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Cetampril, comprimidos 
Maleato de enalapril 20 mg         
   
Leia atentamente este folheto antes de tomar este medicamento 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial 
mesmo que apresentem os mesmos sintomas. 
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados 
neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
  
Neste folheto: 
1. O que é Cetampril e para que é utilizado 
2. Antes de tomar Cetampril 
3. Como tomar Cetampril 
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Como conservar Cetampril 
6. Outras informações 
 
1. O QUE É CETAMPRIL E PARA QUE É UTILIZADO 
Cetampril pertence a um grupo de medicamentos designados Anti-hipertensores - inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina (CFT: Grupo 3.4.2.1). 
O medicamento é utilizado para tratar a hipertensão (pressão arterial elevada), a insuficiência cardíaca 
sintomática e para prevenir a ocorrência da insuficiência cardíaca sintomática em doentes com disfunção do 
ventrículo esquerdo assintomática. 
 
2. ANTES DE TOMAR CETAMPRIL  
Não tome Cetampril 
- Se tem alergia (hipersensibilidade) ao maleato de enalapril ou a qualquer outro componente de Cetampril. 
- Se já sofreu de angioedema associado a tratamento anterior com outro IECA (o angioedema constitui uma 
reacção grave que se manifesta por inchaço da face, boca, olhos, mãos e pés, mas que pode também abranger 
a língua e laringe, provocando obstrução das vias aéreas e podendo colocar a vida do doente em risco). 
- Se tem conhecimento de antecedentes hereditários ou idiopáticos de angioedema. 
- Se tiver mais do que três meses de gravidez. (também é aconselhável não tomar Cetampril no início da 
gravidez – Ver secção Gravidez). 
 
