
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES
Comprimido 5mg
Embalagens contendo 20 e 30 comprimidos.

___________________________________________________________________

USO ADULTO
USO ORAL
___________________________________________________________________
COMPOSIÇÃO
Cada comprimido de 5mg contém:
besilato de anlodipino (equivalente a 5,0mg de anlodipino)................................6,95mg
Excipiente q.s.p........................................................................................1 comprimido
Excipientes: fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, croscarmelose sódica 
e celulose microcristalina.

_________________________________
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Ação do medicamento: O besilato de anlodipino, princípio ativo deste medicamento, 
interfere no movimento do cálcio para dentro das células cardíacas e da musculatura 
dos vasos sanguíneos que irrigam o coração e o resto do corpo, aumentando a 
quantidade de sangue e o oxigênio para o coração, reduzindo a sua carga de trabalho 
e, por relaxar os vasos sanguíneos, permite que o sangue passe através deles mais 
facilmente.
A pressão sanguínea alta impõe ao coração e às artérias uma sobrecarga de trabalho 
que, a longo prazo, faz com que o coração e as artérias não funcionem 
adequadamente. Isto pode causar danos nos vasos sanguíneos do cérebro, coração e 
rins, resultando em acidentes cerebrovasculares, deficiência cardíaca e renal. 
Pressão alta também pode aumentar o risco de ataques cardíacos. Se a pressão 
sanguínea for controlada, esses problemas podem não ocorrer ou pode haver menor 
possibilidade de que ocorram. 
O início da ação anti-hipertensiva do besilato de anlodipino se dá em 24 a 96 horas.
Indicações do medicamento: O besilato de anlodipino é indicado como fármaco de 
primeira linha no tratamento da hipertensão e isquemia do miocárdio. 
Riscos do medicamento:
CONTRAINDICAÇÕES: É CONTRAINDICADO A PACIENTES COM CONHECIDA 
HIPERSENSIBILIDADE ÀS DIIDROPIRIDINAS, AO ANLODIPINO OU A QUALQUER 
COMPONENTE DA FÓRMULA.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: EM UM ESTUDO PLACEBO-CONTROLADO DE 
LONGO PRAZO COM ANLODIPINO (PRAISE-2), EM PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA III-IV-NYHA DE ETIOLOGIA NÃO ISQUÊMICA, O 
ANLODIPINO FOI ASSOCIADO A UM AUMENTO DE  RELATOS DE EDEMA 
PULMONAR, APESAR DE NÃO EXISTIR NENHUMA DIFERENÇA SIGNIFICANTE 
NA INCIDÊNCIA DE PIORA DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA QUANDO 
COMPARADO COM O PLACEBO.
INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA: ASSIM COMO COM TODOS ANTAGONISTAS DE 
CÁLCIO, A MEIA-VIDA DO ANLODIPINO É PROLONGADA EM PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA E AS RECOMENDAÇÕES POSOLÓGICAS NESTE 
CASO NÃO ESTÃO ESTABELECIDAS. PORTANTO, O FÁRMACO DEVE SER 
ADMINISTRADO COM CAUTELA NESTES PACIENTES. 
EFEITOS NA HABILIDADE DE DIRIGIR E/OU OPERAR MÁQUINAS: É 
IMPROVÁVEL O COMPROMETIMENTO DA SUA HABILIDADE DE DIRIGIR OU 
OPERAR MÁQUINAS.
A eficácia deste medicamento depende da capacidade funcional do paciente. 
Interações medicamentosas: O besilato de anlodipino tem sido administrado com 
segurança com diuréticos tiazídicos, alfabloqueadores, betabloqueadores, inibidores 
da enzima conversora da angiotensina, nitratos de longa ação, nitroglicerina 
sublingual, anti-inflamatórios não-esteroides, antibióticos e hipoglicemiantes orais. 
Foi demonstrado em estudos que o anlodipino não afeta a ligação da digoxina, 
fenitoína, varfarina ou indometacina às proteínas sanguíneas.
Dados in vitro de estudos com plasma de humano indicam que o anlodipino não afeta a 
ligação às proteínas dos fármacos testados (digoxina, fenitoína, varfarina ou 

Comprimido 10mg
Embalagens contendo 20, 30, 50, 60, 90 e 100 comprimidos.

Cada comprimido de 10mg contém:
besilato de anlodipino (equivalente a 10mg de anlodipino)...............................13,90mg
Excipiente q.s.p....................................................................................... 1 comprimido
Excipientes: celulose microcristalina, amido, ácido esteárico e dióxido de silício.
__________________________________

indometacina).
Estudos especiais: efeito de outros agentes sobre o anlodipino:
Cimetidina: A coadministração de anlodipino com cimetidina não alterou a 
farmacocinética do anlodipino.  
Suco de grapefruit: A coadministração de 240mL de suco de grapefruit com uma dose 
única oral de 10mg  de anlodipino em 20 voluntários sadios, não teve efeito significante 
na farmacocinética do anlodipino.
Alumínio/Magnésio (antiácido): A coadministração de um antiácido à base de alumínio 
/magnésio com uma dose única de anlodipino não teve efeito significante na 
farmacocinética do anlodipino.
