental em inúmeras funções 
neuronais e o aumento da concentração de cálcio 
citoplasmático pode provocar diversos efeitos, 
como ativação de proteínas quinases específi-
cas ou a própria mobilização de cálcio de suas 
reservas citoplasmáticas. Não é coincidência, 
portanto, que o controle de sua concentração 
citoplasmática esteja sob influência dos mais va-
riados mecanismos (Figura 1.11). Neurotrans-
missores podem alterá-la por:
1. ativação direta de determinados receptores liga-
dos a canais iônicos como o N-metil-D-aspartato 
(NMDA) de glutamato;
2. ativação de proteínas Gi, que inibem certos ca-
nais de Ca2+ voltagem-dependentes;
3. despolarização do neurônio, que ocasiona ativa-
ção de canais de Ca2+ voltagem-dependentes;
4. ativação de proteínas Gq e da PKC, facilitando os 
efeitos do sistema de fosfotidil-inositol;
5. ativação de outros sistemas de segundos men-
sageiros que alteram as propriedades de canais de 
Ca2+ voltagem-dependentes.
DERIVADOS DO ÁCIDO ARAQUIDÔNICO
Certos estímulos, como lesões teciduais, podem 
resultar na formação de ácido araquidônico, a 
partir de fosfolípides da membrana, sob a ação 
da enzima fosfolipase A. O ácido araquidônico, 
por sua vez, pode ser transformado em várias 
substâncias, como leucotrienos e prostaglandi-
nas. Para a formação das últimas, é necessária 
a ativação da enzima cicloxigenase. Propôs-se 
que a inibição da cicloxigenase represente o 
principal mecanismo das ações farmacológicas 
(anti-inflamatória, analgésica e antipirética) de 
drogas do tipo aspirina.

Quadro 1.5 Principais segundos mensageiros 



16 Fundamentos de Psicofarmacologia – 3a Edição

Figura 1.10 | AMPc e GMPc como segundos mensageiros.
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Vias de fosforilação proteica, portanto, são fundamentais na regulação da função celu-
lar. Entre as principais proteínas quinases, há aquelas ativadas por AMPc (proteína quinase 
A, ou PKA, uma das mais expressas), GMPc (proteína quinase G, ou PKG) e Ca2+ (proteína 
quinase dependente de Ca2+/calmodulina, ou CaM-quinase, e a PKC, esta última ativada 
em conjunto com o DAG). A CaM-quinase II pode se autofosforilar e, com isso, apresentar 
um período prolongado de ativação, mesmo após as concentrações intracelulares de Ca2+ 

terem retornado aos níveis normais. Esses efeitos têm sido associados a mecanismos de 
aprendizado e memória.

Terceiros mensageiros
O efeito decorrente da atuação de neurotransmissores sobre seus receptores é, em geral, 

rápido e transitório, variando de milésimos de segundo (receptores ligados a canais iônicos) a 
minutos (efeitos mediados por segundos mensageiros). Parece paradoxal, portanto, que expe-
riências limitadas do ponto de vista temporal, como a exposição a estressores ou certas dro-
gas, possam produzir alterações comportamentais persistentes. Como tais alterações devem 
envolver modificações estruturais e/ou funcionais de partes do sistema nervoso central, surgiu 
o conceito de “terceiros mensageiros” para explicar como as alterações transitórias produzidas 
por neurotransmissores podem ser expressas como modificações persistentes.
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Figura 1.11 | Fosfatidil-inositol e cálcio como segundos mensageiros.
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Os “terceiros mensageiros” seriam um conjunto de genes, chamados genes de expressão 
precoce ou protoncogenes, que seriam ativados por segundos mensageiros decorrentes do 
efeito de neurotransmissores. Esses genes ativados aumentariam seus produtos proteicos, os 
quais se ligariam a sítios específicos do DNA genômico, resultando em modificações da trans-
crição de genes-alvo. Essas proteínas são também chamadas fatores de transcrição (Capítulo 2). 
Os produtos dos genes-alvo (p. ex., fatores de crescimento, receptores, neurotransmissores) são 
os que promoveriam alterações estruturais e/ou funcionais persistentes. Entre os genes envolvi-
dos com esse papel, incluem-se as famílias fos, jun, ras, myc, zif etc. 

Apoiando um papel funcional dos genes de expressão imediata no sistema nervoso central, 
estudos empregando tratamento com sequências antisense (Capítulo 2) de oligonucleotídeos 
complementares ao RNA mensageiro (RNAm) do c-fos ou c-jun têm mostrado interferência em 
processos de memória, estados emocionais ou efeitos de drogas em longo prazo.

Em razão da rápida expressão em resposta a diferentes estímulos, a detecção do RNAm e/ou 
da proteína codificada pelos protoncogenes também tem sido empregada para mapeamento 
funcional de áreas ativadas do sistema nervoso central (ver Capítulo 2). Sua expressão pode so-
frer interferência de drogas psicotrópicas, por exemplo, a expressão do RNAm de c-fos ou c-jun 
na formação hipocampal de animais submetidos ao estresse de imobilização forçada é atenuada 
por tratamento com ansiolíticos administrados antes da imobilização. 
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Efeitos de drogas não mediados por receptores fisiológicos
Existe controvérsia na literatura sobre o conceito de receptor: enquanto alguns aplicam essa 

denominação a quaisquer complexos macromoleculares aos quais drogas são capazes de se 
ligar e, ao fazê-lo, induzem alterações conformacionais que provocarão efeitos fisiológicos e/ou 
farmacológicos, outros reservam o termo “receptor” apenas às estruturas especializadas para o 
reconhecimento de substâncias endógenas. 

Dentro desta última perspectiva, é preciso considerar que diversas drogas, inclusive psicofár-
macos, podem atuar por mecanismos que não envolvem interação direta com receptores para 
substâncias endógenas (Tabela 1.1).

Tabela 1.1 Efeitos de drogas não mediados por receptores para substâncias endógenas

Efeitos Exemplo

Efeito direto em canais iônicos
Anestésicos locais ligam-se diretamente a sítios específicos de canais de sódio 
voltagem-dependentes, bloqueando-os. Em consequência, ocorre o bloqueio 
da condução nervosa

Efeito em mecanismos de 
transporte

Antidepressivos tricíclicos ligam-se a sítio específico no complexo 
responsável pela recaptação neuronal de serotonina e/ou noradrenalina, 
bloqueando o transporte de aminas. Em consequência, pode ocorrer 
aumento nas concentrações desses neurotransmissores na fenda sináptica

Efeito em enzimas Antidepressivos inibidores da MAO bloqueiam a enzima monoaminoxidase

Efeito em ácidos nucleicos Algumas drogas contra o câncer atuam por se ligarem a ácidos nucleicos

Efeitos em proteínas de 
microrganismos

Agentes anti-infecciosos podem atuar em alvos proteicos de vias bioquímicas 
específicas de microrganismos infecciosos

Efeitos em processos 
extracelulares Drogas que atuam diretamente em fatores plasmáticos de coagulação

Efeitos inespecíficos

Embora ainda não comprovado, drogas como o etanol e anestésicos gerais 
parecem alterar propriedades de membranas celulares. Mesmo nesse caso, 
os efeitos resultantes teriam certa especificidade (facilitação da transmissão 
gabaérgica e bloqueio da glutamatérgica, no caso do álcool etílico) 

Uso crônico de psicofármacos: papel de processos adaptativos
O paradigma mais empregado para o entendimento do efeito de drogas está descrito na 

Figura 1.12, embora, frequentemente, não seja aplicável ao efeito dos psicotrópicos. Por exem-
plo, drogas como os antipsicóticos ou antidepressivos, ainda que apresentem efeitos agudos 
bem conhecidos, necessitam de administração continuada por várias semanas para o apareci-
mento do efeito terapêutico. 

