
Cloridrato de Celiprolol 200 mg Comprimidos 
Cloridrato de Celiprolol 400 mg Comprimidos

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento porque contém
informações importantes para você.

Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo 
que seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer 

possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

-
-
-

-

O que tem neste folheto:
1. O que é Cloridrato de Celiprolol e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Cloridrato de Celiprolol
3. Como tomar Cloridrato de Celiprolol
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar Cloridrato de Celiprolol
6. Conteúdo da embalagem e outras informações.

1. O que é Cloridrato de Celiprolol e para que é utilizado

O nome do seu medicamento é Cloridrato de Celiprolol 200 mg ou 400 mg Comprimidos (denominados 
Cloridrato de Celiprolol neste folheto).
Celiprolol Hydrochloride contém um medicamento chamado cloridrato de celiprolol. Este pertence a um grupo de medicamentos 
chamados betabloqueadores. Funciona diminuindo a frequência cardíaca ou diminuindo a pressão arterial. É usado para tratar a 
pressão arterial elevada (hipertensão).

2. O que precisa de saber antes de tomar Cloridrato de Celiprolol

Não tome Cloridrato de Celiprolol se você:
- tem alergia ao cloridrato de celiprolol ou a qualquer um dos componentes deste medicamento (indicados na secção 6). Os 

sinais de uma reação alérgica incluem: erupção cutânea, problemas de deglutição ou respiração, inchaço dos lábios, face, 
garganta ou língua

sofreu uma reação alérgica a um betabloqueador (propranolol, sotalol, timolol etc.) controle 
(insuficiência cardíaca é uma condição na qual seu coração não está bombeando sangue tão 
bem quanto deveria), tem um ritmo cardíaco anormal, dificuldade em respirar e tornozelos 
inchados

sofre de batimentos cardíacos perdidos (bloqueio cardíaco) ou outros problemas cardíacos ou sofre de artérias endurecidas tem 

problemas renais graves

tem ou teve episódios de asma, sibilos ou outros problemas respiratórios graves tem 
um tumor raro chamado feocromocitoma que não está sendo tratado
tem níveis anormais de ácido no sangue (acidose metabólica), geralmente como resultado de doença grave já 
está tomando teofilina (um medicamento anti-asma).
tem doença arterial oclusiva periférica em estágio avançado ou síndrome de Raynaud

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
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Não tome este medicamento se alguma das situações acima se aplicar a si. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico ou 
farmacêutico antes de tomar Cloridrato de Celiprolol.

Avisos e Precauções

Tome especial cuidado e consulte o seu médico antes de tomar Cloridrato de Celiprolol se:
-
-
-

tem problemas hepáticos ou renais (consulte a Secção 3, Como tomar Cloridrato de Celiprolol) tem 
angina de Prinzmetal (dor no peito durante o repouso)
têm má circulação sanguínea, por exemplo, doença de Raynaud, doença de Burger. Os sintomas da doença de Raynaud incluem dedos 

das mãos e pés mudando de cor quando frio e formigamento ou dor no aquecimento. O seu médico irá acompanhá-lo de perto enquanto 

estiver a tomar este medicamento.

têm circulação inadequada de sangue através das artérias coronárias.
já teve uma doença de pele conhecida como psoríase. O seu médico irá interromper este medicamento se tiver. tem asma ou 
problemas respiratórios devido a problemas pulmonares de longa duração (chamados bronquite ou enfisema) tem um 
problema de tiróide uma vez que os efeitos de uma glândula tiróide hiperactiva (tirotoxicose) podem ser ocultados por 
medicamentos beta-bloqueadores

tem uma história de alergias graves, particularmente a outros medicamentos, incluindo reações anafiláticas, necessita de 
tratamento anti-alérgico, por exemplo. após uma picada de vespa ou abelha; o seu médico pode querer interromper o seu 
tratamento com Cloridrato de Celiprolol para prevenir uma possível reação alérgica.
são diabéticos. Pacientes com diabetes devem estar cientes de que os sintomas de pressão arterial baixa 
(hipoglicemia) podem ser ocultados por medicamentos betabloqueadores

tem alguma insuficiência cardíaca que está sob controle com medicação. O seu médico administrará este medicamento sob 
estrita vigilância médica

tem um batimento cardíaco lento ou irregular.