Tome especial cuidado com Cetampril 
Tal como com outros medicamentos do mesmo tipo, a utilização de enalapril requer importantes precauções e 
uma avaliação cuidadosa do doente. O seu médico dispõe de informação mais detalhada sobre o medicamento 
e muito particularmente sobre todas as precauções a que obriga o seu uso. Enumeram-se seguidamente as 
principais precauções, nomeadamente as que o doente pode mais facilmente identificar e avaliar. 
- Deve informar o seu médico se pensa que está (ou pode vir a estar) grávida. Cetampril não está recomendado 
no início da gravidez e não deve ser tomado após o terceiro mês de gravidez, uma vez que pode ser 
gravemente prejudicial para o bebé se utilizado a partir desta altura. 
- Deve informar o seu médico sobre todas as doenças de que sofra ou tenha sofrido. Esta informação é 
especialmente importante, pois os doentes nos quais o enalapril está indicado podem sofrer simultaneamente de 
outras doenças e serem tratados com outros medicamentos que podem interferir com o tratamento com 
enalapril. 
Referem-se seguidamente as informações sobre as situações que obrigam a precauções especiais: 
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- Se surgirem sinais de uma queda súbita da tensão arterial (hipotensão). Deverá deitar-se imediatamente e, se 
necessário, deslocar-se ao hospital para tratamento específico. 
- Se sofrer de estenose aórtica e da válvula mitral ou cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. O enalapril deve ser 
usado com precaução e evitado nos casos de choque cardiogénico e de obstrução hemodinamicamente 
significativa. 
- Se sofrer de insuficiência renal. A dose inicial de enalapril tem que ser ajustada em função da depuração da 
creatinina e da resposta ao tratamento. 
- Se sofrer de estenose bilateral das artérias renais ou da artéria de rim único funcionante. Corre maior risco de 
desenvolver hipotensão e insuficiência renal. 
- Não existe experiência relativa à administração de Cetampril em doentes com transplante renal recente. Não é, 
por isso, recomendado o tratamento com este medicamento. 
- Se ocorrer insuficiência hepática (icterícia, elevação das enzimas) a medicação deve ser interrompida e ter 
lugar um controlo médico adequado. 
- Se ocorrerem reduções dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e/ou plaquetas, se sofrer de doença 
vascular do colagénio, se estiver simultaneamente a fazer terapêutica com imunossupressores, alopurinol, 
procainamida ou uma combinação destes factores, e especialmente se já existirem problemas renais. Em alguns 
doentes nestas circunstâncias desenvolveram-se infecções graves que nem sempre responderam a terapêutica 
antibiótica intensa. Qualquer sinal de infecção (i.e. dor de garganta, febre) durante o tratamento deve ser 
comunicado imediatamente ao médico. 
- Se ocorrer angioedema (inchaço das extremidades, face, lábios, membranas mucosas, língua, glote ou 
laringe). Neste caso, deve interromper o tratamento com enalapril e deslocar-se ao hospital. O angioedema 
associado com edema da laringe pode ser fatal. Verificou-se que os doentes de raça negra a tomar inibidores 
ECA tiveram uma incidência superior de angioedema, em comparação com os doentes que não pertencem à 
raça negra. 
- Se estiver a fazer uma dessensibilização ao veneno de insectos. A toma de enalapril durante tais tratamentos 
provocou reacções alérgicas. Estas reacções podem ser evitadas suspendendo temporariamente o 
medicamento. 
- Se fizer diálise de alto fluxo ou estiver exposto a membranas de aferese de lipoproteínas. Foram relatadas 
reacções alérgicas pelo que a escolha da membrana de diálise deverá ser feita com muito cuidado ou recorrer a 
outra classe de anti-hipertensores. 
- Se for diabético. Os níveis de glicémia deverão ser cuidadosamente monitorizados em caso de medicação 
prévia com antidiabéticos orais ou insulina, principalmente durante o primeiro mês de tratamento. 
- Os inibidores da ECA provocam frequentemente tosse não produtiva e persistente, que desaparece após a sua 
interrupção. 
- Se tiver que se submeter a cirurgia e/ou anestesia deverá informar o médico de que está a tomar enalapril, pois 
pode ocorrer hipotensão. 
- O risco de uma subida do potássio no sangue (hipercaliemia) é maior se sofrer de insuficiência renal, diabetes 
mellitus ou estiver a tomar outros fármacos associados com o aumento do potássio sérico (i.e. heparina, 
diuréticos poupadores do potássio, suplementos do potássio ou substitutos do sal contendo potássio). 
- Se estiver a tomar medicamentos contendo lítio, já que a associação com enalapril não é geralmente 
recomendada. 
- A experiência relativa à segurança e eficácia em crianças hipertensas com idade superior a 6 anos é limitada e 
não existe experiência noutras indicações. Cetampril não é recomendado em crianças para outra indicação que 
não seja a hipertensão e desde que as crianças não sofram de problemas renais. O medicamento não deve ser 
administrado a recém-nascidos. 
- Tal como acontece com os outros inibidores da enzima de conversão da angiotensina, o enalapril é 
aparentemente menos eficaz na diminuição da pressão arterial em doentes negros do que em doentes não 
negros, possivelmente devido a uma maior prevalência de renina baixa na população negra hipertensa. 
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Ao tomar Cetampril com outros medicamentos 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, 
incluindo medicamentos obtidos sem receita médica. 
Foram descritas interacções de enalapril com os seguintes medicamentos / classes de medicamentos: 
- A utilização de enalapril conjuntamente com diuréticos poupadores de potássio, suplementos do potássio ou 
substitutos do sal contendo potássio, pode conduzir a aumentos significativos do potássio no sangue. 
- O tratamento prévio com doses elevadas de diuréticos pode resultar em risco de hipotensão quando se inicia a 
terapêutica com enalapril. 
- A utilização de enalapril com outros fármacos anti-hipertensores comuns pode originar um aumento dos efeitos 
hipotensores do enalapril. O tratamento com nitroglicerina e outros nitratos, ou outros vasodilatadores, deve ser 
feito com precaução. 
O enalapril pode ser usado concomitantemente com ácido acetilsalicílico (em doses para cardiologia), 
trombolíticos, betabloqueadores e/ou nitratos. 
- A utilização do enalapril com lítio não é recomendada mas, se a associação for considerada necessária, deve 
ser realizada com monitorização cuidadosa dos níveis séricos de lítio. 
- A utilização de certos anestésicos, antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos pode provocar uma redução 
adicional da pressão arterial. 
- Foi descrito que os anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) e os inibidores da ECA exercem um efeito aditivo 
no aumento do potássio sérico, enquanto a função renal pode diminuir; a administração crónica de AINEs pode 
reduzir o efeito anti-hipertensor de um inibidor ECA. 
- Os simpaticomiméticos podem reduzir o efeito anti-hipertensor dos inibidores ECA. 
- A administração concomitante de inibidores ECA e medicamentos antidiabéticos (insulinas, fármacos 
antidiabéticos orais) pode potenciar o efeito de diminuição da glicemia, com risco de hipoglicemia. A 
probabilidade desde fenómeno ocorrer é maior durante as primeiras semanas de tratamento combinado e em 
doentes com insuficiência renal. 
 
