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5 mg, 10 mg e 20 mg
Comprimidos
USO ORAL
USO ADULTO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES
Comprimidos de 5 mg, 10 mg e 20 mg. Embalagens com 30 comprimidos.
COMPOSIÇÃO
Cada comprimido de 5 mg contém:
maleato de enalapril ................................................................................... 5 mg
Excipientes: bicarbonato de sódio, lactose monoidratada, amido, estearato
de magnésio.
Cada comprimido de 10 mg contém:
maleato de enalapril ................................................................................. 10 mg
Excipientes: bicarbonato de sódio, lactose monoidratada, amido, estearato
de magnésio.
Cada comprimido de 20 mg contém:
maleato de enalapril ................................................................................. 20 mg
Excipientes: bicarbonato de sódio, lactose monoidratada, amido, estearato
de magnésio.
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INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Ação esperada do medicamento
O maleato de enalapril tem sido efetivo no tratamento da hipertensão arterial e na insuficiência cardíaca crônica. Atua dilatando os vasos sangüíneos
auxiliando a diminuir a pressão alta. Em pacientes com insuficiência cardíaca, o maleato de enalapril irá ajudar o coração a funcionar melhor.
O início da ação é suave e gradativo; inicia-se dentro de uma hora após a
administração e seus efeitos geralmente continuam por 24 horas. O controle
da pressão arterial é, em geral, obtido após alguns dias de tratamento.
Cuidados de armazenamento
O medicamento deve ser armazenado na embalagem original até sua total
utilização. Conservar o medicamento em temperatura ambiente (entre 15 e
30°C). Proteger da luz e da umidade.
Atenção: produto extremamente sensível à umidade do ambiente. Só
retire o comprimido no momento da ingestão. Cuidado para não danificar a outra bolsa de comprimido próxima, pois quando exposto à umidade, o comprimido perde sua consistência.
Prazo de validade
Desde que respeitados os cuidados de armazenamento, o medicamento
apresenta uma validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação.
Não devem ser utilizados medicamentos fora do prazo de validade, pois
podem trazer prejuízos à saúde.
Gravidez e lactação
O maleato de enalapril está contra-indicado para uso durante a gravidez,
principalmente no segundo e terceiro trimestres. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. O
maleato de enalapril é excretado no leite materno em quantidades muito
pequenas. Informar ao médico se está amamentando.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem
orientação médica ou do cirurgião dentista. Informe imediatamente seu
médico em caso de suspeita de gravidez.
Cuidados de administração
Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses
e a duração do tratamento. Como a absorção do maleato de enalapril não é
afetada pela ingestão de alimentos, os comprimidos podem ser tomados
antes, durante ou após as refeições.
Interrupção do tratamento
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Reações adversas
O maleato de enalapril é geralmente bem tolerado. Os efeitos adversos
mais freqüentemente relatados incluem: dor de cabeça, fraqueza, tontura e cansaço. Pode ocorrer com menos freqüência: náuseas, diarréia,
cãibras musculares, erupções cutâneas e tosse. Informe seu médico o
aparecimento de reações desagradáveis.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS.
Ingestão concomitante com outras substâncias
É importante que seu médico saiba se você está tomando outros medicamentos para controlar a pressão, diuréticos, medicamentos que contenham
potássio, lítio, ou certos medicamentos para dor. O médico deve ter conhecimento da medicação que o paciente estiver tomando.
Contra-indicações e precauções
O medicamento está contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida ao maleato de enalapril ou a outros componentes da
fórmula, e também nos pacientes com história de reações alérgicas,
relacionadas ao emprego de inibidores da Enzima Conversora de
Angiotensina (ECA), tais como inchaço da face, dos lábios, da língua
e/ou garganta, que dificultam a respiração ou a capacidade de engolir.
É contra-indicado o uso dos inibidores da ECA (classe a qual pertence
o maleato de enalapril) durante a gravidez, principalmente no segundo
e terceiro trimestres e durante a lactação.
Informe ao seu médico se tiver qualquer tipo de doença cardíaca, problemas do fígado ou dos rins, gota ou se estiver sendo submetido à
hemodiálise.
Antes de cirurgia e anestesia, mesmo odontológica, diga ao médico ou
ao dentista que está em uso de maleato de enalapril, pois pode ocorrer
queda repentina da pressão arterial associada ao procedimento
anestésico.
Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando,
antes do início ou durante o tratamento
NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE
SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A administração do maleato de enalapril a pacientes hipertensos resulta na
redução da pressão arterial tanto na posição supina como de pé, sem
aumento significativo da freqüência cardíaca. Em alguns pacientes, a
redução ideal da pressão arterial pode requerer várias semanas de tratamento. A retirada abrupta de maleato de enalapril não foi associada ao rápido
aumento da pressão arterial. A inibição efetiva da atividade da ECA usualmente ocorre 2 a 4 horas depois da administração oral de uma única dose de
enalapril. O início da atividade anti-hipertensiva geralmente foi observado em
1 hora e as reduções máximas, em 4 a 6 horas após a administração. A
duração do efeito é relacionada à dose. Entretanto, nas doses recomendadas, demonstrou-se que os efeitos anti-hipertensivo e hemodinâmico se
mantêm durante 24 horas, no mínimo.
O tratamento anti-hipertensivo com enalapril induz regressão significativa da
hipertrofia ventricular esquerda, preservando o desempenho sistólico do ventrículo esquerdo.
Em estudos hemodinâmicos que envolveram pacientes com hipertensão
essencial, a redução da pressão arterial foi acompanhada de redução da
resistência arterial periférica e aumento do débito cardíaco bem como pequena ou nenhuma alteração da freqüência cardíaca. Após a administração do
maleato de enalapril, o fluxo sangüíneo renal aumentou e a taxa de filtração
glomerular não se alterou. Entretanto, em pacientes cujas taxas de filtração
glomerular eram baixas antes do tratamento, geralmente ocorreu aumento.
A administração crônica de maleato de enalapril para pacientes com hipertensão essencial e insuficiência renal pode estar associada a melhora da
função renal, evidenciada pelo aumento da taxa da filtração glomerular.
Em estudos clínicos de curta duração envolvendo pacientes nefropatas
com e sem diabetis mellitus, foram observadas reduções de albuminúria,
da excreção de IgG e das proteínas totais na urina após a administração
de enalapril.
Quando administrado com diuréticos tiazídicos, os efeitos redutores da pressão arterial de maleato de enalapril são, no mínimo, aditivos. O maleato de
enalapril pode reduzir ou evitar o desenvolvimento da hipocalemia induzida
pelos tiazídicos.
O tratamento com maleato de enalapril geralmente não está associado a
efeitos adversos no ácido úrico plasmático. Foi associado a efeitos favoráveis
nas frações lipoprotéicas no plasma e favorável ou sem efeito nos níveis
totais de colesterol. Em pacientes com insuficiência cardíaca sob tratamento
com digitais e diuréticos, o tratamento com maleato de enalapril foi associado à redução da resistência periférica e da pressão arterial. O débito cardíaco aumentou, enquanto a freqüência cardíaca (geralmente elevada em
pacientes com insuficiência cardíaca) diminuiu. A pressão capilar pulmonar
também foi reduzida. A tolerância ao exercício e a gravidade da insuficiência
cardíaca, de acordo com os critérios da New York Heart Association, melhoraram. Esses efeitos se mantiveram durante o tratamento crônico.
Em pacientes com insuficiência cardíaca leve a moderada, o enalapril retardou a dilatação/aumento e insuficiência progressivos, como evidenciado
pelos volumes finais diastólico e sistólico do ventrículo esquerdo e pela melhora da fração de ejeção.
Os dados clínicos demonstraram que o enalapril reduziu a freqüência de
arritmias ventriculares em pacientes com insuficiência cardíaca, embora os
mecanismos subjacentes e a relevância clínica não sejam conhecidos.
Propriedades farmacocinéticas
O início da ação do maleato de enalapril é suave e gradativo; as concentrações máximas plasmáticas de enalapril ocorrem em uma hora. Com
base na recuperação na urina, a taxa de absorção do enalapril do maleato
de enalapril é de aproximadamente 60%. Após a absorção, o enalapril oral
é rápida e extensivamente hidrolisado a enalaprilato, atingindo concentrações máximas plasmáticas após 3 a 4 horas. O perfil de concentração
sérica do enalaprilato exibe uma fase terminal prolongada, aparentemente
associado à ligação com a ECA. Em indivíduos com função renal normal,
as concentrações séricas em estado de equilíbrio do enalaprilato foram
atingidas por volta do quarto dia da administração do maleato de enalapril.