Sildenafila: Uma dose de 100mg de sildelafila em indivíduos com hipertensão não 
produziu efeito nos parâmetros farmacocinéticos de anlodipino. Quando o anlodipino e 
a sildenafila foram usados em combinação, cada agente, independentemente, 
exerceu seu efeito próprio na diminuição da pressão sanguínea. 
Estudos especiais: efeito do anlodipino sobre  outros agentes:
Atorvastatina: A coadministração de doses múltiplas de 10mg de anlodipino e 80mg de 
atorvastatina não resultou em qualquer mudança significante nos parâmetros 
farmacocinéticos no estado de equilíbrio (steady state) de atorvastatina.
Digoxina: A coadministração de anlodipino e digoxina não alterou os níveis de digoxina 
sérica ou o clearance renal de digoxina nos voluntários sadios.
Etanol (álcool): Dose única e doses múltiplas de 10mg de anlodipino não tiveram 
qualquer efeito significante na farmacocinética do etanol.
Varfarina: A coadministração de anlodipino e varfarina não alterou o tempo de resposta 
de protombina de varfarina.
Ciclosporina: Os estudos farmacocinéticos de ciclosporina demonstraram que o 
anlodipino não altera significantemente a farmacocinética de ciclosporina.  
Uso durante a Gravidez e Amamentação: A segurança do anlodipino na gravidez 
humana ou amamentação não está estabelecida. O anlodipino não demonstrou 
toxicidade em estudos reprodutivos em animais, a não ser atraso do parto e 
prolongamento do trabalho de parto em ratos, em níveis de dose cinquenta vezes 
superiores à dose máxima recomendada em humanos. Desta maneira, o uso na 
gravidez é recomendado apenas quando não existir alternativa mais segura e quando 
a doença por si só acarreta risco maior para a mãe e para o feto.  
Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob 
orientação médica. 
Informe a seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar 
amamentação durante o uso deste medicamento.
Este medicamento é contraindicado na faixa etária pediátrica. 
Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações 
indesejáveis.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum 
outro medicamento.
NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER 
PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE. 
Modo de uso: O besilato de anlodipino deve ser ingerido com quantidade de líquido 
suficiente para deglutição, com ou sem alimentos.
Aspecto físico: Comprimido circular de cor branca a bege.
Características Organolépticas: Os comprimidos do besilato de anlodipino não 
apresentam características organolépticas marcantes que permitam sua 
diferenciação em relação a outros comprimidos.
Posologia: No tratamento da hipertensão e da angina, a dose inicial usual do besilato 
de anlodipino é de 5mg 1 vez ao dia, podendo ser aumentada pelo seu médico para a 
dose máxima de 10mg, dependendo da resposta individual do paciente.
O médico provavelmente não fará ajuste de dose do besilato de anlodipino na 
administração concomitante com diuréticos tiazídicos, betabloqueadores e inibidores 
da enzima conversora da angiotensina porque não há interferência desses 
medicamentos na ação do besilato de anlodipino.  
Posologia em indicações específicas:
Uso em Pacientes Idosos: Não é necessário ajuste de dose em pacientes idosos. As 
mesmas orientações dadas aos adultos jovens devem ser seguidas para os pacientes 
idosos.
Uso em Crianças: A eficácia e segurança do besilato de anlodipino não foram 
estabelecidas em crianças.
Uso em Pacientes com Insuficiência Hepática: A administração do besilato de 
anlodipino deve ser feita com cuidado.
Uso em Pacientes com Insuficiência Renal: Este medicamento pode ser empregado 
em tais pacientes nas doses habituais. Alterações nas concentrações plasmáticas do 
anlodipino não estão relacionados ao grau de insuficiência renal. O anlodipino não é 
dialisável.
Conduta necessária caso haja esquecimento de administração: Caso esqueça-se 
de tomar o besilato de anlodipino no horário estabelecido pelo médico, tome-o assim 

que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a 
dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses 
recomendado pelo médico. Neste caso, não tome o medicamento em dobro para 
compensar doses esquecidas.
O esquecimento de dose pode comprometer a eficácia do tratamento.
Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a 
duração do tratamento. 
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. 
Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação (VIDE CARTUCHO).
Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o 
aspecto do medicamento.
REAÇÕES ADVERSAS: O BESILATO DE ANLODIPINO É BEM TOLERADO. EM 
ESTUDOS CLÍNICOS PLACEBO-CONTROLADOS ENVOLVENDO PACIENTES 
COM HIPERTENSÃO E ANGINA, OS EFEITOS COLATERAIS MAIS COMUMENTE 
OBSERVADOS FORAM:
SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO: RUBOR (VERMELHIDÃO NA FACE E DO 
PESCOÇO).
GERAL: FADIGA.
CARDIOVASCULAR, GERAL: EDEMA (INCHAÇO).
SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO: TONTURA E DOR DE CABEÇA.
GASTRINTESTINAL: DOR ABDOMINAL E NÁUSEA.
RITMO/FREQUÊNCIA CARDÍACA: PALPITAÇÕES.
PSIQUIÁTRICO: SONOLÊNCIA.
NESTES ESTUDOS CLÍNICOS NÃO FORAM OBSERVADOS ANORMALIDADES 
CLINICAMENTE SIGNIFICANTES NOS TESTES LABORATORIAIS 
RELACIONADOS AO BESILATO DE ANLODIPINO.