Ao tomar Cetampril com alimentos e bebidas 
O álcool potencia o efeito hipotensor dos inibidores da enzima de conversão. 
 
A absorção dos comprimidos de Cetampril não é afectada pelos alimentos. 
 
Gravidez e aleitamento 
Gravidez 
Deve informar o seu médico se pensa que está (ou pode vir a estar) grávida. O seu médico normalmente 
aconselhá-la-á a interromper Cetampril antes de engravidar ou assim que estiver grávida e a tomar outro 
medicamento em vez deste. Cetampril não está recomendado no início da gravidez e não deve ser tomado após 
o terceiro mês de gravidez, uma vez que pode ser gravemente prejudicial para o bebé se utilizado a partir desta 
altura. 
 
Aleitamento 
Deverá informar o seu médico de que se encontra a amamentar ou que pretende iniciar o aleitamento. Não é 
recomendado o aleitamento de recém-nascidos (primeiras semanas após o nascimento) e, especialmente bebés 
prematuros, enquanto a mãe toma Cetampril.  
No caso de uma criança mais velha, o seu médico deverá aconselhá-la sobre os benefícios e riscos de tomar 
Cetampril enquanto amamenta, comparativamente com outros medicamentos. 
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
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Quando se conduz ou utilizam máquinas, deve ter-se em consideração que ocasionalmente podem ocorrer 
tonturas ou fadiga. 
 
3. COMO TOMAR CETAMPRIL 
 
Via oral. 
Tomar Cetampril sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se 
tiver dúvidas. 
A dose deve ser individualizada de acordo com o perfil do doente e com a resposta da pressão arterial. 
Para o tratamento da hipertensão, a dose inicial pode variar entre 5 e 20 mg de enalapril por dia. A dose de 
manutenção habitual é 20 mg por dia e a dose de manutenção máxima é 40 mg por dia. 
Para doentes com insuficiência cardíaca sintomática ou disfunção do ventrículo esquerdo assintomática, a dose 
inicial é 2,5 mg e deve ser administrada sob supervisão médica para determinar o efeito inicial na pressão 
arterial. A dose deverá ser aumentada gradualmente e sob supervisão clínica até à dose habitual de 
manutenção de 20 mg, administrada numa única dose ou em duas doses, consoante o que for tolerado pelo 
doente. Recomenda-se que esta titulação da dose seja efectuada durante um período de 2 a 4 semanas. A dose 
máxima é 40 mg por dia, administrados em duas doses. 
Poderá ser necessário aumentar os intervalos entre as tomas de enalapril e/ou reduzir a posologia em caso de 
insuficiência renal.  
 
Uso em crianças 
Cetampril não é recomendado em crianças para outra indicação que não seja a hipertensão e desde que as 
crianças não sofram de problemas renais. O medicamento não deve ser administrado a recém-nascidos. O seu 
médico dispõe de informações complementares que lhe permitem decidir como e quando tratar crianças 
hipertensas. 
 
Uso em idosos 
A dose a administrar será definida de acordo com a função renal do doente idoso. 
 
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que Cetampril é demasiado forte ou demasiado 
fraco. 
 
O seu médico aconselhará a dose (número de comprimidos), posologia e duração do tratamento mais adequada 
a si e à situação a tratar. 
É importante tomar o medicamento exactamente como o médico indicou e continuar a consultar o médico, 
mesmo que se sinta melhor. 
 
Duração do tratamento 
A duração do tratamento será indicada pelo seu médico assistente, em conformidade com as situações a tratar e 
com os resultados do tratamento. 
 