A meia-vida efetiva para acúmulo do enalaprilato após múltiplas doses de
maleato de enalapril oral é de 11 horas. A absorção do maleato de enalapril
oral não é influenciada pela presença de alimentos no trato gastrintestinal. A
excreção do enalapril é principalmente renal.
INDICAÇÕES
O maleato de enalapril é indicado no tratamento de todos os graus de hipertensão essencial, hipertensão renovascular e todos os graus de insuficiência
cardíaca.
Em pacientes com insuficiência cardíaca sintomática, o maleato de enalapril
também é indicado para aumentar a sobrevida, retardar a progressão da
insuficiência cardíaca e reduzir a hospitalização por insuficiência cardíaca.
Prevenção de eventos isquêmicos coronarianos em pacientes assintomáticos com disfunção ventricular esquerda. Em pacientes com disfunção ventricular esquerda, é indicado na redução da incidência de infarto do miocárdio
e redução da hospitalização por angina pectoris instável.
CONTRA-INDICAÇÕES
O maleato de enalapril é contra-indicado a indivíduos que tenham
demonstrado hipersensibilidade a esta substância ou aos demais componentes da fórmula, e também nos pacientes com história de edema
angioneurótico relacionado ao tratamento com inibidores da enzima de
conversão da angiotensina ou pacientes com angioedema hereditário
ou idiopático. É contra-indicado o uso dos inibidores da ECA durante a
gravidez e lactação.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Hipotensão sintomática: foi raramente observada em hipertensos sem
complicações. É mais provável sua ocorrência no hipertenso com
depleção do volume (como conseqüência do uso crônico de diuréticos,
restrição dietética de sal, diálises, vômitos e diarréia). Na insuficiência
cardíaca, ela é mais freqüente em pacientes com grau avançado de
insuficiência cardíaca, que empregam altas doses de diuréticos de alça
e apresentam hiponatremia ou insuficiência renal (vide Posologia). Se
uma resposta hipotensora excessiva ocorrer, deve-se colocar o paciente em posição supina e, quando indicado, proceder a infusão de
solução salina por via intravenosa. Uma resposta hipotensora transitória não se constitui em contra-indicação para a continuidade do
tratamento. Após a estabilização dos níveis pressóricos, porém, a persistência do evento pode indicar a necessidade da redução da dose
ou até mesmo descontinuação do seu uso ou do fármaco associado.
Considerações semelhantes podem se aplicar a pacientes com doença
isquêmica cardíaca ou vascular cerebral, nos quais a queda excessiva
da pressão arterial poderia resultar em infarto do miocárdio ou acidente
vascular cerebral.
Estenose aórtica/cardiomiopatia hipertrófica: a exemplo de todos os
vasodilatadores, deve-se ter cuidado ao administrar inibidores da ECA
a pacientes com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo.
Insuficiência renal: pacientes com insuficiência renal podem requerer o
uso de doses reduzidas e/ou com maior intervalo de tomada de maleato
de enalapril (vide Posologia). Como alguns pacientes hipertensos, sem
aparente lesão renal pré-existente, desenvolveram discretos e transitórios aumentos da uréia e creatinina sangüíneas quando receberam
concomitantemente maleato de enalapril e um diurético, recomenda-se
monitorizar previamente a função renal do paciente. Pode ser necessária a redução da dose de maleato de enalapril e/ou a interrupção do
diurético. Em alguns pacientes, a hipotensão decorrente do início da
terapia com inibidores da ECA pode ocasionar certo grau adicional de
deterioração da função renal; foi relatada, nesta situação, insuficiência
renal aguda, em geral, reversível. Em alguns pacientes com estenose
da artéria renal bilateral ou estenose da artéria renal de rim único,
foram observados aumentos dos níveis séricos de uréia e creatinina,
geralmente reversíveis com a interrupção da terapia. Isto é particularmente provável em pacientes com insuficiência renal.