Uma das características fundamentais do sistema nervoso central é a plasticidade neuronal 
ou neuroplasticidade (Capítulo 4), definida como a capacidade de alterar a estrutura e/ou a 
função ao longo do tempo, em resposta a estímulos persistentes, como variações ambientais 
ou lesões teciduais. Um paradigma alternativo para alguns agentes psicotrópicos seria o de que 
a aplicação continuada da droga atua como estímulo repetido, que resultaria em alterações 
plásticas do sistema nervoso central, responsáveis, em última análise, pelos efeitos terapêuticos 
observados (Figura 1.12).
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Figura 1.12 | Paradigma geral de ações de drogas no sistema nervoso central: efeito agudo 
e adaptação com o uso prolongado.
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Princípios de farmacocinética 
Como o efeito das drogas depende da sua concentração no meio que o receptor circunda, 

fatores que determinam essa concentração in vivo têm grande importância. Eles são estudados 
por uma divisão da farmacologia chamada farmacocinética. Enquanto a farmacodinâmica preo-
cupa-se com os efeitos da droga sobre o organismo e com o mecanismo de sua ação, a farmaco-
cinética estuda como o organismo processa a droga, compreendendo seu movimento (cinética) 
dentro do corpo.

Cinética da droga no organismo e conceito de barreira comum 
Para que uma droga atinja concentrações suficientes em seu local de ação, deverá ultra-

passar uma série de “barreiras”, ou camadas celulares. Embora algumas substâncias possam 
movimentar-se através de poros ou espaços existentes entre as células, a maior parte das drogas 
necessita locomover-se através das diferentes células do organismo. Para isso, deverão ser capa-
zes de ultrapassar uma “barreira comum”, a membrana celular.

Atualmente, a membrana celular é compreendida como uma estrutura dinâmica, composta 
por uma camada dupla de fosfolípides, na qual se inserem proteínas intrínsecas e extrínsecas, 
que incluem receptores, canais iônicos e transportadores de moléculas, determinando as carac-
terísticas funcionais da célula.
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A passagem de drogas por membranas celulares ocorre por meio de vários mecanismos, 
conforme o Tabela 1.2.

Tabela 1.2 Mecanismos de passagem de drogas através da membrana celular

Filtração Processo passivo (sem gasto de energia) que ocorre através de poros intra ou intercelulares. É 
importante, por exemplo, na absorção de drogas após injeção intramuscular ou subcutânea

Transporte 
ativo

Algumas drogas utilizam mecanismos próprios das células, que envolvem proteínas 
especializadas e gasto de energia, para promover o transporte de substâncias através da 
membrana celular. Por exemplo, a L-DOPA, um aminoácido aromático empregado no 
tratamento de doença de Parkinson, é absorvida no trato digestivo e chega ao sistema 
nervoso central graças ao mecanismo de transporte ativo de aminoácidos aromáticos 
existente nesses locais

Transporte 
facilitado

Mecanismo que também necessita de proteína especializada para promover o transporte de 
substâncias através da membrana celular. Não há, porém, gasto de energia. O exemplo mais 
citado é o do transporte de glicose para o interior de células musculares e adiposas

Difusão

Esse é o mecanismo passivo utilizado pela maior parte das drogas que atuam no sistema 
nervoso central. Trata-se de um processo passivo, decorrente do movimento das moléculas 
determinado pela diferença de concentração entre compartimentos separados por 
membranas celulares. Para que esse processo ocorra, no entanto, a molécula deve ser capaz 
de se dissolver nos lipídios que compõem a maior parte da membrana celular. Resulta disso 
o fato de a lipossolubilidade ser fator fundamental na determinação da facilidade das drogas 
de cruzarem as membranas celulares do organismo. Além dela, a superfície disponível, a 
solubilidade no meio e o fluxo sanguíneo são fatores importantes no processo de difusão

Boa parte das drogas comporta-se como uma base ou um ácido fraco e, portanto, existe 
sob a formas ionizada e não ionizada em solução aquosa. Para um ácido (um doador de pró-
tons), essa relação pode ser descrita como: AH ⇋ A– + H+. E, para uma base (um aceptor de 
prótons), seria: B + H+ ⇋ BH+. A razão entre as formas ionizadas e não ionizadas é determinada 
pelo pH do meio, descrita pela equação de Henderson-Hasselbalch (pKa = pH + log10 [doador 
de prótons]/[aceptor de prótons]). 

Para uma base fraca, a equação seria:

pKa = pH + log10 [BH+]/[B] 

onde pKa = constante de dissociação iônica; [BH+] = concentração da forma ionizada da 
base; e [B] = concentração da forma não ionizada da base.

Já para um ácido fraco, tem-se que:

pKa = pH + log10 [AH]/[A–]

onde [AH] = concentração da forma não ionizada do ácido; e [A–] = concentração da forma 
ionizada do ácido.

Isso tem importantes consequências na determinação da cinética da droga, pois a forma não 
ionizada (apolar) apresenta lipossolubilidade muito maior que a ionizada (polar). A observação 
das equações possibilita antever que a fração não ionizada de drogas ácidas é maior em meio 
ácido, e o inverso é verdadeiro para drogas básicas. É possível, assim, influenciar a passagem de 
drogas através das membranas celulares modificando o pH do meio. Por exemplo, a acidificação 
da urina aumenta a excreção de anfetamina, uma base fraca, pois aumenta a porção ionizada 
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da droga, impedindo sua reabsorção passiva do filtrado glomerular para a circulação sanguínea, 
através das membranas das células tubulares renais.

Processos farmacocinéticos fundamentais 
O movimento das drogas no organismo envolve quatro processos fundamentais: absorção, 

distribuição, metabolização e excreção.

Absorção 
Define-se como o processo de passagem da droga do meio externo para a corrente circu-

latória sistêmica, o qual depende da via de administração. A biodisponibilidade (F) descreve a 
quantidade de uma droga administrada por determinada via que atinge a circulação sistêmica. 
As principais vias de administração são: a) enteral, incluindo as vias oral, retal e sublingual; b) 
parenteral, compreendendo as vias intramuscular, subcutânea, intraperitoneal (muito utilizada 
em experimentos com animais de laboratório) e endovenosa; c) inalatória; e d) tópica. No caso 
da administração endovenosa, não existe o processo de absorção. O mesmo se dá na via tópica 
quando o composto, por suas características físico-químicas, somente apresenta efeito local.

A via mais utilizada é a oral, apresentando vantagens óbvias em termos de comodidade. 
Além disso, é geralmente mais segura, pois se pode interromper o processo de absorção (p. 
ex., com lavagem gástrica) com certa facilidade, e a incidência de reações alérgicas imediatas e 
graves é menor. Entre as desvantagens, há a necessidade de intervalo maior de tempo para que 
seja atingida a concentração sanguínea máxima (Tmáx.), eventual irregularidade da absorção, in-
fluência da alimentação e metabolismo de primeira passagem (pelo fígado). Em virtude da larga 
superfície de contato e do rico fluxo sanguíneo, a maior parte da absorção ocorre no intestino 
delgado, por difusão passiva. A lipossolubilidade é, portanto, fator essencial na determinação 
da eficiência da absorção, via oral, da maior parte das drogas. Há exceções, como a L-DOPA, 
que é absorvida por mecanismo de transporte ativo. 

Drogas ou procedimentos que retardam o esvaziamento gástrico tendem a diminuir a velo-
cidade da absorção. Entre esses fatores, destacam-se a ingestão concomitante de alimento e o 
uso de substâncias anticolinérgicas. 

Após serem absorvidas pelo intestino, as drogas caem na circulação portal e chegam em 
altas concentrações ao fígado. Em alguns casos, a capacidade do fígado de metabolizar a droga 
é muito elevada, o que resulta na passagem de baixas quantidades da substância para a circula-
ção sistêmica. Esse fenômeno, chamado de metabolismo de primeira passagem, diminui a bio-
disponibilidade oral das drogas. Entre os psicofármacos que sofrem metabolismo de primeira 
passagem, em grau significativo, deve-se mencionar a morfina, a meperidina, a pentazocina, a 
imipramina, a nortriptilina, a doxepina, a clorpromazina e a L-DOPA.

A via sublingual, por sua superfície limitada, restringe-se a drogas com lipossolubilidade mui-
to elevada. Sua vantagem reside no fato de que a circulação venosa dessa região não drena para 
a circulação portal, o que evita o fenômeno de primeira passagem. Já a via retal pode ser em-
pregada mesmo com o paciente inconsciente, embora a absorção seja frequentemente errática.

