CIPROHEPTADINE CLORIDRATO
SESQUIHIDRATADO
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Fórmula Molecular: C21H21N.HCl.1.1/2 H2O
PM: 350,9
DCB: -CAS: 41354-29-4
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A Ciclohepadine é um anti-histamínico H1, que tem estrutura análoga á dos
fenotiazínicos, Possui também atividade antisserotoninérgica. Além disso, tem
fraca atividade anticolinérgica e apresenta leves propriedades depressoras centrais. Seus diversos mecanismos de ação estão relacionados com o antagonismo
competitivo com os mediadores químicos (hístamina, serotonina e acetilcolina)
pelos respectivos receptores.

INDICAÇÃO
•
•
•
•
•
•

Tratamento sintomático de prurido associado com reações alérgicas.
Tratamento de rinite alérgica perene ou sazonal.
Tratamento de urticária fria.
Tratamento de doença de Cushing e da síndrome de Nelson
Tratamento de enxaqueca em crianças.
Como antidiarréico na síndrome carcinóide.

DOSE E USO
• Via oral, adultos, 4 a 20 mg ao dia em tomadas divididas; a dose deve ser individualizada e não exceder a 0,5 mg/kg por dia;
• Crianças de 07 a 14 anos, 4 mg duas vezes ao dia(máximo de 16 mg diariamente);
• Crianças de 02 a 06 anos, 2 mg duas ou três vezes ao dia (máximo de 12 mg
diariamente).
• Via Oral: É preferível administrar com leite ou com as refeições.

REAÇÕES ADVERSAS
• Típico de anti-histamínico, principalmente sedação e sonolência.
• Possível aumento do apetite
• Espessamento da secreção brônquica
• Dificuldade respiratória
• Dose excessiva em crianças pode provocar alucinações, depressão do SNC, convulsões e morte.

PRECAUÇÃO
Orientar o paciente sobre o risco de acidentes ao operar máquinas e dirigir automóveis pelo efeito sedativo do medicamento.

CONTRA-INDICAÇÕES
•
•
•
•
•
•

Hipersensibilidade á Cicloheptadine e fármacos de estrutura análoga
Prematuros e recém-nascidos
Lactação
Crises agudas de asmas
Pacientes com retenção urinária
Pacientes tratados com inibidores da MAO

•
•
•
•
•
•

Glaucoma de ângulo fechado
Úlcera péptica estenosante
Hipertrofia prostática
Obstrução do colo da bexiga
Obstrução piloroduodenal
Pacientes idosos debilitados

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
• Álcool e outros depressores do SNC podem produzir efeitos aditivos
• Amantadina, antimuscarínicos, fenotiazínicos, haloperidol ou procainamida
podem potencializar os seus efeitos
• Inibidores da MAO podem intensificar ou prolongar seus efeitos anticolinérgicos.
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