
 

 

Produto  Verapamil (princípio-ativo incluído na RDC 354, de 18 de dezembro de 

2003 – Substâncias de baixo índice terapêutico). 

CAS 152-11-4 

Fórmula molecular C27 H38 N2O4, HCl 

Indicações  Esse medicamento é utilizado no tratamento da pressão alta, no 
tratamento de palpitações e da dor no peito por falta de oxigenação 
cardíaca (angina) e na prevenção da enxaqueca. 

Dosagem 120 a 240mg de 24/24h. 

Contra-indicações • Não usar durante a gravidez e amamentação, pois não se conhece os 

risco que a criança pode correr; 

• Pacientes que têm arritmias cardíacas (bradicardia, síndrome deWolf-

Parkinson-White); 

• Pacientes com problemas no fígado e nos rins; 

• Pacientes com alergias ao medicamento; 

• Pacientes com prisão de ventre crônica. 

Reações adversas Geralmente é bem tolerado, porém alguns pacientes podem apresentar 

constipação intestinal, distúrbios gástricos, vertigem, fraqueza, 

nervosismo, hipotensão ortostática e cefaléia. Raramente tem ocorrido 

hipotensão grave e bradicardia, geralmente relacionadas com a injeção 

intravenosa. 

Interações medicamentosas Os efeitos do Verapamil podem ser aumentados pelos seguintes 

medicamentos: Propranolol, Atenolol, Metoprolol, Esmolol, Timolol, 

Nadolol, Pindolol, Bucindolol, Carvedilol, Bisoprolol, Sotalol), 

Amiodarona, Sildenafil,Eritromicina, Claritromicina, Azitromicina, 

Atazanavir, Cetoconazol, Fluconazol, Ciprofloxacino, Doxiciclina, 

Propofol, Quinidina, podendo diminuir a pressão arterial, causando 

tontura, vermelhidão e palpitações. 

Os efeitos do Verapamil podem ser diminuídos pelos seguintes 

medicamentos: Fenitoína, Fenobarbital, Carbamazepina e Rifampicina. 

Evite usar a erva de São Cristóvão (cimicífuga racemosa), derivados da 

papoula, alho, espinheiro-alvar, caramujo, bolsa de pastor, pois podem 

ter diminuir a pressão e causar mal estar. 

Durante o tratamento com o Verapamil é preciso evitar o consumo de 

bebidas cítricas industrializadas (exemplo: Schwepes citrus®, Fanta 

citrus®,Tampico®). Essas bebidas aumentam a concentração do 

medicamento no sangue, podendo causar queda da pressão. Durante o 

tratamento com o Verapamil é preciso evitar o consumo de bebidas 

alcoólicas. 



 

 

 

Conservação  Manter em ambiente seco e fresco. 
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