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Objetivo—Avaliar a eficácia clínica e a to-
lerabilidade da isradapina, um novo antagonis-
ta do cálcio  diidropiridínico, no tratamento da
hipertensão arterial (HA) leve e moderada

Casuística e Métodos Foram avaliados
180 pacientes, de diversas raças, portadores de
HA leve e  moderada (PAD ≥  95 mmHg, e,
≤  a 115 mmHg, em posição supina e ortostática).
A média de  idade foi de 52,03 ± 11,47 anos. Des-
ta casuística, 70 eram homens, 110 mulheres. Após
um  período de “wash-out” de 15 dias, os pacien-
tes receberam, por via oral, isradipina naforma de
comprimidos na dose de 2,5 mg duas vezes ao dia,
durante 90 dias. Controles clinicos foram  realiza-
dos aos 30, 60 e 90 dias de tratamento.

Resultados Observou-se ao final do tratamen-
to, redução estatisticamente significativa (p < 0,05)
das pressões arteriais sistólica e diastólica. O valor
médio da PAS em posição supina baixou de
159,28 ± 16,99 para 142,51 ± 15,12, e a média da
PAD de 101,49 ± 6,82 para 86,63 ± 7,40. A  fre-
qüência cardíaca, o peso, o eletrocardiograma e
exames laboratoriais não apresentaram  modiflca-
ções signifacativas durante o tratamento em relação
aos valores basais. Os efeitos  colaterais maisfre-
qüentemente relatados foram cefaléias e tonturas
acompanhadas de náuseas,  tiveram entretanto ca-
ráter transitório, e, ao final do estudo, 96,7% dos
pacientes não relatavam  efeitos colaterais. Em dois,
entretanto, a introdução do tratamento causou ce-
faléia importante, que  obrigou sua retirada do en-
saio.

Conclusão: A isradipina, utilizada como
monoterapia, na dose de 2,5 mg duas vezes ao dia,
foi  droga clinicamente eficaz e bem tolerada  no
tratamento da HA leve e moderada em pacientes de

ISRADIPINE: A BRAZILIAN
MULTICENTER EVALUATION STUDY
OF EFFICACY AND TOLERABILITY IN

THE TREATMENT OF
MILD-TO-MODERATE HYPERTENSION

Purpose To evaluate the effacacy and tolera-
bility of isradipine, a new dihydropyridine calcium
antagonist, in the treatment of mild-to-moderate
hypertension.

Patients and methods One hundred and
eighty outpatients with different races, who had
supine and  orthostatic diastolic blood pressu-
re (DBP) ≥ 95 mmHg and ≤ 115 mmHg, with a
mean age of  52.03 ± 11.47 years, 70 men, 110
women; underwent the study. After a two-week
wash-out period  patients received isradipine
2,5 mg b.i.d.for 90 days. Follow-up visits were
performed at the 30th,  60th and 90th days of
treatment.

Results At the end of treatment (90 days),
a statistically significant decrease (p < 0.05) in
SBP and  DBP in supine position was observed.
A mean SBP was reduced from 159.28 ± 16.99
to 142.51 ±  15.12, and mean DBP declined
from 101.49 ± 6.82 to 86.63 ± 7.40. Heart rate,
weight,  eletrocardiograms and laboratory tes-
ts did not shows significant changes during tre-
atment when  compared to baseline evaluation.
The most frequent related side effects (headache
and dizziness  with nausea) were transient, and
at the end of the study 96.7% of the patients did
not have any  compluint. However, two patients
were withdrawn from the trial because of im-
portant headache.

Conclusion—Isradipine 2.5 mg by oral
route, b.i.d. has shown to be effective and well
tolerated in  the treatment of mild-to-moderate
hypertension in patients of both sexes and seve-
ral ages and  races.
Key words – isradipine, hypertension, efficacy.
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ambos os sexos, de diversas faixas etárias e diferen-
tes raças.