Com relação às vias parenterais, a absorção via intramuscular se dá, principalmente, pela 
passagem da droga para a corrente circulatória por processo passivo de filtração. Não existe, 
portanto, o fenômeno de metabolismo de primeira passagem. Como a droga precisa misturar-
-se no meio intersticial, para que consiga ser filtrada com eficiência, é possível utilizar essa via 
para administrar compostos polares, não lipossolúveis. Ela frequentemente resulta em Tmáx. mais 
curto do que a via oral. No entanto, fármacos muito lipossolúveis têm dificuldade de se dissolver 
no líquido intersticial, o que pode tornar sua absorção via intramuscular incompleta. Um bom 
exemplo disso é o diazepam, um ansiolítico benzodiazepínico (Capítulo 7) bastante lipossolúvel 
e absorvido de maneira mais rápida e completa via oral do que via intramuscular. 

A absorção via subcutânea tem características semelhantes às da via intramuscular, embora 
precise ser empregada em situações nas quais o volume a ser injetado é pequeno.
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A via intraperitoneal tem absorção rápida, mas é empregada quase exclusivamente em ani-
mais de laboratório.

Distribuição 
Após a passagem para a corrente circulatória, a droga será distribuída entre os vários com-

partimentos do organismo (Figura 1.13). Além da lipossolubilidade, outros fatores são importan-
tes nessa distribuição, como a ligação da droga a proteínas plasmáticas e teciduais e a eventual 
presença de transportadores. 

Figura 1.13 | Distribuição teórica de uma droga (D) no organismo. 
DL: droga ligada a proteínas plasmáticas; MET: metabólito; SNC: sistema nervoso central; SCV: sistema car-
diovascular; BHE: barreira hematoencefálica.
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Com relação às drogas que atuam no sistema nervoso central, outro importante fator é a 
presença da barreira hematoencefálica (Quadro 1.6).

Já foram propostos vários modelos farmacocinéticos para descrever o processo de distribui-
ção das drogas no organismo, sendo o mais empregado o modelo dos dois compartimentos, 
que considera o organismo formado por um compartimento central, ao qual a droga chegaria 
mais rapidamente, e um periférico, com o qual a droga atingiria estado de equilíbrio após cer-
to tempo. De maneira simplificada, pode-se considerar que os órgãos com elevada taxa de 
perfusão, como cérebro, coração, pulmões, rins e fígado, pertencem ao primeiro compartimen-
to. Já os tecidos muscular e adiposo, responsáveis por grande parte da massa corporal, mas 
com reduzida perfusão sanguínea, comporiam o segundo compartimento. 

Efeitos distributivos podem ser importantes na determinação da duração do efeito de certos 
psicofármacos. Por exemplo, embora o diazepam, ou seus metabólitos ativos, seja eliminado 
lentamente do organismo, os efeitos de uma dose única desse ansiolítico (Capítulo 7) aparecem 
e desaparecem rapidamente, em razão da rápida entrada da droga no cérebro, além da poste-
rior redistribuição para o tecido muscular e o adiposo. Isso ocorre porque a lipossolubilidade da 
molécula do diazepam é muito elevada.
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A penetração de drogas no sistema nervoso central 
apresenta aspectos próprios, sendo limitada pela 
barreira hematoencefálica. Essa “barreira” resulta 
do envolvimento das células endoteliais por célu-
las da glia e por características especiais das células 
vasculares endoteliais. Ao contrário do que ocorre 
na maior parte do organismo, as junções entre es-
sas células são densas, não permitindo a passagem 
de pequenas moléculas por filtração. Além disso, 
as células endoteliais nesse local não apresentam 
fenestrações (Figura 1.14). A entrada de drogas 
no sistema nervoso central envolverá, portanto, 
mecanismos de transporte ou, na maior parte dos 
casos, difusão através das membranas celulares das 
células endoteliais e da glia. Assim, a alta liposso-
lubilidade é essencial para muitos compostos atua-
rem no sistema nervoso central. Uma alternativa 
para a administração de drogas pouco lipossolú-
veis reside na administração intratecal, na qual a 

droga é injetada diretamente no espaço subarac-
nóideo via punção lombar. Entre os transportado-
res que modificam a entrada de drogas no sistema 
nervoso central, merece destaque a proteína de 
resistência a múltiplos fármacos (MDR1, multiple 
drug resistence protein 1), ou glicoproteína P, a qual 
promove o efluxo do sistema nervoso central de 
algumas drogas, como a do opioide loperamida, 
limitando seus efeitos à periferia.

Cabe ressaltar que algumas regiões do cérebro 
apresentam barreira hematoencefálica incompleta, 
permitindo a passagem de compostos com baixa li-
possolubilidade. Essas áreas, como a área postrema e 
o órgão subfornical, estão relacionadas com o moni-
toramento da composição química plasmática. Ade-
mais, processos inflamatórios, como meningite, são 
capazes de aumentar a permeabilidade da barreira 
hematoencefálica.

Quadro 1.6 Barreira hematoencefálica e o efeito de drogas no sistema nervoso central

Figura 1.14 | Comparação entre capilares usuais e aqueles presentes no sistema nervoso central.
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Metabolização 
Uma condição necessária à eliminação de drogas do organismo consiste em sua transforma-

ção em compostos polares, não lipossolúveis, que não sofram processo de reabsorção nas vias 
de eliminação (ver adiante). Como a maior parte dos fármacos que atuam no sistema nervoso 
central é muito lipossolúvel, eles devem ser metabolizados, ou biotransformados, antes de sua 
eliminação (Quadro 1.7). 
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Quadro 1.7 Biotransformação de drogas no fígado
O principal órgão ligado ao processo de biotrans-
formação de drogas é o fígado. Em geral, as rea-
ções metabólicas no fígado dividem-se nas fases 
I e II. As reações de fase I, que incluem oxidação 
e redução, produzem compostos frequentemente 
mais reativos que a droga inicial e preparam suas 
moléculas para sofrer conjugação (fase II). Essas 
reações ocorrem no citoplasma dos hepatócitos, 
envolvendo enzimas ligadas ao retículo endoplas-
mático liso, que, após a centrifugação, se apresen-
ta como partículas, denominadas microssomos. 
As reações oxidativas são as mais importantes e, 
entre as várias enzimas envolvidas, destaca-se o 
sistema do citocromo P-450, formado por mais de 
50 isoenzimas em seres humanos (mais de 200 em 
roedores), com diferentes substratos e mecanismos 
de controle. A interação de alguns psicofármacos, 
por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação 
de serotonina (Capítulo 6), com isoenzimas do sis-
tema do citocromo P-450 tem relevância clínica. 

Além do sistema do citocromo P-450, outras en-
zimas podem facilitar a oxidação de fármacos que 
atuam no sistema nervoso central, como álcool de-
sidrogenase (responsável pela oxidação do etanol) 
ou descarboxilase dos aminoácidos aromáticos 
(responsável pela descarboxilação da L-DOPA).
As reações de fase I frequentemente produzem 
condições (p. ex., por tornarem disponíveis grupos 
hidroxila, tiol ou amino) para o acoplamento de gru-
pos glucaronil, sulfato, metil, acetil, glicil ou glutamil 
(grupos mais frequentes), com consequente forma-
ção de um complexo conjugado, nas chamadas rea-
ções de fase II. Esse conjugado é geralmente inativo 
e menos lipossolúvel que a droga original, o que per-
mite sua excreção pelo organismo. Reações de hidró-
lise, embora frequentemente descritas como de fase I, 
estão mais relacionadas com as de fase II.
A título de exemplo, podem ser observadas na Fi-
gura 1.15 as principais vias de metabolização da 
imipramina.

Figura 1.15 | Principais vias de metabolização da imipramina.
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Além disso, embora muitas dessas drogas tornem-se inativas durante esse processo, podem 
existir metabólitos ativos. Como exemplos deste último fenômeno, há a metabolização da he-
roína e da codeína em morfina, do diazepam em desmetildiazepam, da imipramina em desme-
tilimipramina e da amitriptilina em nortriptilina. 

Um aspecto importante em relação ao metabolismo de drogas reside no fato de que alguns 
compostos podem tanto inibir quanto aumentar a atividade de enzimas metabolizadoras. No 
caso de facilitação, fala-se em indução enzimática. O exemplo mais clássico é o do fenobarbital, 
droga usada no tratamento da epilepsia, cujo uso prolongado provoca aumento não seletivo 
na atividade de muitas enzimas microssômicas hepáticas, provocando o aumento da velocidade 
de degradação do fenobarbital, bem como de inúmeros outros compostos, cujo metabolismo 
utiliza enzimas ativadas. Outros anticonvulsivantes, bem como o etanol, também são capazes de 
induzir o metabolismo hepático.