OS EFEITOS COLATERAIS MENOS COMUMENTE OBSERVADOS COM O USO DO 
PRODUTO NO MERCADO INCLUEM:
SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO: BOCA SECA, SUDORESE (TRANSPIRAÇÃO) 
AUMENTADA.
GERAL: ASTENIA (FRAQUEZA), DOR NAS COSTAS, MAL-ESTAR, DOR 
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PESO.
CARDIOVASCULAR GERAL: HIPOTENSÃO (DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO 
SANGUÍNEA), SÍNCOPE (DESMAIO).
SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO: HIPERTONIA (AUMENTO DO 
TÔNUS MUSCULAR), HIPOESTESIA (DIMINUIÇÃO DE VÁRIAS FORMAS DE 
SENSIBILIDADE), PARESTESIA (SENSAÇÃO ANORMAL COMO ARDOR, 
FORMIGAMENTO E COCEIRA PERCEBIDOS NA PELE SEM MOTIVO APARENTE), 
NEUROPATIA PERIFÉRICA (ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NÃO- 
INFLAMATÓRIAS DOS NERVOS), TREMOR.
ENDÓCRINO: GINECOMASTIA (DESENVOLVIMENTO EXCESSIVO DAS 
GLÂNDULAS MAMÁRIAS EM HOMENS).
GASTRINTESTINAL: FUNÇÃO INTESTINAL ALTERADA, DISPEPSIA (INCLUINDO 
GASTRITE – MÁ DIGESTÃO, INCLUINDO INFLAMAÇÃO NO ESTÔMAGO), 
HIPERPLASIA GENGIVAL (AUMENTO ANORMAL DO NÚMERO DE CÉLULAS DA 
GENGIVA), PANCREATITE (INFLAMAÇÃO DO PÂNCREAS), VÔMITO.
METABÓLICO/NUTRICIONAL: HIPERGLICEMIA (AUMENTO DA TAXA DE 
GLICOSE NO SANGUE).
MÚSCULO ESQUELÉTICO: ARTRALGIA (DOR ARTICULAR), CÃIBRA 
MUSCULAR, MIALGIA (DOR MUSCULAR).
HEMATOLÓGICO: PÚRPURA (EXTRAVASAMENTO DO SANGUE PARA FORA 
DOS CAPILARES DA PELE OU MUCOSA FORMANDO MANCHAS), 
TROMBOCITOPENIA (DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE PLAQUETAS NO SANGUE; 
AS PLAQUETAS PARTICIPAM NO PROCESSO DE COAGULAÇÃO DO SANGUE).
PSIQUIÁTRICO: IMPOTÊNCIA, INSÔNIA, MUDANÇAS NO HUMOR.
RESPIRATÓRIO: TOSSE, DISPNEIA (DIFICULDADE DE RESPIRAR), RINITE.
PELE/ANEXOS: ALOPECIA (QUEDA DE CABELOS), DESCOLORAÇÃO DA PELE, 
URTICÁRIA (ERUPÇÃO CUTÂNEA, GERALMENTE DE ORIGEM ALÉRGICA, QUE 
CAUSA COCEIRA).
SENTIDOS ESPECIAIS: ALTERAÇÃO DO PALADAR, RUÍDO NO OUVIDO.
URINÁRIO: AUMENTO NA FREQUÊNCIA URINÁRIA, DISTÚRBIOS, MICCIONAIS, 
NOCTÚRIA (NECESSIDADE DE URINAR FREQUENTEMENTE À NOITE).
VASCULAR (EXTRACARDÍACO): VASCULITE (INFLAMAÇÃO DA PAREDE DE UM 
VASO).
VISÃO: DISTÚRBIOS VISUAIS.
CÉLULAS BRANCAS DO SANGUE/SISTEMA RETÍCULO ENDOTELIAIS: 
LEOCOPENIA (REDUÇÃO DE LEUCÓCITOS DO SANGUE; OS LEUCÓCITOS SÃO 
CÉLULAS QUE PARTICIPAM NO PROCESSO DE DEFESA IMUNOLÓGICA DO 
ORGANISMO).
RARAMENTE FORAM OBSERVADAS ALÉRGICAS, INCLUINDO PRURIDO 
(COCEIRA), RASH (ERUPÇÃO CUTÂNEAS), ANGIOEDEMA (INCHAÇO EM 

REGIÃO SUBCUTÂNEA OU EM MUCOSAS GERALMENTE DE ORIGEM 
ALÉRGICA) E ERITEMA MULTIFORME (ERUPÇÃO AGUDA NA PELE DE 
VESÍCULAS DE ASPECTOS VARIADOS).
FORAM RARAMENTE RELATADOS CASOS DE HEPATITE, ICTERÍCIA 
(DEPOSIÇÃO DE PIGMENTOS BILIARES DA PELE DANDO UMA COR AMARELA 
INTENSA) E ELEVAÇÕES DE ENZIMA HEPÁTICA, MAIORIA COMPATÍVEL COM 
COLESTASE (PARADA OU DIFICULDADE DE EXCREÇÃO DA BILE). ALGUNS 
CASOS GRAVES REQUERENDO HOSPITALIZAÇÃO FORAM RELATADOS EM 
ASSOCIAÇÃO AO USO DO ANLODIPINO. EM MUITOS CASOS, A RELAÇÃO DE 
CASUALIDADE É INCERTA.