Palavras-chave Isradipina, hipertensão arterial,
eficácia.
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Está bem estabelecido que, a redução dos
níveis de pressão arterial através do tratamen-
to farmacológico diminui a mortalidade e a
morbidade em pacientes com hipertensão arte-
rial (HA) moderada (PAD > que 104 mmHg)1. De
outro lado, em pacientes com HA leve (PAD entre
90 e 104 mmHg), os estudos clínicos têm evidenci-
ado proteção contra AVC, a insuficiéncia cardíaca,
progressão a níveis mais severos de hipertensão e a
redução da mortalidade por todas as causas 1- 4. De
particular relevância, vale mencionar, é a redução
da incidência de AVC fatais e não fatais, obtida
através da terapia medicamentosa, que é da ordem
de 30 a 50% em diversos estudos 1-4.

No capítulo de farmacoterapia da hipertensão,
cada vez mais novas classes de drogas se incorpo-
ram ao arsenal terapêutico. Entre elas, merece espe-
cial destaque os bloqueadores dos canais de cálcio
ou mais simplesmente, antagonistas do cálcio. O
emprego desta classe de anti-hipertensivo difundiu-se
rapidamente nos últimos anos, e diversos trabalhos
clínicos têm documentado sua eficácia
anti-hipertensiva5,6. Mais recentemente, os antago-
nistas do cálcio foram considerados como drogas
de primeira escolha na terapia farmacológica da hi-
pertensão7.

Todos os antagonistas do cálcio possuem ba-
sicamente o mesmo mecanismo fundamental de
ação, ou seja, o bloqueio dos canais de cálcio vol-
tagem dependentes e a inibição do influxo de cál-
cio nas células miocárdicas e vasculares são portan-
to, vasodilatadores coronários e periféricos. Apre-
sentam, no entanto, estrutura molecular heterogê-
nea e diferentes perfis farmacológico e hemodinâmi-
co 8. Os derivados diidropiridínicos, entretanto, tem
uma ação mais seletiva sobre a vasculatura e são
menos cardiodepressores que as fenilalquilaminas e
benzotiazepinas8-9. Entre as novas moléculas recen-
temente introduzidas para a terapêutica da hiperten-
são arterial, destaca-se a isradipina.

A isradipina é uma droga antagonista do
cálcio da classe diidropiridínica que apresentou
em diversos estudos seletividade de ação singu-
larmente elevada para a musculatura lisa vas-

cular, o que lhe confere uma potente atividade va-
sodilatadora, além de prolongada duração de
ação 8-13. A eficácia anti-hipertensiva da isradipina,
como monoterapia, tem sido documentada em  di-
versos estudos clínicos, envolvendo pacientes de di-
ferentes faixas etárias e raças14-20.

O objetivo do presente estudo clínico multicên-
trico foi avaliar a eficácia clínica e a tolerabilidade
da  isradipina, na dose de 2,5 mg, duas vezes ao dia,
no tratamento da HA leve e moderada.

CASUÍSTICA E METODOS

Neste estudo multicêntrico, aberto, participa-
ram 10 centros de pesquisa, distribuídos pelas regi-
oes  Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Bra-
sil. Na tabela I, estão apresentados os dados  refe-
rentes a distribuição dos pacientes estudados, nas
regiões geográficas nacionais.

Foram incluídos cento e oitenta pacientes, de
diversas raças, portadores de pressão arterial  dias-
tólica (PAD) ≥ 95 mmHg e ≤ a 115 mmHg, medi-
das nas posições supina e ortostática. Desta  casu-
ística, 70 eram homens, 110 mulheres. A idade mé-
dia foi de 52,03 ± 11,47 anos e a  distribuição da
freqüência de idade está apresentada na tabela II.

Nesta amostra 71,1% dos pacientes eram não
fumantes no momento do estudo clínico, 5%  rela-
taram passado de doenças alérgicas e 26,1% infor-
maram ser portadores de outros processos  patoló-
gicos concomitantes à HA. As doenças concomitan-
tes mais freqüentemente relatadas estão  descritas na
tabela III.