Com relação a drogas que inibem a atividade de algumas enzimas hepáticas envolvidas no 
metabolismo de drogas, já se comentou o efeito de antidepressivos bloqueadores seletivos 
da recaptação de serotonina. Devem ser mencionados também alguns inibidores da monoa-
minoxidase (IMAO), que podem produzir interações perigosas com aminas simpatomiméticas, 
principalmente a tiramina (Capítulo 6).

Excreção 
Embora alguns compostos possam ser eliminados do organismo pela pele, pelas vias biliares 

e pelo sistema respiratório, a principal via de excreção de drogas é o rim (Quadro 1.8). 

Quadro 1.8 Processos básicos da excreção renal de drogas
Quatro processos básicos determinam a eficiência 
do rim na excreção de drogas: filtração glomerular, 
difusão por túbulo renal e secreção ou reabsorção 
tubular ativa. 
A maior parte das drogas (desde que seu peso mo-
lecular esteja abaixo de 20.000) passa com o filtra-
do glomerular. Como proteínas não são filtradas 
normalmente no glomérulo, a concentração das 
drogas no filtrado glomerular será semelhante à 
do composto livre (não ligado a proteínas como a 
albumina) no plasma. 
Cerca de 20% da droga que chega ao rim pelo san-
gue é retirada por filtração glomerular. O restante 
passa para capilares peritubulares do túbulo pro-
ximal, onde existem dois processos de transporte 
independentes e pouco seletivos: um para substân-
cias ácidas e outro para básicas. Diferentemente da 

filtração glomerular, a secreção tubular também é 
eficaz em depurar a droga que está ligada a proteí-
nas plasmáticas. Por se tratar de um processo ativo 
e pouco seletivo (compartilhado por muitas dro-
gas), é possível ocorrer inibição por competição. 
Também é importante salientar que os mesmos 
processos da secreção tubular podem estar envol-
vidos na recaptação tubular ativa. 
Nos túbulos renais, 99% da água filtrada pelos 
glomérulos é reabsorvida. No caso de os túbulos 
serem muito permeáveis à determinada droga, sua 
concentração final será semelhante à do plasma, 
sendo muito pouco eliminado do organismo, o 
que ocorre para compostos muito lipossolúveis. 
Em contrapartida, compostos de baixa lipossolu-
bilidade concentram-se na urina e são excretados 
de modo eficiente.

Parâmetros farmacocinéticos fundamentais: volume de distribuição  
e depuração 

Volume de distribuição (VD) e depuração (ou clearance, em inglês) são os dois principais 
parâmetros farmacocinéticos independentes, em geral pouco compreendidos pelo estudante. 
O VD não é um volume real, mas sim virtual, calculado pela relação entre a quantidade 
total da droga no organismo e a concentração plasmática [Vd = (F) dose administrada/
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concentração plasmática], indicando o volume teórico no qual a droga estaria contida caso 
a concentração plasmática fosse igual em todo o organismo. Apesar de virtual, o VD pode 
indicar várias características farmacocinéticas das drogas. A principal seria a indicação sobre 
a força de ligação do fármaco a componentes teciduais versus proteínas plasmáticas. Drogas 
bastante lipossolúveis, como a imipramina e a clorpromazina, se distribuirão preferencial-
mente nos tecidos em vez do plasma, e seus VD serão muito elevados (imipramina: 1.260 L, 
clorpromazina: 1.470 L, em um sujeito com 70 kg), bem maiores que o volume real do indi-
víduo. Já drogas que se ligam fortemente a proteínas plasmáticas, como o anticoagulante 
varfarina, terão um VD pequeno (9,8 L). 

A depuração descreve a eficiência da eliminação irreversível da droga da circulação sistêmi-
ca, sendo definida como o volume de plasma depurado da droga pela unidade de tempo, em 
geral expressa em L/h ou mL/min. Essa definição operacional pode causar alguma confusão. 
Por exemplo, se a depuração hepática de determinada droga for de 60 L/h, e o fluxo sanguíneo 
hepático for de 90 L/h, isso não significa que os primeiros 60 L serão totalmente depurados e os 
próximos 30 L não, mas sim que 2/3 da quantidade de droga que entra no fígado será depurada. 
Essa razão de extração dependerá da capacidade intrínseca de extração do órgão (E). Portanto, 
a depuração de uma droga por determinado órgão se dá em função de sua extração (E) e de 
seu fluxo sanguíneo (Q). 

A depuração total (Dt) refere-se à soma dos processos de depuração que ocorrem nos di-
versos órgãos do organismo. Uma vantagem da depuração sobre a velocidade de eliminação 
para descrever o processo de excreção de uma droga é que ela, nos fármacos que seguem uma 
cinética de eliminação de primeira ordem ou linear (ver adiante), é constante. Isso significa que, 
ao se aumentar a concentração plasmática de determinado composto, aumentar-se-á sua veloci-
dade de eliminação, mas não sua depuração. Esse conceito é mais facilmente compreendido se 
for considerado um fármaco eliminado pelo rim. Como a taxa de filtração glomerular é mais ou 
menos constante (cerca de 90 a 120 mL/min em uma pessoa saudável), a quantidade da droga 
filtrada aumentará em direta proporção à sua concentração plasmática. 

Assim, a depuração também pode ser definida como a constante que relaciona a velocidade de 
eliminação pela concentração plasmática [depuração (L/h) = velocidade de eliminação (mg/h)/
concentração plasmática (mg/L)]. Essa relação é muito útil para determinar a dose de manuten-
ção, isto é, a dose necessária para manter concentrações plasmáticas médias constantes após 
determinada droga ter atingido o equilíbrio de concentração. Nessas condições, a velocidade 
de eliminação será igual à da administração. 

Modelos farmacocinéticos e conceito de meia-vida plasmática 
Diversos modelos matemáticos têm sido propostos para descrever a cinética da droga no 

organismo. O mais simples considera que o organismo é constituído de compartimento único 
e supõe que, como visto anteriormente, a velocidade de eliminação (por metabolização e/ou 
excreção renal) é diretamente proporcional à concentração da droga, ou seja, uma fração, e não 
uma quantidade constante é eliminada por unidade de tempo. De fato, isso ocorre para muitas 
drogas, quando o processo leva o nome de primeira ordem, verificando-se em situações nas 
quais os processos de eliminação não são saturáveis, por exemplo, quando a maior parte da 
eliminação se dá por filtração glomerular, ou quando a quantidade das enzimas que metaboli-
zam determinado composto é tal que, nas concentrações geralmente atingíveis pela droga no 
organismo, essas enzimas não estão saturadas (Quadro 1.9). No caso em que os processos de 
eliminação são saturáveis, o organismo passa a eliminar uma quantidade constante da droga 
por unidade de tempo, falando-se, então, em cinética de ordem zero. Por exemplo, o sistema 
enzimático responsável pela metabolização do álcool etílico somente consegue metabolizar 10 
mL da droga por hora, independentemente da concentração plasmática de álcool.
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Quadro 1.9 Conceito de meia-vida plasmática: eliminação e acúmulo de drogas
Um conceito bastante útil, particularmente naque-
las drogas que apresentam cinética de eliminação 
de primeira ordem, é o da meia-vida plasmática 
(t½), ou seja, o tempo que leva para a concentra-
ção plasmática da droga cair pela metade. É fácil 
verificar que a maior parte da droga presente no 
organismo terá sido eliminada após 4t½s (93,75%) 
ou 5t½s (96,87%). 
A t½ de determinada droga é definida pelos dois 
parâmetros farmacocinéticos fundamentais já dis-
cutidos – volume de distribuição e depuração –, 
de modo que: 

t½ = 0,693 × (VD/Dt)