ASSIM COMO OUTROS BLOQUEADORES DO CANAL DE CÁLCIO, OS 
SEGUINTES EVENTOS ADVERSOS FORAM RARAMENTE RELATADOS E NÃO 
PODEM SER DISTINGUIDOS DA HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA DE BASE: 
INFARTO DO MIOCÁRDIO, ARRITMIA (INCLUINDO BRADICARDIA DIMINUIÇÃO 
DO RITMO CARDÍACO), TAQUICARDIA VENTRICULAR (ACELERAÇÃO DO 
RITMO CARDÍACO), FIBRILAÇÃO ATRIAL (AS FIBRAS DO MIOCÁRDIO 
CONTRAEM-SE RÁPIDA E DESORDENADAMENTE PRODUZIDO UM 
MOVIMENTO DE TREMULAÇÃO DA PAREDE ATRIAL E DOR TORÁCICA).
Conduta em caso de superdose: Os dados disponíveis sugerem que uma grande 
superdosagem poderia resultar em excessiva vasodilatação periférica e possível 
taquicardia reflexa. Acentuada e provavelmente prolongada hipotensão sistêmica, 
incluindo choque com resultado fatal, foi relatada. A administração de carvão ativado a 
voluntários sadios imediatamente ou até 2 horas após a administração de 10mg de 
anlodipino demonstrou uma diminuição significante na absorção do anlodipino. Em 
alguns casos, lavagem gástrica poderá ser necessária. Uma hipotensão clinicamente 
significante devido à superdosagem do anlodipino requer medida de suporte 
cardiovascular ativa, incluindo monitoração frequente das funções cardíaca e 
respiratória, elevação das extremidades, atenção para o volume de fluido circulante e 
eliminação urinária. Um vasoconstritor pode ser útil na recuperação do tônus vascular 
pressão sanguínea, desde que o uso do mesmo não seja contraindicado. Gluconato 
de cálcio intravenoso pode ser benéfico na reversão dos efeitos dos bloqueadores do 
canal de cálcio. Uma vez que o anlodipino é altamente ligado às proteínas plasmáticas, 
a diálise não constitui um benefício para o paciente.  
Cuidados de conservação e uso: 

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS.
___________________________________________________________________
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Características farmacológicas: 
Propriedades Farmacodinâmicas: O anlodipino é um inibidor do influxo de cálcio 
(bloqueador do canal lento de cálcio ou antagonista do íon cálcio) e inibe o influxo 
transmembrana do íon cálcio para o interior da musculatura lisa cardíaca e vascular.
O mecanismo da ação anti-hipertensiva do anlodipino deve-se ao efeito relaxante 
direto na musculatura vascular lisa. O mecanismo preciso pelo qual o anlodipino alivia 
a angina não está completamente definido, mas o fármaco reduz o grau de isquemia 
total pelas duas seguintes ações:
Dilata as arteríolas periféricas e, desta maneira, reduz a resistência periférica total 
(pós-carga) contra o trabalho cardíaco. Uma vez que a frequência cardíaca 
permanece estável, esta redução de carga diminui o consumo de energia miocárdica e 
a necessidade de oxigênio.
O mecanismo de ação do anlodipino também envolve provavelmente, a dilatação das 
artérias coronárias principais e arteríolas coronárias, em regiões normais e 
isquêmicas. Esta dilatação aumenta a liberação de oxigênio no miocárdio em 
pacientes com espasmo coronariano arterial (angina de Prinzmetal ou angina 
variante) e abranda a vasoconstrição coronariana induzida pelo fumo.
Em pacientes com hipertensão, a dose única diária proporciona reduções clinicamente 
significantes na pressão sanguínea durante intervalo de 24 horas, tanto nas posições 
supina quanto do indivíduo em pé. Devido ao lento início de ação, a hipotensão aguda 
não constitui uma característica da administração do anlodipino.
Em pacientes com angina, a administração de dose única diária de anlodipino 
aumenta o tempo total de exercício, tempo de início da angina e tempo para atingir 
1mm de depressão no segmento ST, além de diminuir a frequência de crises 
anginosas e o consumo de comprimidos de nitroglicerina.
Os estudos in vitro demonstraram que cerca de 97,5% do anlodipino circulante está 
ligado às proteínas plasmáticas. 
O anlodipino não foi associado a qualquer efeito metabólico adverso ou alteração nos 
lípides plasmáticos, sendo adequado para uso em pacientes com asma, diabetes e 
gota.
Propriedades Farmacocinéticas: 

DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE 
SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM 
TEMPERATURA  AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.
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Absorção: Após administração oral de doses terapêuticas, o anlodipino é bem 
absorvido com picos de níveis plasmáticos entre 6 e 12 horas após a dose. A 
biodisponibilidade absoluta foi estimada entre 64 e 80%. O volume de distribuição é de 
aproximadamente 21L/kg. A absorção não é alterada pela ingestão de alimentos.
Metabolismo/Eliminação: A meia-vida de eliminação terminal plasmática é de cerca de 
35 a 50 horas, o que é consistente com a dose única diária. Os níveis plasmáticos no 
estado de equilíbrio (steady-state) são obtidos após 7-8 dias de doses consecutivas. O 
anlodipino é amplamente metabolizado no fígado em metabólitos inativos, com 10% 
do fármaco inalterado e 60% dos metabólitos excretados na urina. 
