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IDENTIFICAÇÃO

Formula Molecular: C13H14Cl2O3
PM: 289,2
DCB: 02136
CAS: 52214-84-3

PROPRIEDADES:

Homólogo do clofibrato. Apresenta maior eficácia na redução de triglicérides e 
aumento significativamente maior no HDL-Colesterol que a sinvastatina, além 
de reduzir o LDL-colesterol.

É rapidamente absorvido pelo trato-gastrointestinal

INDICAÇÃO

Hiperlipemia primária resistentes ás medidas dietéticas incluindo hipercolester-
olemia, hipertrigliceridemia e hiperlipemia mista.

DOSE E USO

100 mg ao dia

REAÇÕES ADVERSAS

• Cefaleia, vertigem, reações cutâneas, náuseas, vômitos, diarreia e dispepsia.
• Raros casos de miopatia devendo ter vigilância da creatinoquinase.

PRECAUÇÕES

Gravidez e Lactação

Não há evidências de que o Ciprofibrato seja teratogênico, mas sinais de toxi-
cidade com altas doses foram observados em testes de teratogenicidade em 
animais. O Ciprofibrato é excretado no leite de ratas que estão amamentando. 
Uma vez que não existem dados sobre a utilização durante a gravidez e lactação 
na espécie humana, o Ciprofibrato é contraindicado. 

Populações Especiais 

O medicamento deve ser utilizado com cautela em pacientes com insuficiência 
da função hepática: São recomendados testes periódicos da função hepática. O 
tratamento com Ciprofibrato deve ser interrompido se anormalidades significa-
tivas nas transaminases persistirem ou se insuficiência hepática colestática for 
evidenciada. 
A insuficiência da função renal e qualquer situação de hipoalbuminemia, tal 
como síndrome nefrótica, pode aumentar o risco de miopatia.

INTERAÇÕES

• Potencializa o efeito da varfarina
• Pode interagir com hipoglicemiantes orais
• Sua ação pode ser inibida por anticoncepcionais orais

CIPROFIBRATO
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CONTRA-INDICAÇÕES

O Ciprofibrato é contraindicado em casos de: 

• Insuficiência hepática severa; 

• Insuficiência renal severa; 

• Gravidez e lactação; 

• Associação com outros fibratos (por exemplo: clorfibrato, bezafibrato, genfibro-
zila e fenofibrato); 

• Hipersensibilidade ao Ciprofibrato ou a qualquer componente do produto; 
devido à presença de lactose, esta medicação é contraindicada em pacientes 
com deficiência de lactase, galactosemia ou síndrome de má absorção de gli-
cose e galactose

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com insuficiência 
hepática grave ou insuficiência renal grave. 
Categoria de risco na gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por 
mulheres grávidas sem orientação médica.

REFERÊNCIA

DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014