Hipersensibilidade e edema angioneurótico: embora raro, o edema de
face, extremidades, lábios, língua, glote e/ou laringe já foi relatado em
pacientes em tratamento com inibidores da enzima conversora da
angiotensina, e pode ocorrer em qualquer momento durante o tratamento. Em tais casos, maleato de enalapril deve ser prontamente
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CARACTERÍSTICAS
Propriedades farmacológicas
O maleato de enalapril é um derivado de dois aminoácidos, L-alanina e Lprolina. Após administração oral, o maleato de enalapril é rapidamente
absorvido e, a seguir, hidrolisado a enalaprilato, que é um inibidor da enzima
conversora de angiotensina (ECA) altamente específico, de longa ação e não
sulfidrílico. Pode ser usado isoladamente como terapia inicial ou associado
a outros anti-hipertensivos, particularmente os diuréticos. O maleato de
enalapril inibe a formação de Angiotensina II, um potente vasoconstritor que
também estimula a secreção de aldosterona. Portanto, a inibição da ECA
resulta em um nível plasmático diminuído de Angiotensina II e, como conseqüência, leva a uma diminuição da atividade vasopressora e diminuição da
secreção da aldosterona (o que pode resultar em discreto aumento nos
níveis séricos do potássio). Através desta ação, o maleato de enalapril pode
também facilitar o trabalho cardíaco, importante em casos de insuficiência
cardíaca.
A ECA é idêntica à cininase II. Portanto, o enalapril pode também bloquear
a degradação de bradicinina, um potente vasopressor peptídico. Entretanto,
ainda não foi esclarecido como isso gera o efeito terapêutico. Apesar de se
acreditar que o mecanismo pelo qual o enalapril diminui a pressão arterial
seja essencialmente pela supressão do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o qual desempenha importante papel na regulação da pressão arterial, o enalapril é anti-hipertensivo mesmo em pacientes hipertensos com
renina baixa.
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descontinuado e terapia apropriada com monitorização cuidadosa deve
ser providenciada. Por vezes, quando o edema se localiza somente na
face e lábios, o uso de anti-histamínicos pode ser suficiente para resolver tais casos, porém, o angioedema, que envolve o edema de laringe,
pode ser fatal. Pacientes com histórico de angioedema não relacionado ao tratamento com inibidores da ECA correm maior risco de apresentar angioedema durante o tratamento com esses agentes.
Quando ocorre o envolvimento da língua, glote ou laringe e possibilidade de obstrução das vias aéreas, o emprego de terapia apropriada
(como o uso de solução de adrenalina 1:1000 via subcutânea - 0,3 a 0,5
mL), e/ou medidas para assegurar a permeabilidade da via aérea devem
ser empregadas o mais breve possível.
Foi relatada incidência mais alta de angioedema em pacientes
negróides que recebiam inibidores da ECA em relação a pacientes de
outras etnias.
Reações anafilactóides durante a desensibilização himenoptera: raramente, pacientes que recebem inibidores da ECA durante desensibilização com himenoptera sofreram reações anafilactóides com risco de
morte. Estas reações foram evitadas com a suspensão temporária da
terapia com inibidor da ECA, antes de cada desensibilização.
Pacientes submetidos à hemodiálise: tem sido relatada a ocorrência de
reações anafilactóides em pacientes submetidos à diálise com membranas de alto fluxo (por exemplo: AN 69) e tratados concomitantemente com um inibidor da ECA. Nestes pacientes deve-se considerar
a utilização de um outro tipo de membrana de diálise ou uma classe
diferente de agente anti-hipertensivo.
Tosse: foi relatada tosse com o uso dos inibidores da ECA. Caracteristicamente, a tosse é não-produtiva, persistente e desaparece após
a descontinuação da terapia. A tosse induzida por inibidores da ECA
deve ser considerada como parte do diagnóstico diferencial da tosse.
Cirurgia/anestesia: em pacientes submetidos a grandes cirurgias ou
sob anestesia com agentes que produzem hipotensão, o enalapril bloqueia a formação de angiotensina II, secundária à liberação de renina
compensatória. Se ocorrer hipotensão e for considerada devido a este
mecanismo, a pressão arterial poderá ser corrigida pela expansão de
volume.
Potássio sérico: vide Interações Medicamentosas.
GRAVIDEZ E LACTAÇÃO
Categoria de risco na gravidez: C (primeiro trimestre) e D (segundo e
terceiro trimestres).
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem
orientação médica ou do cirurgião dentista. Informe imediatamente seu
médico em caso de suspeita de gravidez.