Uso em Pacientes Idosos: O tempo para alcançar o pico de concentração plasmática 
do anlodipino é similar para indivíduos jovens e idosos. Em pacientes idosos, o 
clearance do anlodipino tende a estar diminuído, resultando em aumentos na área sob 
a curva (AUC) e na meia-vida de eliminação plasmática. Em pacientes com 
insuficiência cardíaca congestiva, aumentos na área sob a curva (AUC) e na meia-vida 
de eliminação ocorreram conforme o esperado para pacientes com a idade do grupo 
estudado. 
Dados de Segurança Pré-Clínicos: 
Carcinogênese: Ratos e camundongos tratados com anlodipino na dieta por 2 anos, 
em concentrações calculadas para fornecer níveis de dose diária de 0,5; 1,25 e 
2,5mg/kg/dia, não demonstraram nenhuma evidência de carcinogenicidade. A dose 
mais alta (similar no caso de ratos, e o dobro* no caso camundongos, à dose clínica 
máxima recomendada de 10mg na base de mg/ ) estava próxima à dose máxima 
tolerada por camundongos, mas não por ratos. 
Mutagênese: Estudos de mutagenicidade não revelaram efeitos relacionados ao 
fármaco, mesmo em níveis de genes ou cromossomos.
Distúrbios da Fertilidade: Não houve efeito na fertilidade de ratos tratados com o 
anlodipino (machos por 64 dias e fêmeas por 14 dias antes da reprodução) em doses 
até 10mg/kg/dia (8 vezes* a dose máxima recomendada para humanos - 10mg - na 
base de mg/ ).
*baseada em um paciente com peso de 50kg.
Resultados de eficácia:
Uso em Pacientes com Doença Arterial Coronária (DAC): Os efeitos do anlodipino 
na morbidade e mortalidade cardiovascular, a progressão de aterosclerose coronária e 
aterosclerose carótida foram estudadas no estudo clínico Avaliação Prospectiva 
Randomizada dos Efeitos Vasculares do besilato de anlodipino (PREVENT – 
Prospective Randomized Evaluation of the Vascular Effects of anlodipino Trial). Este 
estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, acompanhou por 
3 anos 825 pacientes com doença arterial coronária definida angiograficamente. A 
população incluiu pacientes com infarto prévio do miocárdio (45%), angioplastia 
coronária percutânea transluminal (ACPT) na linha de base (42%) e história de angina 
(69%). A gravidade da DAC variou de 1 vaso doente (45% dos pacientes) a 3 ou mais 
vasos doentes (21%). Os pacientes com hipertensão não controlada (pressão arterial 
diastólica > 95mmHg) foram excluídos do estudo. Um comitê de avaliação de desfecho 
avaliou, de modo cego, os principais eventos cardiovasculares. Embora não tenha 
existido nenhum efeito demonstrável da velocidade de progressão das lesões na 
artéria coronária, o anlodipino impediu a progressão do espessamento da carótida 
íntima-média. Foi observada uma redução significante (- 31%) em pacientes tratados 
com anlodipino no desfecho combinado de morte cardiovascular, infarto do miocárdio, 
derrame, angioplastia coronária percutânea transluminal (ACPT), revascularização 
cirúrgica do miocárdio, hospitalização para angina instável e piora da insuficiência 
cardíaca congestiva. Uma redução significante (- 42%) nos procedimentos de 
revascularização (ACPT e revascularização cirúrgica do miocárdio) também foi 
observada em pacientes tratados com anlodipino. Foi observado um número de 
hospitalizações (-33%) menor para angina instável em pacientes tratados quando 
comparado ao grupo placebo.
Uso em Pacientes com Insuficiência Cardíaca: Estudos hemodinâmicos e estudos 
clínicos controlados baseados na resposta ao exercício em pacientes portadores de 
insuficiência cardíaca classes II-IV- NYHA, demonstraram que o anlodipino não levou 
a uma deterioração clínica quando avaliada em relação à tolerância ao exercício, 
fração de ejeção ventricular esquerda e sintomatologia clínica.
Um estudo placebo controlado (PRAISE) para avaliar pacientes portadores de 
insuficiência cardíaca classes III-IV- NYHA recebendo digoxina, diuréticos e inibidores 
da enzima conversora de angiotensina (ECA) demonstrou que o anlodipino não leva a 
um aumento no risco da mortalidade ou mortalidade e morbidade combinadas em 
pacientes com insuficiência cardíaca.
Em um estudo placebo-controlado com anlodipino, de acompanhamento de longo 
prazo (PRAISE-2), em pacientes com insuficiência cardíaca classes III-IV- NYHA, sem 
sintomas clínicos ou sinais sugestivos de doença isquêmica preexistente, em doses 
estáveis de inibidores da ECA, digitálicos e diuréticos, o anlodipino não teve qualquer 
efeito na mortalidade total ou cardiovascular. Nesta mesma população, o fármaco foi 
associado a um aumento de relatos de edema pulmonar, apesar de não existir 
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qualquer diferença significante na incidência de piora da insuficiência cardíaca quando 
comparada ao placebo.