Assim, a t½ pode ser alterada não apenas por mu-
danças na eliminação da droga, mas também no 
seu volume de distribuição. Isso porque VD maio-
res indicam que a maior parte da droga está locali-
zada nos tecidos em comparação com a circulação 
sanguínea, embora a última seja a responsável por 
expor a droga aos órgãos de eliminação, como rins 
e fígado. Por exemplo, pacientes idosos apresen-
tam aumento na t½ da maior parte dos benzodia-
zepínicos não por deficiência primária no sistema 
de eliminação, e sim pelo aumento de VD que 
ocorre para essas drogas com a idade.
Drogas frequentemente são empregadas em doses 
múltiplas, ingeridas a intervalos fixos. Se esses in-
tervalos forem menores que 4t½s ou 5t½s, a nova 
dosagem ainda encontrará no organismo uma 
quantidade apreciável da droga, resultando em 
acúmulo. A simulação da Figura 1.16 mostra que 
esse processo ocorre até que seja atingido um pa-
tamar em que a quantidade administrada da droga 

é igual àquela eliminada. Fica claro, na Figura 1.16, 
que são necessárias 4 ou 5 t½s de eliminação para 
atingir esse patamar. Portanto, desde que a elimi-
nação da droga se comporte de acordo com um 
processo de primeira ordem, e os intervalos de ad-
ministração sejam constantes (e menores que 4 ou 
5 t½s), o tempo necessário para atingir o patamar 
será sempre constante, igual a 4 ou 5 t½s, indepen-
dentemente do intervalo e da dose. Caso seja de-
sejável atingir rapidamente esse patamar (também 
chamado de platô), será necessária a administra-
ção de uma dose maior inicial, chamada de dose 
de ataque, seguida por um esquema de manuten-
ção para manter a concentração desejada. Já que o 
volume de distribuição é igual à quantidade total 
da droga no organismo/concentração plasmática, 
essa dose de ataque será igual a VD × concentra-
ção plasmática pretendida, corrigida pela biodis-
ponibilidade da via a ser utilizada.
Diferentes dosagens e/ou intervalos de adminis-
tração produzirão efeitos distintos em relação: 1) 
ao patamar atingido, que será maior se a dose for 
maior e/ou os intervalos de administração meno-
res; e 2) às flutuações da concentração plasmática 
em torno da concentração média. Nesse caso, a 
mesma dose total diária, administrada a intervalos 
de tempo menores, propiciará menores flutuações 
do que quando administrada a intervalos maiores. 
Dependendo do composto, isso poderá ser impor-
tante. Por exemplo, embora o antidepressivo tri-
cíclico imipramina (Capítulo 6) tenha meia-vida 
longa e possa ser administrado uma vez por dia, os 
efeitos adversos decorrentes das elevadas concen-
trações atingidas logo após a ingestão da droga fa-
zem com que, pelo menos no início do tratamento, 
a dose total seja dividida em duas ou três tomadas 
por dia.

Farmacogenética 
Área mais recente que procura aplicar os conhecimentos recentes da Biologia Molecular à 

Farmacologia, com o objetivo de personalizar o uso de medicamentos, realizando predições 
sobre o efeito de drogas em função do perfil genético do indivíduo. Alguns resultados impor-
tantes em relação a fármacos empregados no sistema nervoso central já foram obtidos, particu-
larmente em relação a enzimas citocromo P450, as quais estão envolvidas no metabolismo de 
diversos psicofármacos e apresentam variações genéticas que influenciam as doses terapêuticas 
dessas drogas. 
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Figura 1.16 | Acúmulo de uma droga no organismo com o uso repetido em intervalos fixos 
(mesma dosagem dividida uma ou duas vezes) e menores do que 4 ou 5 t½.
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Tolerância, sensibilização e aprendizado dependente de estado 
O efeito de algumas drogas diminui progressivamente (ocorre um desvio da curva dose-

-efeito para a direita) quando a droga é administrada de forma repetida por certo tempo. Esse 
fenômeno é denominado aumento de tolerância ou, simplesmente, tolerância. 

Nem sempre a tolerância é desenvolvida com a mesma intensidade para todos os efeitos 
de determinado fármaco. Por exemplo, o efeito sedativo observado em pacientes, bem como 
em animais de laboratório, tratados por período prolongado com ansiolíticos benzodiazepí-
nicos (diazepam) diminui com o decorrer do tempo, embora o efeito ansiolítico permaneça 
constante por tempo bem maior (Capítulo 7). Algumas vezes, é o efeito terapêutico que mos-
tra tolerância, por exemplo, o uso continuado de barbituratos ou drogas benzodiazepínicas 
promove a diminuição do efeito sedativo. No entanto, no caso dos barbitúricos, o efeito depres-
sor de centros respiratórios, apresentado por altas doses desses compostos, não diminui na 
mesma proporção, aproximando as doses efetivas das tóxicas. 

O tempo necessário para o desenvolvimento da tolerância depende da natureza da droga, 
variando de minutos até várias semanas. Quando ela aparece rapidamente, após administração 
única ou poucas administrações de droga, o fenômeno leva o nome de taquifilaxia. 

A tolerância para determinada droga pode, em alguns casos, ser acompanhada da diminui-
ção do efeito de outros compostos. Nesse caso, fala-se de tolerância cruzada. Por exemplo, o 
uso crônico de alguns anticonvulsivantes pode diminuir os efeitos de anticoncepcionais orais.

Mecanismos farmacocinéticos e/ou farmacodinâmicos podem estar envolvidos na tolerância. 
No primeiro caso, ocorre diminuição da concentração do agonista no nível do receptor, cuja 
causa mais frequente reside no aumento do metabolismo do composto no fígado. Fármacos 
capazes de produzir indução de enzimas metabolizadoras no fígado incluem barbituratos, álcool 
etílico e morfina. Já a tolerância farmacodinâmica decorre da diminuição do número de recep-
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tores, da resposta à combinação da droga com o receptor ou de mecanismos homeostáticos 
do organismo, efetuados por sistemas sobre os quais a droga não atua diretamente. Embora a 
tolerância farmacodinâmica ocorra frequentemente, nem sempre os mecanismos subjacentes 
são bem conhecidos. Entre as drogas que atuam no sistema nervoso central, e que apresentam 
tolerância farmacodinâmica, pode-se citar o LSD, a anfetamina, a cocaína, a cafeína, a nicotina 
e os benzodiazepínicos, além dos já referidos barbituratos, do álcool etílico e da morfina, que, 
portanto, apresentam ambos os tipos de tolerância. Além desses dois mecanismos, fenôme-
nos envolvendo aprendizado podem desempenhar um papel no desenvolvimento da tolerância 
(Quadro 1.10).

Quadro 1.10 Tolerância comportamental
Tipo de tolerância peculiar aos psicofármacos, 
a tolerância comportamental não envolve meca-
nismos farmacocinéticos ou farmacodinâmicos, 
mas sim aprendizado, particularmente de nature-
za pavloviana (Capítulo 3). Nesse caso, a resposta 
aprendida pelo animal seria desencadeada pelos 
estímulos ambientais (estímulo condicionado) 
associados ao uso da droga (estímulo incondi-
cionado). Com a repetição das administrações, 
realizadas no mesmo ambiente, este passa a de-
sencadear respostas compensatórias do organis-
mo, que têm sentido oposto aos efeitos da droga. 
Há, assim, uma aparente diminuição do efeito 
farmacológico. Exemplo disso referiu-se ao es-

tudo em que se verificou a tolerância a alguns 
efeitos autonômicos do álcool etílico somente no 
ambiente em que a droga havia sido previamente 
administrada.
Processos de condicionamento instrumental ou 
operante (Capítulo 3) também podem ser res-
ponsáveis pela tolerância comportamental. Por 
exemplo, a incoordenação da marcha e de outras 
atividades motoras, determinada pelo etanol e por 
outros depressores do sistema nervoso central, 
pode ser compensada, pelo menos em parte, por 
meio de correções dos movimentos, aprendidas 
como resultado das consequências adversas (feri-
mentos, tombos etc.) da incoordenação.

Outro fenômeno possível com certos psicofármacos é o aprendizado dependente de esta-
do, quando tarefas aprendidas em presença de determinada droga são mais bem recordadas 
sob o efeito da mesma droga ou de análogas, porém não de drogas com efeitos diferentes, 
ou ainda na ausência de qualquer droga. Isso parece ocorrer porque as sensações internas 
produzidas pela droga passaram a configurar o “ambiente” e, por aprendizado, associar-se a 
ocorrências externas. 

