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Carvedilol 
Hipotensor arterial, cardiotônico não digitálico 
 
CAS: 72956-09-3 
Fórmula Molecular: C24H26N2O4 
Peso Molecular: 406,47 
Fator de correção: não se aplica 
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: 1,0 
USO ORAL – HUMANO E VETERINÁRIO 
 

O carvedilol é um medicamento usado para tratar insuficiência cardíaca congestiva (insuficiência do coração), 
angina do peito (dor no peito de origem cardíaca) e hipertensão arterial (pressão alta). Promove a dilatação dos 
vasos sanguíneos, através do bloqueio do sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona. Assim, ocorre 
diminuição da pressão arterial. Em voluntários sadios, a concentração sérica máxima é alcançada em, 
aproximadamente, uma hora. 
 
 

Propriedades 
 Hipotensor arterial 

 Cardiotônico não digitálico 

 Tratamento da insuficiência cardíaca congestiva  

 

 

Mecanismo de ação  
Antagonista neuro-hormonal de ação alfa-bloqueadoras e antioxidante; reduz a resistência vascular periférica 
(vasodilatação mediada pelo bloqueio alfa 1); suprime o sistema renina-angiotensina-aldosterona (bloqueio beta-1).  
Início de ação: 1 a 2 horas 
Absorção oral: rápida e extensa; retarda na presença de alimentos.  
Biodisponibilidade oral: 25 a 35% 
Metabolismo: Extensamente hepático. Efeito de primeira passagem. Gera 3 metabólitos ativos (o 4-hidroxifenila é 
13 vezes maior que o fármaco original). 
Tmáx: 1 a 2 horas 
Excreção: fezes, principalmente. 
Uso veterinário: Em cães, a meia-vida do fármaco é curta (1,2 hora). A absorção oral é baixa e variável, dados a alta 
depuração sistêmica e os efeitos de primeira passagem. 
 
 

Estudos de eficácia  
Eficácia em hipertensão:  
O carvedilol reduz a pressão arterial em pacientes hipertensos pela combinação do bloqueio beta à vasodilatação 
mediada por bloqueio alfa. A redução da pressão não se associa ao aumento da resistência periférica total, como é 
observado com os agentes betabloqueadores puros (OESTERGREN, 1996). A frequência cardíaca é discretamente 
reduzida. O fluxo sanguíneo renal e a função renal se mantêm preservados. O carvedilol mantém o volume sistólico 
e reduz a resistência vascular periférica total. O fluxo sanguíneo para diversos órgãos e para os leitos vasculares é 
preservado. (OESTERGREN, 1996; BERTOLOTTI, 1995).  

 
Eficácia na angina do peito:  
Em pacientes com doença arterial coronária, carvedilol demonstrou efeitos antiisquêmicos (melhora do tempo total 
de exercício, tempo para depressão de 1 mm do segmento ST e início de angina) (HAUF-ZACHARIOU, 1997; VAN 
DER DOES, 1999). O carvedilol reduz significativamente a demanda de oxigênio pelo miocárdio e a hiperatividade 
simpática. Também reduz a pré-carga (pressão de artéria pulmonar e de capilar pulmonar) e a pós-carga (HAUF-
ZACHARIOU, 1997).  

 
Eficácia em insuficiência cardíaca:  
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Carvedilol reduz significativamente a mortalidade por todas as causas e a necessidade de hospitalização por motivo 
cardiovascular. O carvedilol promove aumento da fração de ejeção e melhora dos sintomas em pacientes com 
insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica e não isquêmica (DAS GRUPTA, 1990; PACKER M, 1996). 
 

Sugestões de dosagem  
USO HUMANO 
Antipertensivo e antianginoso: 
VO adultos: inicialmente 6,25mg/dia 12/12 horas durante 2 semanas. De acordo com a resposta, pode ser 
aumentado para 12,5mg/dia VO 2 vezes ao dia, e dobrada a cada 1 a 2 semanas até no máximo de 50mg/dose VO 2 
vezes ao dia.  
Em idosos iniciar com 6,25mg/dia, sendo que a dose de 12,5gng/dia é plenamente eficaz.  
 
Insuficiência cardíaca controlada: 
Iniciar com 3,125mg/dose VO 2 vezes ao dia e aumentar até a dose máxima de 25mg/dose VO 2 vezes ao dia.  
 
A administração com alimentos minimiza o risco de hipotensão ortostática. Orientar o paciente sobre o risco de 
hipotensão ortostática.  
 