Indicações: O besilato de anlodipino é indicado como fármaco de primeira linha no 
tratamento da hipertensão, podendo ser utilizado na maioria dos pacientes como 
agente único de controle da pressão sanguínea. Pacientes que não são 
adequadamente controlados com um único agente anti-hipertensivo, podem ser 
beneficiados com a adição de anlodipino, que tem sido utilizado em combinação com 
diuréticos tiazídicos, alfabloqueadores, agentes betabloqueadores adrenérgicos ou 
inibidores da enzima conversora da angiotensina.
O besilato de anlodipino é indicado no tratamento da isquemia miocárdica como 
fármaco de primeira linha, devido tanto à obstrução fixa (angina estável) como ao 
vasoespasmo/vasoconstrição (angina de Prinzmetal ou angina variante) da 
vasculatura coronária. O besilato de anlodipino pode ser utilizado em situações 
clínicas sugestivas, mas não confirmadas, de possível componente 
vasoespástico/vasoconstritor. Pode ser utilizado isoladamente, como monoterapia, ou 
em combinação com outros fármacos anti-anginosos em pacientes com angina 
refratária a nitratos e/ou doses adequadas de betabloqueadores.
CONTRAINDICAÇÕES: O BESILATO DE ANLODIPINO É CONTRAINDICADO A 
PACIENTES COM CONHECIDA HIPERSENSIBILIDADE ÀS DIIDROPIRIDINAS, AO 
ANLODIPINO OU A QUALQUER COMPONENTE DA FÓRMULA.
Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto: O besilato de 
anlodipino deve ser ingerido com quantidade de líquido suficiente para deglutição, com 
ou sem alimentos.

Posologia: No tratamento da hipertensão e da angina, a dose inicial usual do besilato 
de anlodipino é de 5mg uma vez ao dia, podendo ser aumentada para uma dose 
máxima de 10mg, dependendo da resposta individual do paciente.
Não é necessário ajuste de dose do besilato de anlodipino na administração 
concomitante com diuréticos tiazídicos, betabloqueadores e inibidores da enzima 
conversora da angiotensina.
ADVERTÊNCIAS:
USO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: EM UM ESTUDO 
PLACEBO-CONTROLADO DE LONGO PRAZO COM ANLODIPINO (PRAISE-2) EM 
PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA III-IV-NYHA DE ETIOLOGIA NÃO 
ISQUÊMICA, O FÁRMACO FOI ASSOCIADO A UM AUMENTO DE RELATOS DE 
EDEMA PULMONAR, APESAR DE NÃO EXISTIR NENHUMA DIFERENÇA 
SIGNIFICANTE NA INCIDÊNCIA DE PIORA DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
QUANDO COMPARADO COM O PLACEBO.
USO EM PACIENTES NA INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA: ASSIM COMO COM TODOS 
OS ANTAGONISTAS DE CÁLCIO, A MEIA-VIDA DO ANLODIPINO É PROLONGADA 
EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA E AS RECOMENDAÇÕES 
POSOLÓGICAS NESTE CASO NÃO ESTÃO ESTABELECIDAS. PORTANTO, O 
FÁRMACO DEVE SER ADMINISTRADO COM CAUTELA NESTES PACIENTES.
EFEITOS NA HABILIDADE DE DIRIGIR E/OU OPERAR MÁQUINAS: A 
EXPERIÊNCIA CLÍNICA COM O BESILATO DE ANLODIPINO INDICA QUE É 
IMPROVÁVEL O COMPROMETIMENTO DA HABILIDADE DE DIRIGIR OU OPERAR 
MÁQUINAS.
Uso durante a Gravidez e Amamentação: A segurança do anlodipino na gravidez 
humana ou lactação não está estabelecida. O anlodipino não demonstrou toxicidade 
em estudos reprodutivos em animais, a não ser atraso do parto e prolongamento do 
trabalho de parto em ratos, em níveis de dose cinquenta vezes superiores à dose 
máxima recomendada em humanos. Desta maneira, o uso na gravidez é 
recomendado apenas quando não existir alternativa mais segura e quando a doença 
por si só acarreta risco maior para a mãe e para o feto. 
Categoria de risco na gravidez: Categoria C. 
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação 
médica ou do cirurgião-dentista.
Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco: 
Idosos: Utilizado em doses semelhantes em idosos e jovens é igualmente bem 
tolerado. Desta maneira, são recomendados os regimes posológicos habituais.
Crianças: A segurança e eficácia do besilato de anlodipino não foram estabelecidas 
para pacientes pediátricos. 
Uso na insuficiência hepática: A administração de anlodipino a esses pacientes 
deve ser feita com cuidado.
Uso na insuficiência renal: O bensilato de anlodipino pode ser empregado em tais 
pacientes nas doses habituais. Alterações nas concentrações plasmáticas do 
anlodipino não estão relacionadas ao grau de insuficiência renal. O anlodopino não 
dialisável.
Interações medicamentosas: O besilato de anlodipino tem sido administrado com 
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segurança com diuréticos tiazídicos, alfabloqueadores, betabloqueadores, inibidores 
da enzima conversora da angiotensina, nitratos de longa ação, nitroglicerina 
sublingual, anti-inflamatórios não-esteroides, antibióticos e hipoglicemiantes orais. 
Dados in vitro de estudos com plasma humano indicam que o anlodipino não afeta a 
ligação às proteínas dos fármacos testados (digoxina, fenitoína, varfarina ou 
indometacina).