Com relação a antecedentes familiares de
HA, os dados obtidos foram os seguintes: 63,3%
dos  pacientes relataram ter familiares hiper-
tensos, sendo o antecedente materno em 27,2% dos
casos, paterno em 21,1% dos pacientes e, de ambos,
em 15% da casuística.

O número de pacientes que já haviam fei-
to algum tipo de tratamento para hipertensão
foi de 141  (78,3%) e os dados referentes ao tem-
po de evolução desde o início do diagnóstico de
HA estao  na tabela IV.

Foram considerados critérios de exclusão
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para este ensaio clínico: formas secundárias de
hipertensão, hipertensão maligna ou acelerada,
angina de peito instável, história de infarto do
miocárdio nos seis meses prévios ao estudo, ar-
ritmias cardíacas consideradas clinicamente
relevantes, bloqueios atrioventriculares do 2º e 3º
graus, creatinina sérica > a 1,5 mg/dl, insuficiência
cardíaca congestiva, hepatite ou-cirrose hepática,
mulheres em uso de contraceptivos orais, o uso nos
três meses prévios ao ensaio de drogas sabidamen-
te tóxicas, tais como aquelas causadoras de discra-
sia sangüínea, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade ou
neurotoxicidade, história de alcoolismo e/ou abu-
so de drogas e disfunção mental limitante da capa-
cidade de cooperação para realização do estudo.

A pressão arterial e a freqüência cardíaca (FC)
foram medidas em posição deitada após 5 min. de
repouso e em posição ortostática 2 min. após
levantar-se.

O tratamento medicamentoso com isradipina,
iniciou-se após um período de “wash-out” de 15
dias, durante o qual toda a medicação antihiperten-
siva, nos casos de prévio uso, foi suspensa. A isra-
dipina foi administrada por via oral sob a forma de
comprimidos de 2,5 mg tomados duas vezes ao dia

durante 90 dias. Controles clínicos foram realiza-
dos aos 30, 60 e 90 dias de tratamento.

Uma vez que a segurança da droga já está ple-
namente estabelecida em diversos estudos internaci-
onais, não houve neste protocolo de ensaio, obriga-
toriedade para realização de exames laboratoriais,
no entanto, por fazer parte da rotina de trabalho, a
maioria dos centros pesquisadores realizaram na
fase de seleção dos pacientes e após o final do estu-
do, eletrocardio gramas e avaliação laboratorial in-
cluindo: hemograma, dosagens sangüíneas séricas
de glicose, uréia, creatinina, sódio, potássio, transa-
minases (AST e ALT) e exame sumário de urina.

Para comparação dos valores de FC, PAS e
PAD empregou-se a análise de variancia.
Consideraram-se significantes valores de P <
que 0,05.

RESULTADOS

A análise da FC mostrou que esta
manteve-se inalterada do ponto de vista clíni-
co durante todo o período do estudo (fig. 1).

A análise de variância dos valores médios da
pressão arterial sistólica (PAS) em posição supina e
ortostática mostrou que esta abaixou significativa-
mente (p < 0,05), quando se compararam os valo-
res obtidos a partir de 30 dias de tratamento com os
valores medidos do período de pré-tratamento (fig.
2). Os valores de redução da PAS medidos em
mmHg, após o  90º dia de tratamento nas posições
deitada, sentada e em pé foram de respectivamente
17,66 e 14,71 mmHg (fig. 4).