O maleato de enalapril atravessa a barreira placentária e aparece no
sangue do cordão umbilical. Há, portanto, risco potencial de hipotensão
fetal, redução do peso ao nascer e diminuição da perfusão renal e/ou
anúria no feto, a partir da exposição "in utero" aos inibidores da ECA.
Todo o neonato que foi exposto ao maleato de enalapril "in utero",
deverá ser observado cuidadosamente quanto ao débito urinário e a
pressão arterial. Se necessário, deve-se iniciar tratamento clínico adequado, incluindo-se a administração de fluidos ou até diálise, para
remover o maleato de enalapril de sua circulação. Os inibidores da
ECA podem causar morbidade e mortalidade fetal e neonatal quando
administrados a mulheres no segundo e terceiro trimestres da
gravidez. A utilização de inibidores da ECA durante esse período foi
associada a danos para o feto e para o recém-nascido, incluindo
hipotensão, insuficiência renal, hipercalemia e/ou hipoplasia de crânio
no recém-nascido. Houve relato de oligodrâmnio materno, presumivelmente representando redução da função renal fetal, podendo resultar
em contraturas de membros, deformidades craniofaciais e desenvolvimento de pulmão hipoplásico. Se o maleato de enalapril for utilizado nesses casos, as pacientes devem ser devidamente informadas
sobre o risco potencial que o medicamento acarreta para o feto. Esses
efeitos adversos para o embrião e para o feto não parecem ter ocorrido quando a exposição intra-uterina ao inibidor da ECA restringiu-se
ao primeiro trimestre.
Nos raros casos em que a utilização de inibidores da ECA durante a
gravidez for considerada essencial, deve-se solicitar ultra-sonografias
seriadas para avaliação do meio intra-amniótico. Se for detectado oligodrâmnio, o tratamento com maleato de enalapril deve ser suspenso, a
menos que seja considerado vital para a mãe. Pacientes e médicos
devem, contudo, estar cientes de que o oligodrâmnio pode não ser
detectado antes do feto ter sofrido danos irreversíveis.
Uso em lactantes: o enalapril e o enalaprilato podem ser potencialmente
secretados no leite materno. O uso de inibidores da ECA durante a gestação e lactação não é, pelos motivos expostos, absolutamente recomendado.
Uso pediátrico: o maleato de enalapril não foi estudado em crianças.

REAÇÕES ADVERSAS E ALTERAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS
O maleato de enalapril é geralmente bem tolerado. Os efeitos adversos
mais freqüentemente relatados incluem: tosse, cefaléia, tonturas e
cansaço. Outros efeitos foram observados em menos de 2% dos casos
e incluíam: hipotensão, hipotensão ortostática, síncope, náuseas, diarréia, cãibras musculares e erupção cutânea. Foram relatados raros
casos de edema angioneurótico com edema da face, da língua e da
glote associados à dispnéia, e com menos freqüência houve relatos de
disfunção renal, insuficiência renal e oligúria. Em casos muito raros,
foram relatados angioedema intestinal. Nestas circunstâncias, maleato
de enalapril deve ser descontinuado e medidas clínicas apropriadas
devem ser iniciadas imediatamente.
Reações adversas que ocorreram muito raramente em estudos clínicos
controlados ou após a comercialização incluem:
Cardiovasculares: infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral,

possivelmente decorrente de hipotensão excessiva em pacientes de
alto risco, dor torácica, distúrbios do ritmo cardíaco, palpitações,
angina pectoris e fenômeno de Raynaud.
Gastrintestinais: íleo paralítico, pancreatite, insuficiência hepática,
hepatite (hepatocelular ou colestática), icterícia, vômitos, constipação,
estomatite, dor abdominal, dispepsia, anorexia.
Sistema nervoso/psiquiátrico: depressão, confusão mental, sonolência,
insônia, nervosismo, parestesia, vertigem, anormalidades do padrão de
sonhos.
Respiratórios: infiltrados pulmonares, broncoespasmo/asma, dispnéia,
rinorréia, dor de garganta e rouquidão.
Pele: eritema polimorfo, dermatite esfoliativa, síndrome de StevensJohnson, necrólise epidérmica tóxica, diaforese, pênfigo, prurido,
urticária e alopecia.
