
 
 

 

Foi recentemente anunciado pela Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de 

Saúde (Infarmed) a indisponibilidade atual de medicamentos contendo propranolol 

(Inderal®) por motivo de rotura de stock, não sendo previsível a sua comercialização até 

ao início de 2023.  

O propranolol tem eficácia demonstrada para o tratamento do Tremor Essencial, pelo 

que parte dos doentes com tremor estão presentemente sob tratamento com 

propranolol. É expectável que a interrupção do tratamento com propranolol leve a um 

agravamento das queixas relacionadas com a presença de tremor, pelo que a Sociedade 

Portuguesa de Doenças do Movimento emite agora informações sobre outros 

medicamentos investigados para tratamento do Tremor Essencial.    

Foi previamente estudada a eficácia de vários fármacos da classe dos beta-bloqueantes 

para o tratamento do Tremor Essencial, incluindo o propranolol, metoprolol, atenolol e 

sotalol. Entre estes, o propranolol tem o mais elevado nível de eficácia demonstrada, 

sendo que os dados da literatura a suportam de forma robusta (1,2). O propranolol é 

presentemente o único beta-bloqueante com aprovação de indicação para o tratamento 

do Tremor Essencial em Portugal.  

Ensaios clínicos adicionais sugerem superioridade do atenolol, sotalol e metoprolol para 

o tratamento do Tremor Essencial quando comparados com placebo. No entanto, a 

evidencia na literatura que suporte a sua eficácia é menor. O atenolol e o sotalol foram 

considerados como sendo provavelmente eficazes (2). 

Existem fármacos de outras classes terapêuticas com eficácia demonstrada (1,2,3) e 

aprovados para o tratamento do Tremor Essencial em Portugal. A Sociedade Portuguesa 

de doenças do Movimento recomenda a sua introdução por colegas com experiência 

prévia no manejo destes fármacos.  
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