-
-
-
-

-
-

-

-

-

Enquanto estiver a tomar Cloridrato de Celiprolol se:
- tiver problemas cardíacos e o seu médico quiser interromper este medicamento, a dose deve ser reduzida gradualmente 

ao longo de 1-2 semanas. Ao mesmo tempo, se necessário, qualquer terapia de substituição para prevenção de ataques de 
angina pode ser considerada pelo seu médico.

Crianças
O Cloridrato de Celiprolol não é recomendado para uso em crianças.

Operações ou anestésicos
Informe o seu médico ou dentista se estiver a tomar Cloridrato de Celiprolol se vai ser submetido a uma anestesia ou a 
uma cirurgia (incluindo cirurgia dentária).

Teste de drogas no esporte:

O Cloridrato de Celiprolol pode dar um resultado positivo se você fizer um exame de sangue ou urina para verificar a 
presença de drogas.

Outros medicamentos e Cloridrato de Celiprolol
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos, 
incluindo medicamentos obtidos sem receita médica. Isso ocorre porque o Cloridrato de Celiprolol pode afetar a forma como alguns 
outros medicamentos funcionam. Além disso, alguns outros medicamentos podem afetar o funcionamento do Cloridrato de Celiprolol.

Cuidados são necessários se você estiver tomando:

- medicamento para tratar um ritmo cardíaco anormal, por exemplo. Disopiramida, Quinidina, Amiodarona, 
Sotalol, Hidroquinidina, Ibulitide, Dafetilide, Propefenona
outros medicamentos para tratar uma doença cardíaca, dor no peito ou pressão arterial elevada, por exemplo. Verapamil, 
Diltiazem, Nifedipina, Digitoxina, Digoxina, Alfa-metildopa, Guanfacina, Reserpina, Bepridil ou Clonidina. Se estiver a tomar 
clonidina e Cloridrato de Celiprolol em conjunto, não deve parar de tomar clonidina, a menos que o médico lhe diga para o 
fazer. Seu médico interromperia o Cloridrato de Celiprolol muitos dias antes de a clonidina ser descontinuada

-



- vasodilatadores como gliceril trinitrato (comumente conhecido como nitroglicerina), mononitrato de isossorbida e dinitrato de 
isossorbida, nitroprussiato de sódio etc. (usados   para tratar hipertensão, insuficiência cardíaca e angina) diuréticos 
(“comprimidos de água”), por exemplo, clortalidona ou hidroclorotiazida

medicamentos utilizados para o tratamento da depressão mental conhecidos como inibidores da monoaminoxidase (IMAO), por 
exemplo, fenelzina, tranilcipromina, moclobemida e isocarboniazida.

medicamentos para diabéticos, por exemplo, insulina ou medicamentos antidiabéticos orais (por exemplo, glibenclamida, metformina). Seu 

açúcar no sangue precisa ser monitorado de perto

noradrenalina ou adrenalina (utilizada para o tratamento da pressão arterial baixa, insuficiência cardíaca, asma ou alergias). A 
noradrenalina e a adrenalina são sempre administradas sob supervisão médica

medicamentos usados   para a asma 

medicamentos usados   como anestésicos

medicamentos como fenilefrina, pseudoefedrina, fenilpropanolamina (contidos em medicamentos para a tosse ou gotas 
para o nariz e os olhos). Estes medicamentos podem neutralizar o efeito dos medicamentos Cloridrato de Celiprolol 
usados   no tratamento de doenças mentais, como barbitúricos, fenotiazinas (por exemplo, clorpromazina, trifluperazina) 
ou a maioria dos antidepressivos tricíclicos (por exemplo, imipramina, amitriptilina, clomipramina, desipramina).