Outros: impotência, alteração do paladar, visão embaçada, glossite,
rubor facial e do pescoço e zumbido.
Foi relatado um complexo sintomático que pode incluir alguns, ou
todos, dos seguintes sintomas: febre, serosite, vasculite, mialgia/miosite, artralgia/artrite, fator antinúcleo positivo, VHS elevada, eosinofilia
e leucocitose. Podem ocorrer erupções cutâneas, fotossensibilidade
ou outras manifestações dermatológicas.
Alterações de exames laboratoriais: raramente ocorrem alterações de
parâmetros laboratoriais durante o tratamento com maleato de enalapril. Foram, contudo, descritos com maior freqüência, embora de forma
discreta e geralmente reversível com a descontinuação do tratamento,
aumento dos níveis séricos do potássio e, descritos em casos isolados, aumentos da uréia e creatinina, principalmente em pacientes com
insuficiência renal. Igualmente raras foram as observações de redução
da hemoglobina, hematócrito, plaquetas e leucócitos ou a elevação de
enzimas hepáticas e/ou da bilirrubina sérica. Ocorreram hipercalemia e
hiponatremia.
POSOLOGIA
Como a absorção de maleato de enalapril não é afetada pela ingestão de alimentos, os comprimidos podem ser administrados antes, durante ou após as
refeições. A dose diária usual varia de 2,5 a 40 mg para todas as indicações.
O maleato de enalapril pode ser administrado uma ou duas vezes por dia. Em
pacientes com insuficiência cardíaca, com insuficiência renal, ou que estejam
sendo tratados com diuréticos, pode ser necessária uma dose inicial menor
de maleato de enalapril, conforme segue abaixo.
Hipertensão essencial: dose inicial 10 a 20 mg ao dia, dependendo do
grau de hipertensão. Em hipertensão leve, a dose inicial recomendada é 10
mg ao dia. Para os outros graus de hipertensão, a dose inicial é de 20 mg
ao dia. A posologia usual de manutenção é de 20 mg, tomados uma vez ao
dia. A posologia deve ser ajustada de acordo com as necessidades do
paciente, até ao máximo de 40 mg ao dia.
Hipertensão renovascular: o tratamento deve ser iniciado com uma dose
menor, 5 mg ou menos, e ajustado segundo as necessidades do paciente. É
presumível que a maioria dos casos responda a um comprimido de 20 mg ao
dia. Cautela em pacientes hipertensos tratados recentemente com diuréticos.
Terapia diurética concomitante na hipertensão: cautela em pacientes
hipertensos tratados recentemente com diuréticos, devido à possibilidade de
ocorrer hipotensão sintomática após a dose inicial de maleato de enalapril.
Nestes casos, suspender o diurético 2 a 3 dias antes de iniciar a terapia com
maleato de enalapril. Se isso não for possível, a dose inicial deve ser baixa (5
mg ou menos) para que seja determinado o efeito inicial na pressão arterial.
A posologia, então, deve ser ajustada de acordo com as necessidades do
paciente.
Insuficiência renal: geralmente deve-se prolongar o intervalo entre as
doses de maleato de enalapril, ou reduzir a posologia. Em caso de disfunção
renal leve (depuração de creatinina entre 30 e 80 mL/min): dose inicial 5 a 10
mg diários; disfunção moderada (creatinina entre 10 e 30 mL/min): 2,5 a 5 mg
diários; e disfunção grave (creatinina menor que 10 mL/min): 2,5 mg nos dias
de diálise. Como o enalaprilato é dialisável, nos dias em que o paciente não
for submetido à diálise, a posologia deve ser ajustada à resposta da pressão
arterial.
Insuficiência cardíaca/Disfunção ventricular esquerda assintomática:
monitorar a pressão arterial e a função renal antes e depois de iniciar o tratamento com maleato de enalapril, devido à possibilidade de ocorrer hipotensão e conseqüente insuficiência renal. A dose inicial de maleato de enalapril
em pacientes com insuficiência cardíaca é de 2,5 mg e deve ser administrada sob supervisão médica para se verificar o efeito inicial sobre a pressão
arterial. Pode ser utilizado para o controle da insuficiência cardíaca sintomática, geralmente com diuréticos e, quando apropriado, com digitálicos. O início
da ação se dá alguns minutos após a administração. Na ausência, ou após
o tratamento efetivo da hipotensão sintomática, conseqüente ao início da
terapêutica com maleato de enalapril, as doses devem ser aumentadas
gradualmente até a dose usual de 20 mg, administrada em dose única diária
ou dividida em duas doses, conforme tolerado pelo paciente. Recomendase que o período de titulação da dose ocorra num período variável de 2 a 4
semanas, ou a critério médico. Em pacientes com insuficiência cardíaca sintomática, esse esquema posológico foi eficaz para reduzir a mortalidade. Em
pacientes que utilizam diuréticos, a dose deverá ser reduzida, se possível,
antes de se iniciar o tratamento com maleato de enalapril. O potássio sérico
também deverá ser monitorizado.