Algumas drogas, particularmente psicoestimulantes, como a cocaína e a anfetamina, podem 
ter efeitos aumentados após uso repetido, o que é chamado de sensibilização, ou tolerância 
reversa. Alterações neuroquímicas, inclusive na expressão gênica, têm sido implicadas nesse 
fenômeno. Assim como na tolerância, fatores de aprendizado também podem desempenhar um 
papel nesse contexto. Por exemplo, foi mostrado que a sensibilização ao efeito estimulatório da 
atividade motora exercido pela cocaína é maior quando o animal é testado no mesmo ambiente 
em que recebeu anteriormente a droga.

Efeitos adversos de drogas e índice terapêutico 
Não existe medicamento que produza apenas um efeito farmacológico, e toda droga tem 

potencial de produzir efeitos adversos (Quadro 1.11). Estudos epidemiológicos revelaram que 
até 30% dos pacientes hospitalizados podem apresentar algum tipo de efeito adverso, e de 5 
a 15% das internações ter como causa alguma forma de efeito adverso de drogas. Felizmente, 
80% desses efeitos são previsíveis, embora nem sempre evitáveis.

Uma fonte especial de efeitos adversos a drogas consiste na interação medicamentosa, fe-
nômeno que pode ser definido como o surgimento de efeito farmacológico que não pode ser 
explicado por ação de cada uma das drogas isoladamente, mas apenas pela combinação delas. 
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Quadro 1.11 Classificação dos efeitos adversos de drogas

Os efeitos adversos de drogas podem ser classi-
ficados em previsíveis ou imprevisíveis. Entre os 
primeiros, há os efeitos tóxicos, decorrentes de 
concentrações elevadas da droga no organismo, 
acima das concentrações consideradas terapêuti-
cas (p. ex., superdosagem de antidepressivos tricí-
clicos, como a imipramina, pode provocar morte 
por alterações na condução cardíaca); os efeitos 
colaterais, que, embora previsíveis, são frequente-
mente inevitáveis, pois ocorrem nas concentrações 
terapêuticas dos diferentes compostos (p. ex., é co-
mum a queixa de boca seca com o uso da imipra-
mina, particularmente no início do tratamento); 
e os efeitos secundários, que decorrem de uma 
ação primária da droga (p. ex., o aparecimento de 
dependência fisiológica a certas drogas de abuso, 
refletindo alterações do organismo desencadeadas 
pela ação continuada desses compostos). Merecem 
ainda menção efeitos teratogênicos, isto é, altera-
ções no desenvolvimento fetal que podem resultar 
em malformações congênitas. Drogas como o lí-
tio e alguns anticonvulsivantes têm sido descritas 
como potencialmente teratogênicas. Outro grupo 
de efeitos adversos, que podem ser previstos na 
maior parte dos casos, são aqueles decorrentes de 
interações medicamentosas (ver a seguir).
Em geral, as reações imprevisíveis envolvem algu-
ma peculiaridade individual, de natureza genética 
e/ou imunológica. São elas: intolerância – descre-
ve o aparecimento de reação adversa, que normal-

mente seria considerada tóxica (p. ex., depressão 
respiratória grave por administração de doses 
usuais de morfina), em concentrações terapêuticas 
da droga; idiossincrasia – envolve o aparecimento 
de efeito aberrante (não relacionado com as pro-
priedades farmacológicas da droga), decorrente 
de defeito genético, que somente se expressa em 
presença da droga (p. ex., anemia hemolítica ve-
rificada em pacientes com deficiência da enzima 
glicose-6-fosfato-desidrogenase que ingerem o 
antimalárico primaquina); reações alérgicas – efei-
tos adversos decorrentes da ativação do sistema 
imunológico pela reação antígeno-anticorpo ou 
por linfócitos T sensibilizados, que, além de dis-
tintos dos efeitos farmacológicos característicos 
da droga, são semelhantes a reações alérgicas a 
outras substâncias (rinite, crise asmática, erup-
ções cutâneas, prurido, anafilaxia etc.) – não tendo 
havido exposição prévia, necessitam de período 
de sensibilização para aparecerem, e melhoram 
rapidamente com a retirada da droga; reações 
pseudoalérgicas: também envolvem a ativação do 
sistema imune, mas por mecanismos diferentes da 
reação antígeno-anticorpo ou da sensibilização de 
linfócitos T (p. ex., alguns pacientes apresentam 
crises asmáticas com o uso da aspirina, bem como 
com outros anti-inflamatórios não esteroides, cuja 
estrutura química é totalmente diferente, mas 
atuam de modo semelhante à aspirina, por inibi-
ção da formação de prostaglandinas).

O uso concomitante de vários medicamentos para o tratamento de determinada doença é 
muito comum em todas as áreas da Medicina e também na Psiquiatria. Contudo, muitas vezes 
esse uso é inadequado, pois, além de aumentar a possibilidade de interação não desejável entre 
as drogas, na eventualidade de ocorrência de um efeito adverso, pode dificultar a identificação 
da droga responsável. Além disso, promove o aumento do custo financeiro do tratamento.

Apenas três situações justificam o uso combinado de drogas: 1) melhora comprovada na 
eficácia terapêutica, como a associação de lítio com antidepressivos em pacientes com depres-
são que não melhoram com estes últimos administrados isoladamente; 2) diminuição de efeitos 
adversos, como o uso de antimuscarínicos para diminuir a intensidade dos efeitos extrapira-
midais provocados por neurolépticos; 3) melhora na farmacocinética, como a combinação de 
carbidopa com L-DOPA no tratamento da doença de Parkinson. Nessas situações, fala-se em 
associações medicamentosas.

A expressão “interações medicamentosas” é frequentemente reservada àquelas potencial-
mente danosas ao indivíduo, as quais podem ser divididas em três grandes grupos: as farmacêu-
ticas, as farmacocinéticas e as farmacodinâmicas. 

Interações farmacêuticas são aquelas que ocorrem fora do organismo, como ao se adminis-
trar carbenecilina e gentamicina – dois antibióticos – em um mesmo frasco, quando o primeiro 
inativará o segundo. 
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As interações farmacocinéticas, por sua vez, envolvem o aparecimento de algum efeito in-
desejável em decorrência da modificação na farmacocinética de uma droga por influência de 
outra. Por exemplo, diuréticos tiazídicos diminuem a excreção renal de lítio e podem provocar 
intoxicação por esse composto, se não ocorrer ajuste de dose.

Finalmente, as interações farmacodinâmicas relacionam-se com o aparecimento de efeito 
adverso em decorrência da alteração no efeito de uma droga por influência de outra. Podem 
ocorrer tanto antagonismo quanto facilitação (ver “Conceito de receptor”). O antagonismo 
pode ser fisiológico, ou de efeito, ou farmacológico. No primeiro, as drogas apresentam efei-
tos opostos, que se antagonizarão, embora os mecanismos farmacológicos responsáveis por 
esses efeitos sejam distintos. Por exemplo, a cafeína é um psicoestimulante leve, que aumenta 
o estado de vigília possivelmente por antagonizar receptores purinérgicos, enquanto o diaze-
pam é um sedativo, provocando sonolência por potencializar a transmissão GABAérgica. Já 
no antagonismo farmacológico, as drogas atuam no mesmo sistema farmacológico, como no 
caso do antagonismo dos efeitos da anfetamina por um neuroléptico, que antagoniza recep-
tores de dopamina.

Interações que facilitam esses efeitos são de três tipos: adição, na qual a intensidade de 
um mesmo efeito adverso apresentado por duas drogas empregadas concomitantemente 
resulta da soma dos efeitos isolados de cada uma delas; potencialização, em que um dos 
compostos não provoca determinado efeito, mas, ao combinar-se com outra droga, au-
menta (potencializa) o efeito da última; e, por fim, sinergismo, no qual ambos os compos-
tos produzem determinado efeito, mas seu uso concomitante promove um efeito de maior 
intensidade em comparação à soma daqueles produzidos pelos agentes isoladamente. Um 
exemplo típico dessa situação são os efeitos adversos do uso concomitante do álcool etílico 
e de drogas benzodiazepínicas.

Cabe ainda mencionar um conceito bastante importante com relação a efeitos adversos de 
drogas: o chamado índice terapêutico (IT), ou seja, a relação entre a dose que produz efeito 
tóxico em 50% dos indivíduos (DT50) e a dose efetiva em 50% dos pacientes (DE50). Quanto 
maior o IT, mais segura será a droga.

