
 

BETA-BLOQUEADORES 

Os betabloqueadores agem fazendo o bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos, 

inibindo as respostas inotrópicas e vasoconstritoras à ação da epinefrina e da 

norepinefrina.  

Os 2 tipos de receptores estão ligados a proteína Gs. Quando o neurotransmissor se liga 

ao receptor, aumenta a concentração do AMPc, que se trata de um segundo 

mensageiro, que leva a informação a suas células-alvo. As diferenças entre os tipos de 

receptores β, tem ligação com às ações vasodilatadoras de alguns medicamentos desta 

classe. 

Lembrando que o efeito terapêutico depende do tipo ou geração de beta-bloqueador 

escolhido e também da dose administrada. 

Mecanismo de ação: 

✅ Podem agir nos diferentes receptores beta-adrenérgicos: β1 e β2.  

📌 Receptores β1 

São responsáveis por aumentar o débito cardíaco, aumentar a fração de ejeção de 

sangue e a frequência cardíaca; Causa o aumento de lipólise e Libera renina. 

📌 Receptores β2 

Causam relaxamento visceral: Lipólise; Aumento da secreção de reninas nos rins; 

Inibição da liberação de histamina dos mastócitos; Dilatação das artérias do músculo 

liso; Glicogenólise e Gliconeogênese.   

📌 Receptores α1, β1 e β2 

Os chamados Novos beta-bloqueadores tem como principal mecanismo de ação o 

bloqueio concomitante dos receptores α1, β1 e β2, sem demonstrar níveis altos de ação 

agonista inversa, resultando em menos efeitos colaterais.  

Exemplo: Carvedilol e Nevibolol. 



  

 Classificação: 

✅ Podem ser classificados de acordo com a sua seletividade:  

📌 Não seletivos: São aqueles que bloqueiam tantos os receptores adrenérgicos β1 (que 

estão localizados principalmente no miocárdio, o músculo do coração) quanto os 

receptores adrenérgicos β2 (que são encontrados na musculatura lisa dos vasos 

sanguíneos, no pulmão e em muitos outros órgãos).  

Uma consequência do uso desse tipo de beta-bloqueador é a acentuação dos efeitos 

periféricos como a broncoconstrição e o aumento da resistência arterial periférica.  

Exemplo: Propranolol; Nadolol e Timolol.   

📌 Cardiosseletivos: Bloqueiam apenas os receptores β1 adrenérgicos, presentes em 

grande extensão no coração (daí vem o nome “Cardiosseletivos”), no Sistema Nervoso 

Central e nos rins, tendo então menores efeitos de bloqueio periférico não 

desejado/esperado.  

Mas atenção, em doses muito altas, os beta-bloqueadores cardiosseletivos podem ter 

ação nos receptores β2 adrenérgicos. 

EXEMPLO: Atenolol e Metoprolol  

📌 Os que tem ação vasodilatadora (ou os novos beta-bloqueadores): Bloqueiam os 

receptores β1 e β2 e antagonizam os receptores α1 periféricos e a produção de óxido 

nítrico.  

Exemplo: Carvedilol e Nebivolol. 

 


