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Ciclobenzaprina HCl 
 Relaxante Muscular 
 
CAS: 6202-23-9 

PM: 311,86 
FM: C20H21N.HCl 
Nome científico: Cloridrato de Ciclobenzaprina 
Fator de correção: não se aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: 1,00 
USO ORAL  
 

 

A ciclobenzaprina pertence à classe dos relaxantes muscular, sendo indicada para o tratamento de espasmo 

muscular associado a condições musculoesqueléticas dolorosas agudas e dolorosas como lombalgias, torcicolos,  

periartrite escápuloumeral, cervicobraquialgias e no tratamento da fibromialgia. Além disso, é indicado como 

coadjuvante de outras medidas para o alívio dos sintomas, tais como fisioterapia e repouso. 

 

Propriedades 

 Possui propriedade relaxante. 
 

Mecanismo de ação 
A ciclobenzaprina reduz a atividade motora somática tônica, influenciando tanto nos neurônios motores alfa quanto 
os neurônios motores gama. 

 
Indicações e aplicações  
Indicado para o tratamento de espasmo muscular e para o tratamento sintomático da fibromialgia. 
 

Sugestões de dosagem  
Crianças acima de 15 anos e adultos: 
Espasmo muscoloesquelético: 10 mg, de 3 ou 4 vezes ao dia. 
Fibromialgia: 5 a 40 mg, na hora de dormir. 
Limite de dose para adultos: 60 mg ao dia. 
Não foi estabelecido a eficácia e segurança para menores de 15 anos. 
 

Informações de Segurança  
Evitar o consumo de álcool.  
Evitar dirigir e operar máquinas. 
Lactação: É desconhecido se é excretada no leite materno. Orienta-se não utilizar a medicação durante a lactação. 
Riscos na Gravidez: B 
 

Interações medicamentosas  
Antidepressivos tricíclicos: potencialização dos efeitos colinérgicos, como boca seca, constipação, confusão mental 
e retenção urinária. 
Amiodarona, cetoconazol, ciprofloxacino, depressores do SNC, fluvoxamina, norfloxacino, ofloxacino, rofecoxibe: 
aumento dos níveis e/ou efeitos destes. 
Tramadol: risco de crise convulsiva. 
Guanetidina: diminuição do efeito da guanetidina. 
Evitar centella asiática, Kawa-kawa e valeriana, pois podem aumentar a depressão do SNC. 
 

Advertências e Precauções 
Orientar a não dirigir ou operar máquinas. 
Não utilizar concomitantemente com inibidores da MAO ou nos 14 dias após o término do tratamento com estes 
inibidores: a combinação pode causar crise hipertensiva e convulsões graves.  
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Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes que podem ser utilizados: celulose microcristalina, fosfato tricálcico, croscarmelose sódica, lactose, 
estearato de magnésio, hipromelose, macrogol, dióxido de titânio.  
 

Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
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