A análise de variância aplicada aos valores
médios de PAD mostrou que esta reduziu-se signi-
ficativamente a partir de 30 dias de tratamento

TABELA I - Distribuição geográfica dos pacientes

Região Geográfica Cidade N %

Nordeste Recife - PE 14 (7,8 %)
Salvador - BA 13 (7,2%)

Centro-Oeste Goiânia GO 22 (12,2%)

Sudeste Belo Horizonte - MG 23 (12,8%)
Rio de Janeiro - RJ 17 (9,5%)
Niterói - RJ 21 (11,6%)
Campinas - SP 14 (7,8%)
Ribeirão Preto - SP 20 (11,1%)
S.J. Rio Preto - SP 16 (8,9%)

Sul Porto Alegre - RS 20 (11,1%)

TABELA II - Distribuição da freqüência de idade

Cidade Nº %

Até 30 anos 07 3,9%
De 30 a 60 anos 126 70,0%
De 61 a 70 anos 47 26,1%
Total 180 100%

TABELA III - Doenças concomitantes

Doença concomitante Nº %

Diabete melito 12 6,7%
Dislipidemias 09 5,0%
Artrite reumatóide/artrose 04 2,2%
Doença pulmonar obstrutiva crônica 03 1,6%

TABELA IV - Tempo de evolução da hipertensão

Tempo de evolução Nº %

Menos de 1 ano 36 20,0%
De 1 a 5 anos 59 3,7%
De 6 a 10 anos 46 25,5%
Mais de 10 anos 34 18,8%
Sem informação 05 3,0%

TABELA V - Efeitos colaterais durante o tratamento

Sim Não Total

Nº % Nº % Nº %

Consulta 3 (30º dia) 31 (21,6) 141 (78,4) 180 (100)

Consulta 4 (60º dia) 11 (6,1) 169 (93,9) 180 (100)

Consulta 5 (90º dia) 06 (3,3) 174 (96,7) 180 (100)
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(p < 0,05), quando comparada aos valores prétra-
tamento. Os valores médios de redução da PAD
medidos em mmHg nas posições deitada, sentada
e em pé foram de, respectivamente, 15,49 e 14,37
mmHg (fig. 3 e 4).

O peso dos pacientes analisados comparativa-
mente ao longo do estudo nao apresentou modifi-
cações estatisticamente significativas.

Nos pacientes em que se realizaram exa-
mes complementares, conforme anteriormente
descrito, nao se observou qualquer modificação
clinicamente significante.

A freqüência de relato de efeitos colaterais
está resumida na tabela V. Após 30 dias de tra-
tamento com isradipina, 78,4% dos pacientes não
relatavam nenhum efeito colateral e este percentu-

TABELA VI - Efeitos colaterais durante o tratamento e sua relação com a droga

Relação com a droga

Efeito Colateral Consulta Pouco Provável Possível Provável Total

3ª Cons. 3 1,57% 10 5,55% 13 7,22% 26 14,44%
Cefaléia/Peso na 4ª Cons. 3 1,67% 2 1,11% 5 2,78%
Cabeça 5ª Cons. 2 1,11% 1 0,55% 3 1,67%

3ª Cons. 3 1,67% 1 0,55% 3 1,67% 7 3,89%
Tontura/Náuseas 4ª Cons. 1 0,55% 1 0,55%

5ª Cons. 1 0,55% 1 0,55%
3ª Cons. 2 1,11% 2 1,11% 4 2,22%

Palpitações/ 4ª Cons. 1 0,55% 2 1,11% 3 1,67%
Taquicardia 5ª Cons.

3ª Cons. 1 0,55% 1 0,55% 2 1,11%
Calor/Rubor Facial 4ª Cons. 1 0,55% 1 0,55%

5ª Cons.
3ª Cons. 3 1,67% 1 0,55% 4 2,22%

Edemas 4ª Cons. 1 0,55% 1 0,55%
5ª Cons. 1 0,55% 1 0,55%

Fig. 1—Comportamento da freqüência cardíaca.

Fig. 2—Comportamento da pressão arterial sistólica.

Fig. 3—Comportamento da pressão arterial diastólica.
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al reduziu-se gradualmente ao longo do período de
estudo, sendo que no final dele, ou seja, no 90º dia
de tratamento, 96,7% dos pacientes nao relatavam
efeitos colaterais. Este fato caracteriza a transitori-
edade destas reações adversas.

