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CILNIDIPINA

Nome genérico: Cilnidipina

Nome químico:
1,4-di-hidropiridina-3,5-dicarboxilato 
Massa molecular: 492,52 g/mol Fórmula 
estrutural:

3-(E)-3-Fenil-2-propenil 5-2-metoxietil 2,6-dimetil-4-(m-nitrofenil)-

Fórmula empírica:C27H28N2O7

FARMACOLOGIA CLÍNICA
Mecanismo de ação

Cilnidipina

A cilnidipina é um novo antagonista do cálcio da di-hidropiridina e sua atividade 

antagonista do cálcio é mais duradoura do que a da nifedipina e da nicardipina. A 

cilnidipina tem sido utilizada para o tratamento da hipertensão e distúrbios vasculares 

associados à hipertensão. Sua dose para adultos é de cerca de 40 a 80 mg uma vez ao dia. 

A cilnidipina tem uma solubilidade muito baixa (fármaco BCS Classe-II Baixa solubilidade 

alta permeabilidade) e a adesão à medicação é sempre muito baixa.

Farmacocinética
Um estudo de análise PK com 51 indivíduos foi planejado. Os perfis médios de concentração plasmática-
tempo de cilnidipina após uma única administração oral de 10 mg não diferiram significativamente 
quando foi administrado sozinho e quando foi coadministrado com valsartan 160 mg. Por exemplo,
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a exposição total à cilnidipina foi comparável, ou seja, o GMR (intervalo de confiança de 90% [IC]) de C
máximoe AUCúltimopara cilnidipina com e sem valsartan foi de 0,91 (0,83–1,00) e 1,04 (0,98–1,10), 
respectivamente, embora a cilnidipina tenha sido absorvida ligeiramente mais lentamente quando 
coadministrada com valsartan do que quando administrada isoladamente (mediana de tmáximo: 2,0 vs 2,5 
horas para cilnidipina isoladamente e em combinação, respectivamente)

Farmacodinâmica
Um estudo de avaliação farmacodinâmica mostrou que, em todos os grupos de tratamento, tanto a PAS quanto a 

PAD diminuíram após uma única administração de cilnidipina ou valsartana isoladamente e em combinação. As 

maiores diminuições tanto na PAS quanto na PAD foram observadas aproximadamente 6 horas após a administração 

do medicamento do estudo, quando a coadministração de cilnidipina e valsartana resultou em uma diminuição 

significativamente maior de 2,9 vezes na PAS (14,7 vs 5,0 mmHg para PAS) e uma redução significativamente maior 

de 2,1 vezes diminuição da PAD do que a cilnidipina sozinha (16,3 vs 7,9 mmHg para PAD) (P<0,001, teste RM-ANOVA).

INDICAÇÕES
Gerenciamento de hipertensão para proteção de órgãos finais

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO
A dose oral recomendada para adultos de Cilnidipina é de 5-10 mg uma vez ao dia. A dosagem pode ser 

aumentada até 20 mg, se necessário.

CONTRA-INDICAÇÕES
A cilnidipina é contraindicada em pacientes com hipersensibilidade conhecida (por exemplo, anafilaxia ou 

angioedema) à cilnidipina ou a qualquer outro componente deste produto.

AVISOS E PRECAUÇÕES

Hipotensão, baixa reserva cardíaca, insuficiência cardíaca. A retirada repentina pode exacerbar a angina. 
Descontinuar em pacientes que apresentarem dor isquêmica após a administração. Gravidez, lactação.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A cilnidipina pode interagir com aldesleucina, quinidina, fenitoína, rifampicina, eritromicina, outros 
medicamentos anti-hipertensivos e antipsicóticos.

Efeitos adversos

• Tontura
• Lavagem



• Dor de cabeça

• Hipotensão
• edema periférico
• Taquicardia
• Palpitações
• Distúrbios gastrointestinais

• Aumento da frequência de micção

• Letargia
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