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1. RESUMO 

A hipertensão arterial é considerada uma condição patológica de alto custo médico-

social por ser um importante fator de risco para aparecimento de inúmeras doenças 

Dentre as várias alterações fisiopatológicas associadas à HA destacam-se as 

disfunções catecolaminérgicas centrais e periféricas. A secreção das catecolaminas 

pelos neurônios simpáticos é regulada pelo Ca2+. A entrada do Ca2+ na célula é 

precisamente regulada principalmente pelos canais de cálcio voltagem-dependentes 

(Cavs). Nas últimas três décadas, inúmeras evidências experimentais sugerem que 

alterações dos mecanismos de controle fino da concentração intracelular de cálcio 

estão envolvidas na fisiopatologia da HA, em especial as disfunções dos Cavs. 

Dessa forma, o objetivo do presente estudo é descrever o uso de antagonistas de 

canal de cálcio no tratamento medicamentoso da HA. 
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2. INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial (HA) é uma patologia humana caracterizada pelo 

aumento persistente da pressão sanguínea acima de 140 mmHg de pressão 

sistólica e 90 mmHg de diastólica, resultante principalmente da elevação da 

resistência vascular periférica (RVP) (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

Arterial,2010). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças 

cardiovasculares (DCV) constituem uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade mundial e cerca de 25% da população dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento é afetada pelas DCV. 

Dentre as várias alterações fisiopatológicas associadas à HA destacam-se as 

disfunções catecolaminérgicas centrais e periféricas (BURGI, 2012). A secreção das 

catecolaminas pelos neurônios simpáticos ocorre pelo processo dependente de 

cálcio (KASAI, 2012). No entanto, o excesso de Ca2+ no meio citosólico pode ativar 

vários mecanismos que levam a apoptose (BOURINET et al., 2013). Visando manter 

a integridade dos processos biológicos, as células apresentam diferentes 

mecanismos de controle fino da concentração citosólica de cálcio ([Ca2+]c). A entrada 

do Ca2+ na célula é precisamente regulada principalmente pelos Cavs. Cinco tipos 

principais de Cavs foram identificados baseando-se em critérios bioquímicos, 

eletrofisiológicos, farmacológicos e de biologia molecular, a saber: L, N, P/Q, R e T 



 

 2 

(BERRIDGE, 2016). Nas últimas três décadas, inúmeras evidências experimentais 

sugerem que disfunções dos Cavs estão envolvidas na fisiopatologia da HÁ. De 

acordo com Jardim (2013), os antagonistas de canais de cálcio (ACC) têm sido 

empregados no tratamento da HA desde a década de 1970 e são constituídos por 

quatro classes diferentes, a saber: as diidropiridinas (nifedipina e amlodipina), dos 

benzotiazepínicos (diltiazem), das fenilalquilaminas (verapamil) e tetralol 

(mebefradil), decidimos investigar o uso de antagonistas de canais de cálcio (ACC) 

no tratamento farmacológico atual da HA.  

 

3. OBJETIVOS 

Descrever o emprego dos antagonistas de canais de cálcio no tratamento 

medicamentoso da HA, assim como seus principais efeitos sobre o sistema 

cardiovascular.  

 

4. METODOLOGIA  

O presente projeto trata-se de uma revisão da literatura. A pesquisa dos artigos 

científicos será realizada por meio de banco de dados (Scielo, BIREME, e Medline). 

Serão considerados artigos publicados a partir do ano de 2010. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2010), quando o 

tratamento da HA se torna farmacológico, o clínico poderá utilizar qualquer uma das 

classes de medicamentos anti-hipertensivos para atenuar os níveis pressóricos. 

Dessa forma, podem ser prescritos os diuréticos, os betabloqueadores, os inibidores 

da enzima conversora da angiotensina e os ACC. Dentre os fármacos dessas 

diferentes classes, os ACC são uma das opções terapêutica inicial para o tratamento 

do hipertenso, mesmo em monoterapia. A VI Diretriz Brasileira de Hipertensão indica 

os ACC como medicamentos de primeira escolha, e a mesma indicação é feita pela 

diretriz da Sociedade Europeia de Hipertensão (MANCIA et al, 2013). A diretriz da 

Sociedade Britânica de Hipertensão faz sua indicação como primeira escolha para 

os indivíduos com mais de 55 anos e a diretriz americana recomenda seu uso como 

segunda linha, somente quando os diuréticos não forem mais indicados (JARDIM, 

2013). 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Na literatura não descreve diferença significativa na regressão da hipertrofia 

ventricular esquerda com o uso dos ACC em relação aos outros anti-hipertensivos. 

No entanto, não há estudos que demonstrem a eficácia dos ACC na diminuição das 

lesões estruturais dos vasos em função do aumento da resistência periférica total 

(JARDIM, 2013).  
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