Na tabela VI estão discriminados os efeitos co-
laterais relatados durante o tratamento e sua relação
com a isradipina. A maior freqüência de queixas foi
de cefaléia e tonturas, acompanhadas de náuseas; a
maioria dos efeitos relatados entretanto, teve um
caráter transitório, desaparecendo com a continui-
dade do tratamento. Em dois pacientes da casuísti-
ca, ocorreu cefaléia intensa, que o obrigou a inter-
rupção do tratamento após 15 dias. Na maioria dos
casos de cefaléia relatados no início do tratamento,
o uso de analgésicos comuns por uma a duas sema-
nas foi suficiente para o controle do sintoma.

Ao final do estudo, foi feita a todos os pacien-
tes a seguinte pergunta, pelo médico assistente:

“Na sua opinião, como considerou a tolerabi-
lidade deste medicamento para o seu organismo?
Foi boa, regular, ruim ou insatisfatória?” Os dados
globais resultantes desta pesquisa estão apresentados

na figura 5. Como podemos constatar, 90,4% dos
pacientes consideraram a droga como bem tolera-
da.

DISCUSSÃO

Os resultados do presente estudo são su-
perponíveis à experiência internacional com a isra-
dipina17 19-22. A isradipina utilizada como monote-
rapia na dose de 2,5 mg duas vezes ao dia, em pa-
cientes de ambos os sexos, de diversas faixas etári-
as e diferentes raças, reduziu significativamente a
pressão arterial, sem causar alterações significativas
da FC, do peso dos indivíduos, e, sem induzir hi-
potensão ortostática.

Vale ressaltar que os efeitos sobre a pressão ar-
terial foram evidentes após 30 dias de tratamento,
fato este, em plena consonância com dados de al-
guns estudos17 23 que mostram que a resposta tera-
pêutica máxima a uma determinada dose de isradi-
pina, somente é plenamente conseguida após qua-
tro semanas de administração da droga, sugerindo
portanto, que aumentos de posologia devam obede-
cer a este intervalo de tempo.

Com relação a tolerabilidade, os resultados
deste estudo também se alinharam a outros es-
tudos internacionais 8, 9 19 23-27. Os efeitos colaterais
mais freqüentemente relatados (cefaléia, tonturas e
palpitação) foram em geral transitórios, e inciden-
tes em pequena parcela da casuística quando do iní-
cio do tratamento. Estes dados estão de acordo com
a avaliação subjetiva de tolerabilidade da droga, fei-
ta pelos próprios pacientes, que na sua maioria
(90%) consideraram ao final do estudo a droga
como bem tolerada.

A escolha da dose para o presente ensaio clí-
nico baseou-se nos estudos de Simonsen e Sundste-
dt23 que avaliaram a relação dose-resposta numa
grande casuística, e que estabeleceu a dose de 2,5 mg
duas vezes ao dia, como sendo a dose que apresenta
aproximadamente 80% da eficiência da dose máxi-
ma com incidência de efeitos colaterais que não di-
fere estatisticamente da dos grupos placebo.

O fato clínico observado neste estudo de que
a isradipina nas doses utilizadas não interferiu des-
favoravelmente na função sinoatrial e atrioventricu-
lar, que clinicamente se traduziu na não ocorrência
de bradicardias, bloqueios A-V ou taquicardias, de-
tectadas objetivamente ao eletrocardiograma, pode
ser explicado pela interação entre o efeito cronotró-
pico negativo direto exercido pela droga a nível do
nó sino-atrial8-12 e o aumento do tonus simpático
mediado pelos barorreceptores.

Em conclusão, os dados deste ensaio clíni-

Fig. 4—Queda da pressão arterial sistólica e diastólica após 90 dias.

Fig. 5—Tolerabilidade do isradipina: avaliação subjetiva pelo paciente.
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co multicêntrico suportam a afirmação de que a is-
radipina, utilizada como monoterapia, na dose de
2,5 mg duas vezes ao dia, foi uma droga clinica-
mente eficaz e bem tolerada no tratamento da hi-
pertensão leve e moderada em pacientes de ambos
os sexos, de diversas faixas etárias e de diferentes
raças.
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