medicamentos usados   para aliviar a dor, como medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), por 
exemplo, ibuprofeno, indometacina

mefloquina (medicamento usado para a prevenção e tratamento da malária)
se desenvolver choque ou tensão arterial baixa devido à floctafenina (medicamento utilizado para tratar a dor), o 
Cloridrato de Celiprolol pode reduzir a eficácia dos medicamentos utilizados para tratar estas doenças, tais como 
verapamil, eritromicina, claritromicina, ciclosporina, quinidina, cetoconazol, itraconozol, rifampicina e erva de São João 
que pode afetar a quantidade deste medicamento que você absorve. fingolimode, usado no tratamento da esclerose 
múltipla. O seu médico pode monitorizar o início do seu tratamento.

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

Cloridrato de Celiprolol com alimentos e bebidas
Se tomar este medicamento com alimentos, pode não funcionar tão bem. O Cloridrato de Celiprolol deve ser tomado 
preferencialmente pela manhã, uma hora antes das refeições ou 2 horas após.Não façabeba bebidas alcoólicas até 
discutir os efeitos com o seu médico. Os sucos cítricos aumentam a quantidade de Cloridrato de Celiprolol que você 
absorve, portanto, deve ser evitado enquanto estiver tomando este medicamento.

Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico 
ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Se o seu médico não encontrar nenhuma alternativa mais segura, você pode receber Cloridrato de Celiprolol. Se tomar 
Cloridrato de Celiprolol durante a gravidez, deve informar a sua parteira. No recém-nascido da mãe tratada, a atividade desse 
tipo de medicamento permanece por vários dias. Os efeitos podem incluir batimento cardíaco lento, insuficiência cardíaca ou 
dificuldade para respirar. Portanto, o monitoramento cuidadoso do recém-nascido é recomendado durante os primeiros 3 a 5 
dias de vida.

Se já está a tomar Cloridrato de Celiprolol e acabou de descobrir que está grávida, deve falar 
imediatamente com o seu médico.

Você não deve amamentar se estiver tomando Cloridrato de Celiprolol. Se está a amamentar ou planeia 
amamentar, deve falar com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Condução e utilização de máquinas

Ao usar este medicamento, você pode sentir tonturas, fadiga, bem como a potencialização de efeitos colaterais, como tremores, 
dores de cabeça ou distúrbios visuais. Se isto acontecer, não conduza nem utilize quaisquer ferramentas ou máquinas.

3. Como tomar Cloridrato de Celiprolol

Sempre tome este medicamento exatamente como seu médico lhe disse. Consulte o seu médico ou farmacêutico se tiver 
dúvidas.



-
-
-

Engula os comprimidos inteiros com um copo de água.
Tome os comprimidos de preferência logo pela manhã, uma hora antes das refeições ou duas horas após as refeições. 
Para ajudá-lo a se lembrar de tomar o medicamento, tente adquirir o hábito de tomá-lo no mesmo horário todos os dias, 
de preferência logo pela manhã.

A dose recomendada é:

Adultos, incluindo idosos –a dose inicial recomendada é de 200 mg de Cloridrato de Celiprolol uma vez ao dia. Se 
necessário após 2 a 4 semanas, o seu médico irá aumentar a sua dose para 400 mg uma vez por dia. A dose máxima é 
de 400 mg uma vez por dia.

Se tiver a impressão de que o efeito dos comprimidos de Cloridrato de Celiprolol é muito forte ou muito fraco, fale com o seu 
médico ou farmacêutico.

Adultos com problemas hepáticos ou renais –se tiver problemas renais, o seu médico pode dar-lhe uma dose mais 
baixa do que a indicada acima e aumentá-la conforme necessário. Uma redução da dose pela metade pode ser 
apropriada em pacientes com insuficiência moderada da função renal (clearance de creatinina na faixa de 15-40 ml 
por minuto). Cloridrato de celiprolol não é recomendado para pacientes com insuficiência renal grave (clearance de 
creatinina inferior a 15 ml por minuto). O uso de baixas doses de Cloridrato de Celiprolol é recomendado em pacientes 
com problemas hepáticos.