Se tomar mais Cetampril do que deveria 
No caso de, por descuido, ter tomado mais do que a dose normal deve contactar o seu médico ou o hospital 
mais próximo. Se possível leve a embalagem com os comprimidos e ainda as embalagens de outros 
medicamentos que esteja a tomar. 
Os sintomas de sobredosagem são hipotensão, letargia, choque circulatório, distúrbios electrolíticos, 
insuficiência renal, hiperventilação, taquicárdia, palpitações, bradicárdia, tonturas, ansiedade e tosse. 
 
Caso se tenha esquecido de tomar Cetampril 
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Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar. 
 
Se parar de tomar Cetampril 
Deverá manter o tratamento durante o tempo recomendado pelo seu médico ou até o médico mandar 
suspender. Mesmo que se sinta melhor ou caso não sinta quaisquer sintomas não deve deixar de tomar o 
medicamento. A interrupção do tratamento pode levar ao reaparecimento dos sinais e sintomas da doença. 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
 
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS 
Como todos os medicamentos, Cetampril pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam 
em todas as pessoas. 
Os principais efeitos indesejáveis observados com relação comprovada com esta classe de medicamentos são: 
- Efeitos muito frequentes: 
Tonturas. Tosse. Enjoos. Fadiga. Visão turva. 
- Efeitos frequentes: 
Dores de cabeça, depressão. Descida da pressão arterial, desmaio, enfarte do miocárdio ou acidente vascular 
cerebral, dor no peito, alterações do ritmo cardíaco, angina de peito, batimentos acelerados ou irregulares do 
coração. Dificuldade em respirar. Diarreia, dores no ventre, alterações do paladar. Erupção cutânea, 
hipersensibilidade/edema angioneurótico (reacção grave caracterizada por inchaço da face, boca, olhos, mãos e 
pés, mas que pode também abranger a língua e laringe) e que requerem que recorra, de imediato, ao médico. 
Cansaço. 
- Efeitos pouco frequentes: 
Anemia. Descida nos valores de açúcar no sangue. Confusão, sonolência, insónia, nervosismo, formigueiros, 
vertigens. Hipotensão ortostática, palpitações. Corrimento nasal, rouquidão, broncospasmo/asma. Íleos, 
pancreatite, vómitos, alterações da função digestiva, prisão de ventre, falta de apetite, irritação gástrica, secura 
de boca, úlcera gastrintestinal. Comichão, urticária, perda de cabelo. Alterações renais, mau funcionamento dos 
rins. Impotência. Cãibras musculares, rubor, zumbidos, mal-estar, febre. 
- Efeitos raros: 
Sanguíneos e linfáticos: podem ocorrer efeitos, de natureza grave, a nível do sistema sanguíneo que só poderão 
ser evidentes em análises, mas que podem provocar febre, arrepios, erupções na mucosa da boca. Sonhos 
estranhos, perturbações do sono. Doença de Raynaud (dedos vermelhos, frios e sem sensibilidade). Inflamação 
nasal de natureza alérgica, pneumonia, infiltrados pulmonares. Inflamação da mucosa da boca e da língua. 
Insuficiência hepática, hepatite, icterícia. Alterações cutâneas diversas com erupção, acompanhadas de febre e 
dores nas articulações, sensibilidade à luz. Diminuição da excreção urinária. Aumento das glândulas mamárias. 
Alterações nos valores de análises laboratoriais. 
- Podem ainda ocorrer outros efeitos só detectáveis através de análises. 
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados 
neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
5. COMO CONSERVAR CETAMPRIL 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças.  
 
Não conservar acima de 25ºC. Proteger da luz e da humidade. 
 
Não utilize Cetampril após o prazo de validade impresso no blister e na embalagem exterior, após “Val”. O prazo 
de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
 
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
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farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o 
ambiente.  
 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES  
 
Qual a composição de Cetampril 
- A substância activa é: 
Maleato de enalapril …………..20 mg 
- Os outros componentes são bicarbonato de sódio, estearato de magnésio, celulose microcristalina 102 (E460), 
sílica coloidal anidra e amido de milho pré-gelificado. 
 
 
Qual o aspecto de Cetampril e conteúdo da embalagem 
Comprimidos acondicionados em blisters de 8 unidades. Cada embalagem contém 56 comprimidos. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
Laboratórios Inpharma – Indústria Farmacêutica, S.A.  
Apartado 472, Praia - Cabo Verde 
 
Este folheto foi elaborado em 04/2010. 
 