Descoberta de drogas psicotrópicas e sua classificação 
Os primeiros representantes das drogas empregadas no tratamento de transtornos psiquiátri-

cos foram descobertos ao longo de uma década, que se iniciou aproximadamente na metade 
do século passado. Tais descobertas apresentaram uma característica em comum: não resulta-
ram de pesquisa científica originalmente orientada para a terapêutica específica. Como ilustra-
ção, seria possível citar a clorpromazina, cuja descoberta ocorreu a partir de compostos que 
despertaram interesse inicialmente pelos efeitos anti-histamínicos. Já a imipramina, composto 
com estrutura química semelhante à da clorpromazina, também dotado de propriedades anti-
-histamínicas, foi inicialmente pesquisada como antipsicótico (Capítulo 5). Essas descobertas re-
sultaram, sobretudo, de uma combinação feliz de acaso e observação clínica acurada. Na época, 
a crença de que doenças mentais poderiam ser tratadas por meio de drogas era suficientemente 
difundida para constituir um “clima” intelectual favorável a tais descobertas. É interessante sa-
lientar que conhecimentos básicos de Neuroquímica, Neuroanatomia e Neurofisiologia não de-
sempenharam papel importante nesse empreendimento. Ao contrário, a descoberta de drogas 
psicoativas representou um fator dos mais importantes para acelerar o desenvolvimento dessas 
disciplinas, verificado na segunda metade do século XX. 

Vários critérios podem ser empregados para classificar os psicofármacos, como estrutura 
química (benzodiazepínicos, azaspironas), ações farmacológicas específicas (bloqueadores da 
recaptação neuronal de serotonina, antagonistas de receptores dopaminérgicos) e efeito te-
rapêutico, em geral o primeiro a ser constatado. Além disso, efeitos psicotrópicos não tera-
pêuticos (alucinógenos) ou efeitos colaterais adversos (narcóticos) podem servir para classificar 
drogas psicoativas. Na Tabela 1.3, pode-se observar os principais grupos de psicotrópicos.
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Tabela 1.3 Classificação de drogas psicotrópicas

Drogas com emprego clínico Drogas normalmente sem uso clínico

Efeito psicotrópico 
é o principal

Antipsicóticos 
Antidepressivos 
Ansiolíticos
Hipnóticos
Estabilizadores do humor

Drogas de uso recreacional: nicotina, etanol
Drogas de abuso: psicoestimulantes (cocaína, 
anfetaminas), narcóticos (heroína), alucinógenos  
(LSD, mescalina, maconha), solventes orgânicos etc.

Efeito psicotrópico 
não é o principal

Analgésicos opioides
Anticonvulsivantes
Anti-histamínicos
Anti-hipertensivos
Inibidores do apetite

 
Essa tentativa de classificação está longe de ser definitiva. Por exemplo, as drogas anti-

depressivas são assim classificadas pelo uso clínico inicial. Sabe-se hoje, no entanto, que elas 
podem melhorar vários transtornos, psiquiátricos ou não, como transtorno de pânico, transtorno 
obsessivo-compulsivo, bulimia e impulsividade; ainda, algumas são mais eficazes em certos ti-
pos de ansiedade do que os próprios medicamentos classificados como ansiolíticos.

Diante desse cenário, novas classificações dos psicotrópicos têm sido propostas. Por exem-
plo, recentemente um consórcio de Sociedades de Neuropsicofarmacologia sugeriu uma no-
menclatura baseada na Neurociência classificando os psicotrópicos de acordo com seus alvos 
primários de ação. Nessa iniciativa, foi disponibilizado inclusive um aplicativo (NbN) gratuito nas 
principais plataformas de aparelhos celulares. Embora interessante, um problema dessa classifi-
cação reside no fato de que os alvos primários de alguns psicotrópicos ainda são controversos. 
Existe, inclusive, a proposta de que condições complexas, como a maioria dos transtornos psi-
quiátricos, se beneficiariam de fármacos com múltiplos alvos moleculares. Exemplo disso seria 
a clozapina, o antipsicótico mais eficaz do ponto de vista terapêutico, considerada uma droga 
“suja” (isto é, interage com diversos receptores) por excelência (Capítulo 5).

Métodos clínicos empregados na pesquisa psicofarmacológica 
Nenhuma análise de droga estará completa até que tenha sido estendida a humanos. Assim, 

a Psicofarmacologia Clínica procura investigar os efeitos de psicotrópicos tanto em pacientes 
quanto em voluntários sadios. 

Nessa área, talvez mais do que em outras, fatores não específicos, como efeito placebo, 
cura espontânea, regressão à média e história natural do distúrbio, podem interferir de maneira 
decisiva nos efeitos das drogas. A mais poderosa ferramenta hoje empregada para diferenciá-
-los daqueles fatores específicos é o ensaio clínico controlado. É interessante que um desses 
primeiros estudos tenha sido realizado na área de Psicofarmacologia (Quadro 1.12). 

Um aspecto essencial na determinação de efeitos de psicofármacos reside na avaliação de 
experiências subjetivas. Como frequentemente as correlações entre os componentes fisiológi-
cos, comportamentais e subjetivos de tais experiências são muito baixas, o relato verbal é ainda, 
muitas vezes, a forma mais confiável de avaliação de estados subjetivos.

Para permitir o registro desses relatos de maneira padronizada e reproduzível, foram criados 
instrumentos chamados de escalas de avaliação, classificadas, por sua vez, em dois grandes gru-
pos: 1) aquelas preenchidas pelo observador (rating scales), como as escalas de Hamilton para 
depressão ou ansiedade, ou a de Beck para depressão; 2) e aquelas preenchidas pelo próprio 
sujeito, as escalas de autoavaliação, como o Inventário de Ansiedade Traço/Estado (IDATE) de 
Spielberger, ou a escala analógica de humor de Norris. 
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Quadro 1.12 Coma insulínico para o tratamento da esquizofrenia

Com base em um arrazoado teórico segundo o 
qual o coma insulínico resultaria em alterações e 
na normalização de vias neuronais anormais em 
esquizofrênicos, Manfred Sakel iniciou, em 1933, 
essa modalidade terapêutica para esses pacientes. 
Embora de início alguns médicos, com base em 
sua experiência pessoal, tenham defendido esse 
tratamento, dúvidas sobre sua efetividade foram 
se acumulando. Na tentativa de esclarecê-las, 
Brian Ackner, Arthur Harris e A. J. Oldham reali-
zaram e publicaram, em 1957, um dos primeiros 
estudos clínicos controlados, no qual: 1) empre-
garam um grupo de pacientes estudados conco-
mitantemente que não receberam o tratamento 
com coma insulínico (os “controles”), submeten-
do-os a outra forma de coma, induzido por bar-

bituratos; 2) estratificaram a amostra pelos vários 
subtipos de esquizofrenia e, depois, distribuíram 
ao acaso os pacientes entre os dois grupos (ran-
domização); 3) obtiveram um número suficiente 
de indivíduos para minimizar a chance de que 
os resultados decorressem do acaso; 4) fizeram 
com que os pacientes e os médicos que os ava-
liavam não soubessem a qual tratamento esta-
vam se submetendo (procedimento duplo-cego). 
Os resultados foram muito claros, sem mostrar 
nenhuma diferença entre os dois grupos. Como 
consequência, o tratamento com coma insulínico 
foi abandonado. Atualmente, a maior parte dos 
ensaios clínicos segue as características deste es-
tudo pioneiro, isto é, são prospectivos, randomi-
zados, controlados e duplo-cegos.

Desenvolvimento de novas drogas 
O vertiginoso progresso verificado na compreensão dos mecanismos de ação dos psicofár-

macos originais, bem como um maior conhecimento dos sistemas cerebrais relacionados a trans-
tornos psiquiátricos, tem resultado na introdução de novas drogas ao longo da última década. 
Nenhuma dessas aquisições, contudo, teve impacto comparável ao surgimento dos primeiros 
psicofármacos – clorpromazina, imipramina, clordiazepóxido. Não obstante, muitos dos novos 
fármacos resultaram em avanços terapêuticos significativos, como o caso dos inibidores sele-
tivos da recaptação de serotonina, dos inibidores reversíveis da monoaminoxidase, dos novos 
antipsicóticos ditos “atípicos”, dos agonistas de receptores 5-HT1A (buspirona) e dos agonistas 
seletivos de subtipos de receptores benzodiazepínicos (zolpidem). 