Crianças -O Cloridrato de Celiprolol não deve ser administrado a crianças

Idoso -O seu médico pode decidir diminuir a sua dose de Cloridrato de Celiprolol, se necessário

Se tomar mais Cloridrato de Celiprolol do que deveria
Pode ter sintomas como batimentos cardíacos lentos, pressão arterial baixa, tonturas ou fraqueza, dificuldade em respirar, 
pieira ou problemas cardíacos. Contacte o seu médico ou dirija-se imediatamente ao serviço de urgência do hospital mais 
próximo. Leve este folheto ou alguns comprimidos consigo para que o seu médico saiba o que tomou.

Caso se tenha esquecido de tomar Cloridrato de Celiprolol

Se você esquecer de tomar uma dose, tome-a assim que se lembrar, a menos que seja hora da próxima dose. Não tome uma 
dose dupla para compensar uma dose esquecida.

Se parar de tomar Cloridrato de Celiprolol
Se você parar de tomar Cloridrato de Celiprolol de repente, sua condição pode piorar rapidamente. O seu médico irá reduzir 
a sua dose lentamente durante um período de 7 a 10 dias.

Tome os seus comprimidos conforme indicado e durante o tempo indicado; não os interrompa, mesmo que se sinta melhor, caso 

contrário os sintomas podem retornar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Efeitos colaterais graves

Se ocorrer alguma das seguintes situações, pare de tomar Cloridrato de Celiprolol e informe imediatamente o seu 
médico ou dirija-se ao serviço de urgências do hospital mais próximo:

-Reação alérgica: erupção cutânea, problemas de deglutição ou respiração, inchaço do rosto, lábios, garganta ou língua.



- Você tem sintomas semelhantes aos da gripe, articulações inchadas ou doloridas, aumento da sensibilidade à luz solar, perda 
de cabelo, dor abdominal, anemia. Isso pode significar que você tem uma condição chamada Lúpus Eritematoso Sistêmico 
(LES). Esses sintomas geralmente desaparecem após a interrupção do Cloridrato de Celiprolol.

Estes são efeitos colaterais muito graves. Se os tiver, pode ter tido uma reação alérgica grave ao 
Cloridrato de Celiprolol. Você pode precisar de atenção médica urgente ou hospitalização.

Informe o seu médico imediatamente ou dirija-se ao serviço de urgências do hospital mais próximo se notar 
algum dos seguintes:

Efeitos secundários frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas)

- Tonturas ou tonturas, fraqueza ou desmaios, especialmente quando se levanta de uma posição deitada. Estes 
podem ser sinais de pressão arterial baixa.
Erupções cutâneas, coceira excessiva-

Efeitos secundários pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas)

-
-

Batimento cardíaco acelerado

Falta de ar

Efeitos secundários raros (podem afetar até 1 em 1.000 pessoas)

- Agravamento de insuficiência cardíaca previamente existente com inchaço das mãos, tornozelos ou pés e 
dificuldade em respirar após o exercício, frio e coloração azul ou roxa das mãos e pés
Doença pulmonar com sintomas como febre, calafrios, fadiga, falta de ar, aperto no peito e tosse, dificuldade 
em respirar, inflamação do pulmão, falta de ar, especialmente em pacientes com asma ou história de asma

Reações alérgicas na pele, como coceira, rubor, urticária, sangramento incomum ou hematomas sob a pele.

-

-

Desconhecido: a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis

-
-

Agravamento de diabetes de açúcar previamente diagnosticado (diabetes mellitus)

Aumento da sede, micção excessiva, aumento do apetite, perda de peso. Este pode ser um caso não diagnosticado de 
diabetes do açúcar (diabetes mellitus) e pode se tornar aparente.
Batimentos cardíacos rápidos, lentos ou irregulares, insuficiência cardíaca

Sinais de psicose: perda de contato com a realidade, como ouvir vozes ou ver coisas que não 
existem.

-
-

Os medicamentos deste grupo podem ocultar os sintomas como batimentos cardíacos acelerados e tremores (esses sintomas podem 
aparecer na presença de diabetes de açúcar e glândula tireoide hiperativa).