Nota: o aparecimento de hipotensão após a dose inicial de maleato de
enalapril não significa que esta ocorrerá durante a terapia crônica. Tal
ocorrência não contra-indica o uso continuado de maleato de enalapril.
SUPERDOSAGEM
Há poucos dados disponíveis sobre a superdosagem em seres humanos. A
apresentação clínica principal, relatada até agora, consiste em hipotensão
acentuada, começando após 6 horas da ingestão dos comprimidos, concomitante com o bloqueio do sistema renina-angiotensina e estupor. Níveis
séricos de enalaprilato 100 e 200 vezes maiores que o normal após doses
terapêuticas, foram relatados após doses de 300 e 440 mg de enalapril,
respectivamente.
O tratamento recomendado para a superdosagem é a infusão intravenosa de
solução salina normal. Se disponível, a infusão de angiotensina II pode ser
benéfica. Se a ingestão for recente, deve-se induzir ao vômito. O enalaprilato
pode ser removido da circulação através da hemodiálise.
PACIENTES IDOSOS
Não há estudos que determinem se a resposta destes pacientes difere da
resposta de pacientes jovens. Em geral a escolha da dose para pacientes
idosos deve ser cuidadosa, e usualmente iniciada com uma dosagem mais
baixa.
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Terapia anti-hipertensiva: pode ocorrer efeito aditivo, quando maleato de
enalapril for usado com outros anti-hipertensivos.
Pacientes em uso de diuréticos: ocasionalmente pode ocorrer uma redução excessiva da pressão sangüínea em pacientes recentemente tratados
com terapia diurética logo após o início da terapia com maleato de enalapril.
Se for necessária a continuidade do uso do diurético, é recomendada uma
supervisão médica após a 1ª dose de maleato de enalapril, por pelo menos
duas horas e/ou até que a pressão sangüínea tenha se estabilizado por pelo
menos uma hora.
Agentes que aumentam o potássio sérico: em estudos clínicos, o potássio sérico geralmente permaneceu nos limites da normalidade. Em pacientes
hipertensos que receberam apenas maleato de enalapril durante até 48
semanas, foram observados aumentos médios do potássio sérico de aproximadamente 0,2 mEq/L. Nos pacientes que receberam maleato de enalapril
associado a um diurético tiazídico, o efeito espoliador de potássio do diurético foi, em geral, atenuado pelo efeito do enalapril. Se o maleato de enalapril
for administrado com um diurético espoliador de potássio, a hipocalemia induzida pelo diurético pode ser atenuada. Já seu uso associado a diuréticos
poupadores de potássio (por exemplo: espironolactona, triantereno e amilorida), suplementos de potássio ou sal contendo potássio podem levar a um significante aumento no potássio sérico, indicando, portanto, a necessidade de
monitorização freqüente dos níveis séricos do potássio.
Lítio sérico: tem sido descrita a toxicidade por lítio em pacientes que concomitante a seu uso recebem fármacos que levam à eliminação do sódio,
incluindo os inibidores da ECA. Entretanto, poucos casos de intoxicação
por lítio foram relatados nos pacientes recebendo lítio e enalapril. É recomendado que os níveis séricos do lítio sejam monitorizados freqüentemente quando utilizado associado ao maleato de enalapril. A exemplo de
outros medicamentos que eliminam sódio, pode ocorrer redução da depuração do lítio.
Antiinflamatórios não esteróides: em alguns pacientes com comprometimento da função renal que estejam recebendo antiinflamatórios não
esteróides, a co-administração de inibidores da ECA pode resultar em deterioração adicional da função renal. Em geral, esses efeitos são reversíveis.
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