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     Descrição 

 Este medicamento é um beta bloqueador usado para tratar a pressão arterial elevada, 

batimentos cardíacos irregulares, agitação (tremores) e outras condições. É usado após um 

ataque cardíaco para melhorar a chance de sobrevivência. Também é usado para prevenir 

dores de cabeça de enxaqueca e dor torácica (angina). Reduzir a pressão arterial alta ajuda a 

prevenir acidentes vasculares cerebrais, ataques cardíacos e problemas renais.  

 Esta droga funciona bloqueando a ação de certos produtos químicos naturais em seu 

corpo (como epinefrina) que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Este efeito reduz a 

frequência cardíaca, a pressão sanguínea e a tensão no coração. 

 

Anti-hipertensivo 

 

 



 

 

     Indicações 

 • É indicado para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica (pode ser usado 

isoladamente ou em associação com outros agentes anti-hipertensivos, especialmente com 

um diurético tiazídico), de Angina pectoris crônica, estenose subaórtica hipertrófica, 

profilaxia e tratamento de arritmias cardíacas: arritmias supraventriculares (taquicardias 

atriais paroxísticas, taquicardia sinusal persistente, taquicardias e arritmias devidas à 

tirotoxicose, extra-sístoles atriais persistentes), taquiarritmias ventriculares, extra-sístoles 

ventriculares, taquiarritmias por intoxicação digitálica, profilaxia de reinfarto de miocárdio, 

profilaxia de dores de cabeça de origem vascular, tratamento de tremores, tratamento 

auxiliar em feocromocitoma. 

 
  

     Contraindicações 

 Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, choque Cardiogênico, bradicardia 

sinusal, bloqueio atrioventricular (AV) de segundo e terceiro graus, asma brônquica E 

síndrome de raynaud. Quando for utilizado em infarto do miocárdio é contraindicado se a 

pressão sistólica for menor que 100mmhg. Contraindicado na gravidez e lactação. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

 Pacientes que recebem drogas depletoras de catecolaminas, tais como reserpina, 

devem ser rigorosamente observados, pois ela provoca bloqueio beta-adrenérgico aditivo e 

potencialmente excessivo que pode resultar em hipotensão, bradicardia acentuada, 

vertigem, crises de síncope ou hipotensão ortostática. 

 Deve-se ter cautela quando da administração de drogas bloqueadoras de canais de 

cálcio em pacientes que estejam recebendo betabloqueadores, especialmente verapamil 

intravenoso, pois ambas as drogas podem deprimir a contratilidade miocárdica ou a condução 

atrioventricular. 



 

 

 O gel de hidróxido de alumínio reduz a absorção intestinal de propranolol. 

 O álcool etílico diminui a velocidade de absorção do propranolol. 

 A fenitoína, fenobarbital e rifampicina aceleram a depuração de propranolol. 

 A clorpromazina usada com propranolol resulta em aumento do nível plasmático de 

ambas as drogas.  A antipirina e a lidocaína têm a depuração reduzida quando usadas 

concomitantemente ao propranolol, aumentando o risco de toxicidade delas. 

 A administração de tiroxina e propranolol pode resultar em concentração de T3 menor 

do que a esperada. 

 Xantinas, especialmente, aminofilina e teofilina podem provocar inibição mútua dos 

efeitos terapêuticos. 

 Hipotensão e parada cardíaca já foram reportadas com o uso de propranolol e 

haloperidol. 

 A cimetidina diminui o metabolismo hepático do propranolol retardando sua 

eliminação e aumentando os níveis sanguíneos da droga. 

 

 

     Reações Adversas 

 As mais comuns são: depressão mental (habitualmente reversível e leve), insônia, 

fraqueza, distúrbios gastrintestinais, discrasias sanguíneas, febre, tontura, queiloestomatite, 

olhos secos, impotência sexual e alopecia. Pode ocorrer também bradicardia, insuficiência 

cardíaca congestiva, intensificação do bloqueio Átrio - Ventricular (AV), hipotensão, 

parestesia das mãos, púrpura trombocitopenia, púrpura não trombocitopênica e insuficiência 

arterial. 

 Vários tipos de reações dermatológicas têm sido relatadas com o uso de 

betabloqueadores, inclusive eritemas, psoríase e prurido. 

 

 

 



 

 

     Concentração Recomendada 

 Na hipertensão: a dose deve ser individualizada. A dose inicial é de 40mg duas vezes 

ao dia, podendo ser aumentada gradualmente, até o controle adequado da pressão arterial. 

 A manutenção usual é de 120 a 240mg por dia. Em alguns casos podem ser necessárias 

doses superiores a 240mg por dia. Recomenda-se aferir a pressão arterial próximo ao fim do 

intervalo de 12 horas. 

 Caso este controle não esteja adequado ao final do intervalo, recomenda-se o 

aumento da dose ou regime de doses divididas 3 vezes ao dia para um melhor controle. 
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