Informe o seu médico se notar algum dos seguintes:

Efeitos secundários frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dor de cabeça

Sonolência excessiva, dificuldade em dormir, pesadelos, pesadelos, tremores (tremores descontrolados) 
Frieza das mãos ou pés (doença de Raynaud), hipotensão
Náuseas (sentir-se enjoado) ou vómitos (estar enjoado), dor e desconforto na barriga, boca seca Cãibras 

musculares, dores nas articulações, cansaço.

Afrontamentos ou sudorese excessiva 
Humor deprimido
Sensações de pele incomuns, como alfinetes e agulhas, dormência, queimação ou rastejamento na pele Falta 
de energia
Dificuldade em obter ou manter uma ereção

Efeitos secundários pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas)

-
-

Pressão sanguínea baixa

Dificuldade em dormir



Efeitos secundários raros (podem afetar até 1 em 1.000 pessoas)

-
-
-
-

Zumbido nos ouvidos 
Constipação
Fraqueza muscular
Incapacidade sexual em homens, diminuição do desejo sexual.

Efeitos secundários muito raros (podem afetar até 1 em 10.000 pessoas)

-
-
-

Mudanças de humor e comportamento 

Confusão

Doença de pele com manchas espessas de pele vermelha, muitas vezes com escamas prateadas (psoríase) ou agravamento de 

psoríase previamente existente.

Desconhecido: a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis

-
-

Uma dor semelhante a uma cãibra em uma ou ambas as pernas que se desenvolve ao caminhar e pode eventualmente causar 
uma claudicação. Alucinações (experiências sensoriais falsas ou distorcidas que parecem ser percepções reais. Essas impressões 
sensoriais são geradas pela mente e não por qualquer estímulo externo, e podem ser vistas, ouvidas, sentidas e até mesmo 
cheiradas ou provadas)

Visão prejudicada, visão turva ou distúrbios visuais, olhos secos devem ser considerados se o paciente usar lentes 
de contato
Diarréia (fezes moles)

-

-

Pode haver alterações nos resultados de certos exames laboratoriais
-
-
-

Aumento de anticorpos antinucleares (ANA) Aumento de 
enzimas hepáticas, como transaminases
O exame de sangue também pode mostrar níveis anormais de glicose no sangue.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico 

ou farmacêutico.

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste 

folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do Esquema de Cartão Amarelo em:

www.mhra.gov.uk/yellowcard. Ao comunicar efeitos secundários pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança 
deste medicamento.

5. Como armazenar Cloridrato de Celiprolol

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 

Mantenha o recipiente na embalagem exterior. Não armazenar acima de 25°C.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior. A data de validade refere-se ao 
último dia desse mês.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar 
fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que o Cloridrato de Celiprolol contém:
-
-

O ingrediente ativo é 200 mg ou 400 mg de cloridrato de celiprolol
Os outros ingredientes são celulose microcristalina, manitol, croscarmelose sódica, sílica 
coloidal anidra e estearato de magnésio.

O próprio revestimento por película contém hipromelose e dióxido de titânio (E171), com macrogol 400 e amarelo de quinolina 
(E104) nos comprimidos de 200 mg ou com macrogol 4000 e lactose mono-hidratada nos comprimidos de 400 mg.



Qual o aspecto de Cloridrato de Celiprolol e conteúdo da embalagem:
- Cloridrato de celiprolol 200 mg comprimidossão comprimidos revestidos por película de cor amarela, em forma de cápsula, 

biconvexos, gravados com “200” num lado da ranhura e uma ranhura profunda no outro lado. Cloridrato de celiprolol 400 mg 
comprimidossão comprimidos revestidos por película de cor branca, em forma de cápsula, biconvexos, gravados com '400' 
num lado da ranhura e uma ranhura profunda no outro lado. Os comprimidos de cloridrato de celiprolol estão disponíveis em 
embalagens de 10, 20, 28, 30, 50, 56 e 100 comprimidos revestidos por película em blisters.

-

-

* Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados
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