Atualmente, o desenvolvimento e a introdução de novos fármacos são alvos, particular-
mente em países desenvolvidos, de regulamentação bastante rigorosa, o que resulta em tem-
po prolongado e custos extremamente elevados. A Tabela 1.4 resume as fases verificadas no 
desenvolvimento de drogas em um desses países.

Tabela 1.4 Fases do desenvolvimento de novas drogas nos Estados Unidos

Testes pré-clínicos

Teste População-alvo Objetivo Duração aproximada

Estudos in 
vitro 

Caracterização de relações 
dose-efeito, propriedades 
farmacocinéticas, 
identificação de efeitos 
tóxicos, carcinogênicos, 
teratogênicos etc.

1 a 5 anos (média: 2,6 anos)

Obs.: esta fase frequentemente 
continua durante a etapa de testes 
clínicos

Estudos 
in vivo de 
curta e longa 
duração 

Animais de 
laboratório

(Continua)
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Testes clínicos

Fase 1

Voluntários normais 
ou populações 
especiais (p. ex., 
pacientes com 
insuficiência renal 
ou hepática)

Verificar segurança, efeitos 
em voluntários, parâmetros 
farmacocinéticos, interações 
de drogas

2 a 10 anos (média: 5,6 anos)

Fase 2
Pacientes seleciona 
dos (estudos abertos 
e duplo-cegos)

Verificar eficácia terapêutica, 
dosagens e parâmetros 
farmacocinéticos

Fase 3

Grandes amostras 
de pacientes 
selecionados 
(estudos controlados 
e duplo-cegos)

Confirmar eficácia e 
segurança

Fase 4 (pós-
mercado)

Pacientes usuários 
do fármaco após 
seu lançamento no 
mercado

Verificar efeitos adversos 
mais raros*, padrões de uso 
da droga e novas indicações 
terapêuticas

Indeterminada

* De 500 a 3.000 pacientes recebem a droga até o término da fase 3. Assim, efeitos adversos com incidência 
menor que 1/1.000 pacientes poderão passar despercebidos antes do lançamento da droga no mercado.

Principais conceitos 
 � Drogas são agentes químicos capazes de modificar processos biológicos. 

 � O estudo dos efeitos das drogas sobre o comportamento, geralmente em humanos e 
com ênfase particular nas alterações de humor, nas emoções e na habilidade psicomotora, 
é realizado pela Psicofarmacologia.

 � A magnitude do efeito é função da quantidade de droga administrada (dose) ou, mais 
precisamente, da concentração no local de ação. Denomina-se essa função de relação 
dose-efeito ou relação concentração-efeito.

 � Muitas das drogas existentes atuam por interagir com sítios proteicos especializados, 
chamados receptores.

 � Agonistas são drogas que apresentam afinidade, ou seja, capacidade de se ligar de for-
ma específica e reversível a receptores, bem como atividade intrínseca, isto é, capaci-
dade de, ao se ligar, modificar a estrutura do receptor provocando efeitos fisiológicos/
farmacológicos.

 � Alguns psicofármacos atuam por antagonizarem receptores, bloqueando a ação dos 
agonistas.

 � Os receptores podem ser divididos em diversas superfamílias: receptores associados a 
canais iônicos, receptores associados a proteínas G, receptores transmembrana associa-
dos diretamente a enzimas intracelulares, receptores que estimulam a síntese de GMPc 
e receptores intracelulares.

Tabela 1.4 
Fases do desenvolvimento de novas drogas nos Estados Unidos 
(Continuação)
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 � Muitos receptores promovem seus efeitos por modificarem vias de sinalização celular 
pela formação de substâncias intracelulares chamadas de segundos mensageiros. A 
maior parte dos sistemas de segundos mensageiros atua modificando vias específicas de 
fosforilação de proteínas, que desempenham papel fundamental na regulação da função 
celular. 

 � Drogas que se ligam a um mesmo receptor podem ativar diferentes vias de sinalização. 
Assim, pequenas alterações na estrutura molecular podem resultar em modificações sig-
nificativas não apenas na afinidade e na eficácia em relação a determinado receptor, mas 
também nas suas propriedades funcionais.

 � Efeitos não mediados por receptores incluem efeito direto em canais iônicos, efeito em 
mecanismos de transporte, alterações enzimáticas e de ácidos nucleicos e mecanismos 
inespecíficos, como modificações nas características físico-químicas de membranas.

 � Processos adaptativos decorrentes dos efeitos de certos psicofármacos parecem ser fun-
damentais para a compreensão de seus efeitos terapêuticos. 

 � A concentração da droga no seu local de ação depende do seu movimento pelo organis-
mo, estudado pela Farmacocinética.

 � Existem quatro processos fundamentais na determinação da cinética de uma droga no 
organismo: absorção, distribuição, metabolização e eliminação.

 � As membranas celulares constituem-se em “barreira comum” para o movimento dos 
fármacos no organismo.

 � A principal forma de passagem por essa barreira é a difusão, motivo pelo qual a liposso-
lubilidade torna-se fundamental para essa movimentação.

 � A entrada de drogas no sistema nervoso é limitada pela presença da barreira hematoen-
cefálica. Na inexistência de mecanismos específicos de transporte ativo, apenas drogas 
lipossolúveis conseguirão passar com facilidade por essa barreira.

 � Os efeitos de psicofármacos podem apresentar, com o uso repetido, tolerância, sensibi-
lização e aprendizado dependente de estado.

 � Todas as drogas são capazes de produzir efeitos adversos.

 � O índice terapêutico (relação entre dose tóxica e dose eficaz) é um indicador da seguran-
ça de determinado fármaco.

BIBLIOGRAFIA 
Berg KA, Clarke WP. Making sense of pharmacology: inverse agonism and functional selectivity. International 

Journal of Neuropsychopharmacology. 2018;21:962-77.

Birkett DJ. Pharmacokinetics made easy. Sidney: McGraw-Hill; 2002. 

Blumenthal DK. Pharmacodynamics: molecular mechanisms of drug action. In: Brunton LL, Hilal-Dandan R, 
Knollmann BC (eds.). Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13. ed. New York: 
McGraw-Hill; 2018. p. 31-54.

Buxton ILO. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: the dynamics of drug absorption, distribution, action 
and elimination. In: Brunton, L.L; Hilal-Dandan R, Knollmann BC (eds.). Goodman & Gilman’s The Phar-
macological Basis of Therapeutics. 13. ed. New York: McGraw-Hil; 2018. p. 13-30.

Clarke WP, Bond RA. The elusive nature of intrinsic efficacy. TIPS. 1998;19:270-6.

Feldman RS, Meyer JS, Quenzer LF. Principles of Neuropsychopharmacology. Sunderland, Massachusetts: 
Sinauer Associates; 1997.

Frazer A, Blier P. A neuroscience-based nomenclature (NbN) for psychotropic agents. Int J Clin Neuropsycho-
pharmacoloy. 2016;19:1-2.

Frazer A, Molinoff P, Andrew W. Biological bases of brain function and disease. New York: Raven Press; 1994.



36 Fundamentos de Psicofarmacologia – 3a Edição

Golan DE, Tashjian Jr AH, Armstrong EJ, Armstrong AW. Princípios de Farmacologia. 32. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2014.

Iversen LL, Iversen SD, Bloom FE, Roth RH. Introduction to Neuropsychopharmacology. Oxford: Oxford Uni-
versity Press; 2009.

Meyer JS, Quenzer LF. Psychopharmacology. Drugs, the brain, and behavior. Sunderland: Sinauer Associates; 
2005.

Nestler EJ, Hyman SE, Malenka RC. Molecular neuropharmacology. A foundation for clinical neuroscience. 2. 
ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2009.

Rang HP, Ritter JM, Flowere RJ, Dale MM. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2015.

Rubin RP. A brief history of great discoveries in pharmacology: in celebration of the centennial anniversary of 
the founding of the American Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics. Pharmacological 
Reviews. 2007;89:289-359.

 