Estudos especiais: efeito de outros agentes sobre o anlodipino: 
Cimetidina: A coadministração do besilato de alondipino com cimetidina não alterou a 
farmacocinética do anlodipino.
Suco de grapefruit: A coadministração de 240mL de suco de grapefruit com uma dose 
única oral de 10mg do anlodipino em 20 voluntários sadios não teve efeito significante 
na farmacocinética do anlodipino.
Alumínio/magnésio (antiácido): A coadministração de um antiácido à base de 
alumínio/magnésio com uma dose única do anlodipino não teve efeito significante na 
farmacocinética do anlodipino.
Sildenafila: Uma dose única de 100mg de sildenafila em indivíduos com hipertensão 
não produziu efeito nos parâmetros farmacocinéticos do anlodipino. Quando o 
anlodipino e a sildenafila foram usados em combinação, cada agente, 
independentemente, exerceu seu efeito próprio na diminuição da pressão sanguínea.
Estudos especiais: efeito do anlodipino sobre outros agentes: 
Atorvastatina: A coadministração de doses múltiplas de 10mg do anlodipino e 80mg de 
atorvastatina não resultou em qualquer mudança significante nos parâmetros 
farmacocinéticos no estado de equilíbrio (steady state) da atorvastatina.
Digoxina: A coadministração de anlodipino e digoxina não alterou os níveis de digoxina 
sérica ou o clearance renal de digoxina nos voluntários sadios. 
Etanol (álcool): Dose única e doses múltiplas de 10mg de anlodipino não tiveram 
qualquer efeito significante na farmacocinética do etanol.
Varfarina: A coadministração de anlodipino e varfarina não alterou o tempo de resposta 
de protrombina da varfarina.
Ciclosporina: Os estudos farmacocinéticos com ciclosporina demonstraram que o 
anlodipino não altera significantemente a farmacocinética da ciclosporina.
REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS: O BESILATO DE ANLODIPINO É BEM 
TOLERADO. EM ESTUDOS CLÍNICOS PLACEBO-CONTROLADOS ENVOLVENDO 
PACIENTES COM HIPERTENSÃO OU ANGINA, OS EFEITOS COLATERAIS MAIS 
COMUMENTE OBSERVADOS FORAM:
SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO: RUBOR (VERMELHIDÃO DA FACE E DO 
PESCOÇO).
GERAL: FADIGA.
CARDIOVASCULAR, GERAL: EDEMA (INCHAÇO).
SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO: TONTURA E DOR DE CABEÇA.
GASTRINTESTINAL: DOR ABDOMINAL E NÁUSEA.
RITMO/FREQUÊNCIA CARDÍACA: PALPITAÇÕES.
PSIQUIÁTRICO: SONOLÊNCIA.
NESTES ESTUDOS CLÍNICOS NÃO FORAM OBSERVADOS ANORMALIDADES 
CLINICAMENTE SIGNIFICANTES  NOS TESTES LABORATORIAIS 
RELACIONADOS AO BESILATO DE ANLODIPINO.
OS EFEITOS COLATERAIS MENOS COMUMENTE OBSERVADOS COM O USO DO 
PRODUTO NO MERCADO INCLUEM:
SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO: BOCA SECA, SUDORESE (TRANSPIRAÇÃO) 
AUMENTADA.
GERAL: ASTENIA (FRAQUEZA), DOR NAS COSTAS, MAL-ESTAR, DOR, 
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PESO. 
CARDIOVASCULAR, GERAL: HIPOTENSÃO (DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO 
SANGUÍNEA), SÍNCOPE (DESMAIO).
SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO: HIPERTONIA (AUMENTO DO 
TÔNUS MUSCULAR), HIPOESTESIA (DIMINUIÇÃO DE VÁRIAS FORMAS DE 
SENSIBILIDADE), PARESTESIA (SENSAÇÃO ANORMAL COMO ARDOR, 
FORMIGAMENTO E COCEIRA PERCEBIDOS NA PELE SEM MOTIVO APARENTE), 
NEUROPATIA PERIFÉRICA (ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NÃO-
INFLAMATÓRIAS DOS NERVOS), TREMOR.
ENDÓCRINO: GINECOMASTIA (DESENVOLVIMENTO EXCESSIVO DAS 
GLÂNDULAS MAMÁRIAS EM HOMENS).
GASTRINTESTINAL: FUNÇÃO INTESTINAL ALTERADA, DISPEPSIA (INCLUINDO 
GASTRITE – MÁ DIGESTÃO, INCLUINDO INFLAMAÇÃO NO ESTÔMAGO), 
HIPERPLASIA GENGIVAL (AUMENTO ANORMAL DO NÚMERO DE CÉLULAS DA 
GENGIVA), PANCREATITE (INFLAMAÇÃO DO PÂNCREAS), VÔMITO.
METABÓLICO/NUTRICIONAL: HIPERGLICEMIA (AUMENTO DA TAXA DE 
GLICOSE NO SANGUE).
MUSCULOESQUELÉTICO: ARTRALGIA (DOR ARTICULAR), CÃIBRA MUSCULAR, 
MIALGIA (DOR MUSCULAR). 