USO VETERINÁRIO 
Canino - 1.5 mg / kg, 12/12 horas.  

 
 
Indicações e aplicações  
USO HUMANO 
Tratamento da insuficiência cardíaca leve a grave causada por isquemia ou miocardiopatia; disfunção ventricular 
esquerda após infarto do miocárdio; controle da hipertensão arterial.  
 
USO VETERINÁRIO - CANINO 
Este medicamento é de uso humano, portanto, o seu uso na medicina veterinária é de responsabilidade do médico 
veterinário. 
Indicado no tratamento de arritmias, hipertensão sistêmica e para bloquear beta-receptores cardíacos em animais 
com taquicardia. 
 
 

Informações de Segurança  
USO HUMANO 
Reações adversas: Hipotensão arterial, bradicardia, síncope, edema periférico, edema generalizado, angina, edema 
gravitacional, bloqueio AV, hipertensão arterial, hipotensão postural, palpitação; hiperglicemia, ganho de peso, 
aumento da fosfatase alcalina, gota hipercolesterolemia, desidratação, hipercalemia, hipervolemia, 
hipertrigliceridemia, hiperuricemia, hipoglicemia, hiponatremia, diarréia, náusea, vômito, melena, periodontite, 
hematúria, impotência, trombocitopenia, púrpura, redução de protrombina, aumento das transaminases; dorsalgia, 
lombalgia, astralgia, mialgia, parestesia, câimbras musculares, fraqueza; turvamento da visão, lacrimejamento, 
tontura, fadiga, cefaléia, febre, sonolência, insônia, mal-estar, hipoestesia, vertigem, aumento da tosse, 
nasofaringe, rinite, congestão nasal; aumento da creatinina, albuminúria, insuficiência renal, glicosúria.  
Lactação: Excreção no leite materno desconhecida. Uso não recomendado. 
Contraindicações: Hipersensibilidade, ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva), asma brônquica, síndrome da doença 
sinusal. Choque cardiogênico. Usar cuidadosamente em diabéticos, disfunção hepática, insuficiência vascular 
periférica, anestesia ou cirurgia.  
Estudos em animais mostraram que carvedilol não possui efeitos teratogênicos. 
 
USO VETERINÁRIO 
Não usar em animais desidratados ou hipotensos. Usar com cautela em animais com reserva cardíaca limitada e 
portadores de doenças respiratórias. 
Alguns animais não apresentam resposta clínica a este medicamento. 
A eficácia do medicamento é baseada em relatos, extrapolações de observações realizadas em humanos. 
Efeitos colaterais: Bradicardia, depressão miocárdica, redução do débito cardíaco. 
Reprodução, gestação e lactação: Não é recomendado o uso em gestantes e lactantes. 
Superdosagem: Altas doses podem causar hipotensão grave, insuficiência cardíaca, choque cardiogênico e parada 
cardíaca. 
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Monitoramento: Monitorar cuidadosamente a frequência e o ritmo cardíacos do paciente durante o tratamento. 
No início da terapia, monitore os pacientes quanto à piora da insuficiência cardíaca. 
 
 
 
 
 

Interações medicamentosas  
USO HUMANO 
Antiarrítmicos (classe I): possíveis precipitações de hipotensão e de bradicardia. 
Digoxina: possível bradicardia. 
Rifampicina: possível redução da concentração plasmática de carvedilol. 
Verapamil: aumento de sua concentração plasmática.  
Evitar fitoterápicos com propriedades hipertensivas, como o alcaçuz, efedra, gengibre, murta e pimenta-de-caiena, 
pois todos eles diminuem o efeito anti-hipertensivo do carvedilol. Evitar também fitoterápicos com propriedades 
hipotensivas, como bolsa-de-pastor, cimicífuga, quinino, vinca e visco, pois podem aumentar o efeito hipotensivo 
do carvedilol.  
 
USO VETERINÁRIO 
Adrenalina, atenolol, amiodarona (hipotensão arterial, bradicardia e parada cardíaca); ampicilina, antipirina, 
ciclosporina, cimetidina, clonidina, clorpromazina, digoxina, diltiazem, fenitoína, fenobarbital, hidralazina, hidróxido 
de alumínio, levotiroxina, lidocaína, naproxeno, nifedipina, remifentanila, rifampicina, hipoglicemiantes, teofilinas, 
verapamil.  

 
 
Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes compatíveis: amido, celulose microcristalina, laurilsulfato de sódio, crospovidona, estearato de 
magnésio, croscarmelose sódica, lactose monoidratada, dióxido de silício. 
 
 

Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
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