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Lisinopril 
Anti-hipertensivo 
 
Lisinopril é um anti-hipertensivo. O nome químico do Lisinopril é (S)-1-[n2-(1-carboxi-3-fenilpropil)-L-lisil]-L-prolina 
diihidratado, e possui peso molecular (PM) igual a 441,53. 
Lisinopril é um inibidor específico da peptidil dipeptidase. Ele inibe a enzima conversora da angiotensina (ECA) e 
catalisa a conversão da angiotensina I ao peptídeo vasoconstritor, angiotensina II, resultando na diminuição dos 
níveis de angiotensina II, potente vasoconstritor com consequente redução da pressão arterial em paciente 
hipertensos e diminuindo a pós-carga cardíaca nos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. 
Após a administração oral de Lisinopril, as concentrações plasmáticas de pico ocorrem em 7 horas, apesar de haver 
tendência a um pequeno retardo nesse tempo em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Em doses múltiplas, o 
Lisinopril possui uma meia-vida efetiva de acúmulo de 12,6 horas. 
 

Propriedades 
- Fármaco anti-hipertensivo inibidor da ECA. 
 

Mecanismo de ação 
Lisinopril inibe a enzima conversora da angiotensina (ECA) que catalisa a conversão da angiotensina I ao peptídeo 
vasoconstritor, angiotensina II. A angiotensina II estimula também a secreção da aldosterona pelo córtex cerebral. A 
inibição da ECA resulta em concentrações diminuídas de angiotensina II, as quais resultam em diminuição da 
atividade vasopressora e redução da secreção de aldosterona. A diminuição da aldosterona pode resultar em um 
aumento da concentração sérica do potássio. 
Acredita-se que o mecanismo pelo qual o Lisinopril diminui a pressão arterial é principalmente a supressão do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona. Apesar disso, o Lisinopril tem demonstrado ser anti-hipertensivo mesmo 
em pacientes hipertensos com baixa renina. A ECA é idêntica à cininase II, enzima que degrada a bradicinina. Ainda 
não está elucidado se níveis aumentados de bradicinina, um potente peptídeo vasodilatador, exercem papel 
importante sobre os efeitos terapêuticos do Lisinopril. 
 

Posologia 
Uso humano: 
Lisinopril é indicado na faixa de dosagem diária usual que varia de 2,5mg à 20mg diários. Dose máxima: 40mg 
diários. 
Lisinopril é administrado na forma diihidratada, por isso é necessário aplicar fator de equivalência (FEq) – (vide – 
“Recomendações farmacotécnicas”). 
 
Uso Veterinário: 
Cães – 0,5mg/Kg a cada 12-24 horas. 
Gatos – 0,25 – 0,5mg/Kg a cada 12-24 horas. 
 

Indicações 
Lisinopril é indicado para o tratamento de hipertensão essencial renovascular. Pode ser usado como monoterapia 
ou associado a outras classes de agentes anti-hipertensivos. 
Lisinopril também é indicado para o controle da insuficiência cardíaca congestiva, como tratamento adjuvante com 
diuréticos não poupadores de potássio e, onde apropriado, com digitálicos. 
Lisinopril é indicado para o tratamento de pacientes hemodinamicamente estáveis que sofreram infarto agudo do 
miocárdio nas últimas 24 horas, para prevenir o desenvolvimento subsequente de disfunção do ventrículo esquerdo 
ou insuficiência cardíaca, além de melhorar a sobrevida. 
Lisinopril reduz a taxa de excreção urinária de albumina em pacientes diabéticos normotensos insulinodependentes 
e em pacientes diabéticos hipertensos não insulino-dependentes, que apresentam nefropatia 
incipiente caracterizada por microalbuminúrica. 
 

Contraindicações 
Lisinopril é contraindicado em todos os casos de hipersensibilidade a quaisquer de seus componentes, em pacientes 
com história de edema angioneurótico relacionado ao tratamento prévio com inibidor da ECA e em pacientes com 
edema angioneurótico hereditário ou idiopático. 
Deve ser usado com cuidado em pacientes com insuficiência renal, nos quais a dose deve ser reduzida ou espaçada. 
Em hipertensão arterial vasculorrenal, pode ser usada antes da cirurgia. Em pacientes com estenose bilateral renal 
ou artéria de um rim só, foram observados aumentos reversíveis da uremia e creatininemia. O Lisinopril pode 
produzir hipotensão em pacientes anestesiados, dado que bloqueia a formação secundária da angiotensina II frente 
à liberação de renina compensatória. Não deve ser utilizado em estenose aórtica e obstrução do trato de saída 
aórtico. 
Lisinopril pode ser removido do organismo com a hemodiálise. 
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Reações adversas 
Em estudos clínicos, Lisinopril demonstrou ser geralmente bem tolerado. Na maioria dos casos, as reações adversas 
foram leves e transitórias. Os efeitos clínicos adversos mais frequentes observados com Lisinopril em estudos 
clínicos controlados foram: tonturas, cefaléia, diarréia, fadiga, tosse e náuseas. Outras reações adversas menos 
frequentes ocorreram em estudos clínicos controlados e incluem efeitos ortostáticos, inclusive hipotensão, 
erupções cutâneas e astenia. 
 

Interações medicamentosas 
Diuréticos potencializam o efeito anti-hipertensivo de Lisinopril. 
A indometacina pode diminuir a eficácia anti-hipertensiva de Lisinopril quando administrada concomitantemente. 
Em alguns pacientes com comprometimento da função renal que estão sendo tratados com antiinflamatórios não 
esteroidais, a co-administração de Lisinopril pode resultar em deterioração da função renal. 
Não há evidências de interações adversas clinicamente significativas com o uso concomitante com nitratos e/ou 
digoxina. 
A presença de alimentos no trato gastrintestinal não altera a biodisponibilidade do Lisinopril. 
Lisinopril aumenta a eliminação de lítio. 
Quando Lisinopril é utilizado concomitantemente com outros agentes anti-hipertensivos, pode ocorrer hipotensão 
adicional. 
 

Recomendações farmacotécnicas 
Lisinopril pode ser manipulado com os seguintes excipientes: amido, estearato de magnésio, celulose 
microcristalina, dióxido de silício coloidal e óxido de ferro. 
Lisinopril é administrado na forma diihidratada, em doses equivalentes à base: 2,72mg de diihidrato de Lisinopril 
são aproximadamente equivalentes a 2,5mg de Lisinopril base – FEq = 1,09 (BATISTUZZO, 2011). 
Lisinopril apresenta-se na forma de pó cristalino branco, inodoro, solúvel em água, metanol, praticamente insolúvel 
em álcool, acetona, clorofórmio e éter. 
Lisinopril – C21H31N3O5 – PM 405,53 
Lisinopril diidratado – C21H31N3O5.2H2O – PM 441,53**. 
 

Informações de armazenamento 
Lisinopril deve ser armazenado à temperatura ambiente, livre do calor e umidade. 
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