HEMATOLÓGICO: PÚRPURA (EXTRAVASAMENTO DE SANGUE PARA FORA 

DOS CAPILARES DA PELE OU MUCOSA FORMANDO MANCHAS), 
TROMBOCITOPENIA (DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE PLAQUETAS NO SANGUE; 
AS PLAQUETAS PARTICIPAM NO PROCESSO DE COAGULAÇÃO DO SANGUE).
PSIQUIÁTRICO: IMPOTÊNCIA, INSÔNIA, MUDANÇAS NO HUMOR.
RESPIRATÓRIO: TOSSE, DISPNEIA (DIFICULDADE EM RESPIRAR), RINITE.
PELE/ANEXOS: ALOPECIA (QUEDA DE CABELOS), DESCOLORAÇÃO DA PELE, 
URTICÁRIA (ERUPÇÃO CUTÂNEA, GERALMENTE DE ORIGEM ALÉRGICA, QUE 
CAUSA COCEIRA).
SENTIDOS ESPECIAIS: ALTERAÇÃO DE PALADAR, RUÍDO NO OUVIDO.
URINÁRIO: AUMENTO NA FREQUÊNCIA URINÁRIA, DISTÚRBIOS MICCIONAIS, 
NOCTÚRIA  (NECESSIDADE DE URINAR FREQUENTEMENTE À NOITE).
VASCULAR (EXTRACARDÍACO): VASCULITE (INFLAMAÇÃO DA PAREDE DE UM 
VASO).
VISÃO: DISTÚRBIOS VISUAIS.
CÉLULAS BRANCAS DO SANGUE/SISTEMA RETICULOENDOTELIAL: 
LEUCOPENIA (REDUÇÃO DE LEUCÓCITOS DO SANGUE; OS LEUCÓCITOS SÃO 
CÉLULAS QUE PARTICIPAM NO PROCESSO DE DEFESA IMUNOLÓGICA DO 
ORGANISMO). 
RARAMENTE FORAM OBSERVADAS REAÇÕES ALÉRGICAS, INCLUINDO 
PRURIDO (COCEIRA), RASH (ERUPÇÕES CUTÂNEAS), ANGIOEDEMA 
(INCHAÇO EM REGIÃO SUBCUTÂNEA OU EM MUCOSAS GERALMENTE DE 
ORIGEM ALÉRGICA) E ERITEMA MULTIFORME (ERUPÇÃO AGUDA NA PELE DE 
VESÍCULAS DE ASPECTOS VARIADOS).
FORAM RARAMENTE RELATADOS CASOS DE HEPATITE, ICTERÍCIA 
(DEPOSIÇÃO DE PIGMENTOS BILIARES NA PELE DANDO UMA COR AMARELA 
INTENSA) E ELEVAÇÕES DA ENZIMA HEPÁTICA, A MAIORIA COMPATÍVEL COM 
COLESTASE (PARADA OU DIFICULDADE DA EXCREÇÃO DA BILE). ALGUNS 
CASOS GRAVES REQUERENDO HOSPITALIZAÇÃO FORAM RELATADOS EM 
ASSOCIAÇÃO AO USO DO ANLODIPINO. EM MUITOS CASOS, A RELAÇÃO DE 
CASUALIDADE É INCERTA.
ASSIM COMO OS OUTROS BLOQUEADORES DO CANAL DE CÁLCIO, OS 
SEGUINTES EVENTOS ADVERSOS FORAM RARAMENTE RELATADOS E NÃO 
PODEM SER DISTINGUIDOS DA HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA DE BASE: 
INFARTO DO MIOCÁRDIO, ARRITMIA (INCLUINDO BRADICARDIA DIMINUIÇÃO 
DO RITMO CARDÍACO), TAQUICARDIA VENTRICULAR (ACELERAÇÃO DO 
RITMO CARDÍACO), FIBRILAÇÃO ATRIAL (AS FIBRAS DO MIOCÁRDIO 
CONTRAEM-SE RÁPIDA E DESORDENADAMENTE PRODUZINDO UM 
MOVIMENTO DE TREMULAÇÃO DA PAREDE ATRIAL E DOR TORÁCICA). 
Superdose: Os dados disponíveis sugerem que uma grande superdosagem poderia 
resultar em excessiva vasodilatação periférica e possível taquicardia reflexa. 
Acentuada e provavelmente prolongada hipotensão sistêmica, incluindo choque com 
resultado fatal, foi relatada. A administração de carvão ativado a voluntários sadios 
imediatamente ou até 2 horas após a administração de 10mg de anlodipino 
demonstrou uma diminuição significante na absorvição do anlodipino. Em alguns 
casos, lavagem gástrica poderá ser necessária. Uma hipotensão clinicamente 
significante devido à superdosagem do anlodipino requer medida de suporte 
cardiovascular ativa, incluindo monitoração frequente das funções cardíaca e 
respiratória, elevação das extremidades, atenção para volume de fluido circulante e 
eliminação urinária. Um vasoconstritor pode ser útil na recuperação do tônus vascular 
pressão sanguínea, desde que o uso do mesmo não seja contraindicado. Gluconato 
de cálcio intravenoso pode ser benéfico na reversão dos efeitos dos bloqueadores do 
canal de cálcio. Um vez que o anlodipino é altamente ligado às proteínas plasmáticas, 
a diálise não constitui um benefício para o paciente.  
Armazenagem: DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO 
NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA  AMBIENTE 
(15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.
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