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Ciprofibrato 
Anti-dislipidêmico 
Hipotrigliceridêmico 
 
Denominação química: ácido 2-(4-(2,2-diclorociclopropil)fenoxi)-2-metil-propanoico 
Fator de correção (Fc): não se aplica 
Fator de equivalência (FEq): Não se aplica 
 
 
Ciprofibrato é indicado para o tratamento da hiperlipidemia primária resistente a medidas dietéticas apropriadas, 
incluindo hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hiperlipidemia combinada tipos IIa, IIb, III e IV da classificação 
de Frederickson. 
O Ciprofibrato é um modulador lipídico de amplo espectro. É um complemento eficaz da dieta no controle de 
concentrações elevadas do colesterol LDL e VLDL e dos triglicerídeos. O Ciprofibrato aumenta o nível do colesterol 
HDL. É um ativo derivado do ácido fíbrico com propriedades de redução de lípides. Investigações moleculares 
revelaram que os fibratos ativam um grupo de receptores nucleares conhecidos como PPARα (peroxisome 
proliferator activated receptors). Esta ativação resulta em aumento da síntese de HDL-c, acelera o clearance do LDL-
c, acelera o catabolismo do triglicerídeo rico em lipoproteína e VLDL e diminui a produção de triglicerídeos. Estas 
alterações esclarecem porque os fibratos exercem impacto muito maior na diminuição do nível de triglicerídeos e 
aumento dos valores do HDL-c com nenhuma modificação ou discreto aumento da concentração do LDL-c quando 
comparado com as estatinas. Estas modificações poderiam provavelmente justificar alguns dos efeitos 
antiaterogênicos dos fibratos. 
Há evidência de que o tratamento com fibratos pode reduzir os eventos de doença cardíaca coronariana. Os efeitos 
benéficos na mortalidade por todas as causas na prevenção da doença cardiovascular primária e secundária não 
foram adequadamente estudados. 
 

Propriedades  
 Tratamento de hipertrigliceridemia severa isolada 

 Tratamento da hiperlipidemia mista quando a estatina ou outro tratamento eficaz são contraindicados ou 
não são tolerados 

 

 

Mecanismo de ação  
Embora o mecanismo de ação de Ciprofibrato ainda não tenha sido totalmente elucidado, sabe-se que ele tem a 

capacidade de incrementar a hidrólise dos triglicerídeos pelo aumento nas taxas de atividade da lipoproteína lípase 

(uma enzima ligada ao endotélio dos capilares do tecido adiposo e muscular), que aumenta a oxidação dos ácidos 

graxos livres nas fibras musculares e remove o excesso de lipídeos do sistema sanguíneo através dos músculos. O 

incremento na atividade da enzima lipoproteína lipase provavelmente ocorra por duas vias: pelo estímulo à 

oxidação de ácidos graxos livres no fígado e pela indução do gene de produção da lipoproteína lipase.  

É um medicamento que age no organismo promovendo a diminuição dos níveis elevados das gorduras do sangue 

(colesterol, triglicerídeos). É um complemento eficaz da dieta no controle de concentrações elevadas do colesterol 

LDL e VLDL (colesterol ruim) e dos triglicerídeos. O ciprofibrato aumenta o nível do colesterol HDL (colesterol bom). 

A absorção do ciprofibrato é rápida e quase completa. A concentração plasmática máxima é alcançada em cerca de 

1 hora em pacientes em jejum, ou com retardo de 2 a 3 horas em pacientes alimentados. A meia vida terminal, 

determinada em voluntários por estudo com isótopo C14, foi de 88,6 ± 11,5 horas. A meia-vida de eliminação em 

pacientes com insuficiência renal moderada foi levemente aumentada comparada com indivíduos saudáveis (116,7 

horas comparado com 81,1 horas). Em pacientes com insuficiência renal severa, foi notado um aumento 

significativo (171,9 horas). 
 
 

Comprovação de eficácia 

A eficácia de ciprofibrato foi confirmada por Cattin L. et al. (1990) em seu estudo multicêntrico aberto envolvendo 
127 pacientes portadores de com hiperlipidemia primária resistente, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e 
hiperlipidemia mista. O uso de ciprofibrato por esses pacientes, por 12 semanas, apresentou redução em todos os 
níveis hiperglicêmicos, inclusive apresentando aumento nos níveis de HDL, apresentando boa tolerância pelos 
pacientes.  
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Farnier M. et al. (1994) comprovou a eficácia e segurança de ciprofibrato em sua publicação, um estudo aberto 
multicêntrico envolvendo 170 pacientes com hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia por 8 semanas. O resultado 
foi à diminuição dos parâmetros aumentados e com boa tolerabilidade. 
Oro L. et al. (1982) também comprovou a eficácia do ciprofibrato em seu estudo com 102 pacientes acompanhados 
por 12 anos em média, todos portadores de colesterol total e triglicérides aumentados. 
Silva J.M. et al. (1998) comprovou também a eficácia do ciprofibrato em um estudo aberto envolvendo 40 pacientes 
portadores de hiperlipidemia primária resistente, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hiperlipidemia mista 
com administração de ciprofibrato por 6 meses, comprovando sua elevada eficácia hipolipemiante.  
Bruckert E. et al. (1993) também confirmou a eficácia do ciprofibrato na diminuição de triglicérides e colesterol 
sérico, sendo utilizado por 30 dias. 
Park et al (1997) compararam a eficácia e a segurança do Ciprofibrato com a lovastatina num ensaio clínico duplo-
cego controlado. Os 84 voluntários incluídos neste estudo foram indicados para a terapia com drogas 
antihiperlipidêmicas. Os pacientes foram randomicamente divididos em dois grupos e receberam 100mg/dia de 
Ciprofibrato ou 20mg/dia de lovastatina durante oito semanas. Após este período, a equipe de Park comparou os 
fatores de riscos cardiovasculares severos e reações adversas implicados em cada terapia. Ciprofibrato mostrou 
maior redução significativa nos níveis de triglicerídeos e fibrinogênios e maior elevação nos níveis de HDL quando 
comparado com a lovastatina. 

