
 

 

        
 

VERAPAMIL HCl 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     Introdução 

  Mecanismo de Ação:  

 Cloridrato de verapamil bloqueia o fluxo de cálcio para dentro da célula do músculo 

do coração e das artérias (bloqueador do canal lento ou antagonista de íons cálcio). 

O bloqueio dos canais de cálcio para as células musculares cardíacas e vasculares melhora a 

quantidade de oxigênio oferecida ao músculo do coração. Com mais oxigênio, o músculo 

decoração consegue relaxar mais e trabalhar melhor. Esse relaxamento muscular também 

acontece nos músculos das paredes dos vasos sanguíneos, onde o sangue vai poder circular 

mais facilmente (diminui a resistência vascular), diminuindo, assim, a pressão alta. 

 Cloridrato de verapamil também atua na normalização da frequência cardíaca 

(número de vezes que o coração bate por minuto). 

Tratamento da hipertensão arterial e de algumas formas de doenças 
cardíacas 

 

 

 

 



 

 

 

     Indicações 

  • Isquemia silenciosa; 

  • Angina crônica estável (clássica angina de esforço); 

  • Angina de repouso: angina vasoespástica (variante de Prinzmetal) e angina instável. 

 
  

     Contraindicações 

 Verapamil é contraindicado para o uso por pessoas com hipersensibilidade ao 

cloridrato de verapamil. 

 O cloridrato de verapamil também é contraindicado em casos de: 

 Choque cardiogênico; 

 Bloqueio AV (atrioventricular) de segundo ou terceiro graus (exceto em pacientes com 

marca-passo artificial em funcionamento); 

 Síndrome do nódulo sinusal (exceto em pacientes com marca-passo artificial em 

funcionamento); 

 Insuficiência cardíaca com redução da fração de ejeção menor que 35% e/ou pressão 

pulmonar acima de 20mm Hg (a não ser que secundário para taquicardia supraventricular 

sensível ao tratamento com verapamil); 

 Flutter ou fibrilação atrial na presença de feixes de condução acessórios (ou seja; 

síndrome de Wolff-Parkinson-White e Lown-Ganong-Levine). Estes pacientes correm risco de 

desenvolver taquicardia, incluindo fibrilação ventricular se cloridrato de verapamil for 

administrado. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

 Estudos metabólicos in vitro indicam que o verapamil é metabolizado pelo citocromo 

P450, CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 e CYP2C18. 

https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-angina-pectoris-instavel-e-estavel-sintomas-e-mais/


 

 

 Verapamil mostrou ser um inibidor das enzimas CYP3A4 e P-glicoproteínas (P-gp). 

Interações clinicamente significantes foram relatadas com os inibidores de CYP3A4, com 

elevação de níveis plasmáticos do verapamil, enquanto os indutores de CYP3A4 causaram 

redução dos níveis plasmáticos do verapamil. Portanto, os pacientes devem ser monitorados 

quanto às interações medicamentosas. 

 Anti-hipertensivos, diuréticos, vasodilatadores: potencialização do efeito hipotensor. 

 Agentes antivirais anti-HIV: devido ao potencial inibitório metabólico de alguns dos 

agentes antivirais anti-HIV, tais comoo ritonavir, as concentrações plasmáticas do verapamil 

podem aumentar. Deve-se ter cuidado ou a dose do verapamil deve ser diminuída. 

 Lítio: foi relatado aumento da neurotoxicidade durante uso concomitante de 

cloridrato de verapamil e lítio, com e sem aumentos nas concentrações séricas de lítio. 

Entretanto, o uso d e cloridrato de verapamil em pacientes em tratamento crônico com lítio 

estável, resultaram na redução dos níveis séricos de lítio. Pacientes recebendo as duas drogas 

devem ser acompanhados com cuidado. 

 Bloqueadores neuromusculares:  

Dados clínicos e estudos em animais são sugestivos que cloridrato de verapamil pode 

potencializar a atividade de bloqueadores neuromusculares. Pode ser necessário reduzir a 

dose de cloridrato de verapamil e/ ou do agente bloqueador quando utilizados 

concomitantemente. 

 

 Ácido acetilsalicílico : tendência de sangramento aumentada. Etanol (álcool):elevação 

dos níveis plasmáticos do etanol. 

 Inibidores da HMG Co-A Redutase (estatinas): o tratamento com inibidores da HMG 

Co-A redutase (por exemplo, sinvastatina, atorvastatina ou lovastatina) em pacientes que 

estão fazendo uso de verapamil deve ser iniciado na menor dose possível e ser aumentada 

gradualmente. Se o verapamil for administrado a pacientes que já fazem uso de um inibidor 

de HMG Co-A redutase (por exemplo, sinvastatina, atorvastatina ou lovastatina), deve-se 

considerar uma redução na dose da estatina e reajustar a dose de acordo com as 



 

 

concentrações de colesterol no sangue. 

 Fluvastatina, pravastatina e rosuvastatina: não são metabolizadas por CYP3A4; 

portanto, a pro babilidade de interagirem com o verapamil é menor. 

 

 

     Reações Adversas 

 As frequências de reações adversas são definidas como: muito comum (=> 1/10); 

comum (=> 1/100 a < 1/10); incomum (=> 1/1000 a < 1/100); rara (=> 1/10.000 a < 1/1.000); 

muito rara ( < 1/10.000); reação desconhecida ( não pode ser estimada pela informação 

disponível). 

 As reações adversas mais comuns relatadas foram: do r de cabeça, tontura, distúrbios 

gastrintestinais (náusea, constipação dor abdominal), bradicardia, taquicardia, palpitações, 

hipotensão , rubor, edema periférico e fadiga. 

 
 

     Concentração Recomendada 

 Posologia Adultos e adolescentes com peso maior que 50kg 

 Isquemia miocárdica, taquicardias supraventriculares paroxísticas, “flutter” atrial e 

fibrilação atrial: A dose administrada pode variar de 120 mg a 480 mg ao dia e poder ser 

fracionada em 3 ou 4 tomadas. 

 Hipertensão: A dose administrada pode variar de 120 mg a 480 mg, pode ser dividida 

em 3 doses. 

  

 Posologia Crianças (somente para distúrbios do ritmo cardíaco) 

 Até 6 anos: 80 mg a 120 mg ao dia, pode ser divididos em 2 a 3 doses. 

 De 6 a 14 anos: 80 mg a 360 mg ao dia, pode ser divididos em 2 a 4 doses.  
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