
®Figura 1. Ação vasodilatadora da PROPATYLA .

®PROPATYLA  é o Nitrato de Propatyla (éster trinítrico do 2,2-bis 
(hidroximetil)-1-butanol - ETTN), que atua como vasodilatador de 
ação imediata e prolongada. Proporciona vantagens ao paciente que 
sofre de crises agudas ou recorrentes de Angina pectoris (Angina – 
dor; pectoris – peito). 
A Angina é a dor no peito ou o desconforto originado pela diminuição 
da circulação do sangue no coração e no músculo cardíaco 
propriamente dito, por falta de oxigênio e/ou de outros nutrientes 
em alguma de suas partes. Estudos recentes calculam que a 
incidência anual de angina é da ordem de 1,1 para cada 1.000 
homens e 0,5 para cada 1.000 mulheres entre as idades de 31 a 70 
anos. Estudos de pacientes com angina recentemente 
diagnosticada acharam uma incidência de 40% de infarto agudo do 
miocárdio (IAM) e 17% de mortalidade dentro de três meses. 
Angina fica progressivamente mais comum, em um modo linear 
com idade crescente. Entre as idades de 40-70, a angina é 
diagnóstico mais freqüente em homens do que mulheres. Isso 
ocorre devido ao efeito cardioprotetor dos estrógenos em mulheres. 
Para tanto, após 15 anos da menopausa feminina, a incidência de 
angina acontece com freqüência igual em ambos os sexos. Outras 
características clínicas que são associadas com o prognóstico 
incluem senilidade, IAM anterior, diabete e hipertensão. 

®A PROPATYLA  produz o 
relaxa-mento vascular em 
artér ias e veias.  Baixas 

®concentrações de PROPATYLA  
produzem uma vasodilatação 
predominantemente venosa, 
diminuindo, assim, o volume das 
câmaras cardíacas e da pressão 
diastólica final, com pouca 
alteração na resistência vascular 
sistêmica.

®A PROPATYLA  pode ser 
manipu-lada em forma de 
comprimidos sublinguais (sublingual tablets) para liberação 
instantânea, agindo em menos de dois minutos e atuando por cerca 
de 5 horas. 

®A PROPATYLA  também possui propriedades preventivas, por ser 
um potente vasodilatador que possibilita a ação imediata, reduzindo 
as dores causadas pela Angina pectoris.

®Assim, a PROPATYLA  atua como:

- Antianginoso;

- Vasodilatador;

- Coronariodilatador;

- Espasmolítico (efeito secundário).

Investigações clínicas relatam que a  produz um 
menor efeito colateral de natureza subjetiva, pois sua ação é 

®sentida de modo gradual. A PROPATYLA  foi também testada 
clinicamente com relação à sua habilidade de contra-atacar as 
ocorrências de Angina pectoris em pacientes cardioescleróticos. Foi 
observado que grandes consumidores de comprimidos de 
nitroglicerina reduziram apreciavelmente o seu consumo diário 

®durante o período em que foi administrada a PROPATYLA , o que 
demonstra alta eficácia no alívio da dor causada pela crise de 
Angina.

®PROPATYLA
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Não há estudos adequados em mulheres, porém em animais de 
laboratório ocorreram alguns efeitos adversos ao feto.

Não deve ser associada a fármacos usados no tratamento da 
disfunção erétil, sob risco de grave efeito hipotensor;
Associada com anti-hipertensivos, vasodi latadores, 
antidepressivos tricíclicos e hipnoanalgésicos, pode também gerar 
um efeito hipotensor;
Pode diminuir a ação da acetilcolina, histamina e norepinefrina;
Fármacos simpaticomiméticos podem reduzir seus efeitos 
antianginoso.

®PROPATYLA  é recomendado como profilático em doses de 15 a 
30mg por dia, ou a critério médico, contra os sintomas 
cardioescleróticos. 

®PROPATYLA  não deve ser empregado nas raras pessoas que 
manifestam respostas idiossincrásicas, especialmente de natureza 
sincopal.

®PROPATYLA  deve ser prescrita com cautela em pacientes com 
anemia severa e intensa, pressão intra-ocular elevada ou pressão 
intracraniana aumentada, glaucoma, hemorragia cerebral, 
hipertiroidismo, cardiomiopatia hipertrófica, infarto do miocárdio 
recente, diminuição da função renal, sensibilidade a nitratos, 
hipermotilidade gastrintestinal e síndrome de má absorção.

 - Não ingerir bebida alcoólica durante o tratamento;
 - Não praticar exercícios físicos extenuantes durante o tratamento.

®A PROPATYLA  pode causar rubor, tontura, taquicardia e dores de 
cabeça de baixa intensidade. Altas doses podem causar vômitos, 
inquietação, hipotensão, síncope, cianose e metemoglobinemia. 
Essas reações podem seguir-se de pele fria, respiração prejudicada 
e bradicardia.
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