 
Posologia 
Ciprofibrato deve ser administrado na dose de 100mg uma vez ao dia. 
 
 

Indicações e aplicações  
Ciprofibrato é indicado como adjunto à dieta e outros tratamentos não farmacológicos (por exemplo, exercício, 
redução de peso) nos seguintes casos:  

 Tratamento de hipertrigliceridemia severa isolada 

 Hiperlipidemia mista quando a estatina ou outro tratamento eficaz são contraindicados ou não são 
tolerados 

 

Contraindicações 
Ciprofibrato não deve ser utilizado nos seguintes casos: 
-insuficiência hepática (do fígado) grave severa; 
-insuficiência renal (dos rins) severa; 
-gravidez e lactação; 
-associação com outros fibratos (por exemplo: clorfibrato, bezafibrato, genfibrozila e fenofibrato); 
-alergia 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 glicose e galactose. 
 
 

Interações medicamentosas 
Associação contraindicada 
Como com outros fibratos, o risco de rabdomiólise (destruição das células musculares) e mioglobinúria (perda de 
mioglobina, uma proteína típica dos tecidos musculares) pode ser aumentado se o ciprofibrato for utilizado em 
associação com outros medicamentos semelhantes. 
 
Associação não recomendada 
Como com outros fibratos, o risco de rabdomiólise e mioglobinúria pode ser aumentado se o ciprofibrato for 
utilizado em associação com inibidores da HMG CoA redutase. 
 
Associação que requer precaução 
O ciprofibrato tem demonstrado potencializar o efeito da warfarina, indicando que o tratamento com 
anticoagulante oral concomitante deve ser administrado com dose reduzida e ajustada. 
 
Associações que devem ser consideradas 
Embora o ciprofibrato possa potencializar o efeito dos hipoglicemiantes orais (medicamentos que diminuem a taxa 
de açúcar no sangue), os dados disponíveis não sugerem que tal interação poderá causar problemas clinicamente 
significativos.·. 
Os estrógenos podem aumentar os níveis de lipídios. 
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Reações adversas  
As reações adversas observadas em estudos clínicos e reportados durante o período pós-comercialização são 
detalhadas abaixo. As reações adversas pós-comercialização estão classificadas com a frequência “não conhecida”. 
Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação comum 
(ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% 
dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que 
utilizam este medicamento). Não conhecida (não pôde ser estimado a partir dos dados disponíveis). 
 
Distúrbios da pele 
Comum: rash (erupções cutâneas), alopecia (perda de cabelos ou pelos). 
Não conhecida: urticária, coceira e, sensibilidade à luz, e eczema (inflamação da pele na qual ela fica vermelha, 
escamosa e algumas vezes com rachaduras ou pequenas bolhas). 
 
Distúrbios Musculares 
Comum: mialgia (dor muscular) 
Não conhecida: miopatia (doença muscular), miosite (doença inflamatória do músculo) e rabdomiólise (destruição 
das células musculares). 
Na maioria dos casos, a toxicidade muscular é reversível com a suspensão do tratamento. 
 
Distúrbios do sistema Nervoso 
Comum: dor de cabeça, vertigem, tontura e sonolência. 
 
Distúrbios Gastrintestinais 
Comum: náuseas, vômitos, diarreia, dispepsia (indigestão) e dor abdominal. 
De maneira geral, estas reações adversas foram de natureza leve a moderada, e ocorreram no início do tratamento, 
tornando-se menos frequentes com a continuação do tratamento. 
 
Distúrbios Hepato-Biliares (relativas ao fígado e a vesícula biliar) 
Não conhecida: anormalidades nos testes de função hepática, colestase (redução do fluxo biliar), citólise (quebra de 
células) e colelitíase (formação de cálculos biliares). Foram observados casos excepcionais com evolução crônica. 
 
Distúrbios Respiratórios, torácicos e mediastinal 
Não conhecida: pneumonite (inflamação nos pulmões), fibrose pulmonar (formação de tecido fibroso nos pulmões). 
Distúrbios Gerais e Condições no Local da Administração. 
Comum: Fadiga (cansaço). 
 
Distúrbios do Sistema Reprodutivos e nos Seios 
Não conhecida: disfunção erétil 

 
 
Recomendações farmacotécnicas  
FATOR DE CORREÇÃO (Fc): não se aplica 
FATOR DE EQUIVALÊNCIA (FEq): não se aplica  
 
Excipientes compatíveis: Lactose, amido, polividona, dióxido de silício, estearato de magnésio. 
 
 

Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo do produto.  
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