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Amlodipina e Benazepril
pronunciado como (am loe' di peen) (ben ay' ze pril)

AVISO IMPORTANTE:

Não tome amlodipina e benazepril se estiver grávida. Se engravidar enquanto estiver a tomar amlodipina e 

benazepril, contacte o seu médico imediatamente. A amlodipina e o benazepril podem prejudicar o feto.

por que este medicamento é prescrito?

A combinação de amlodipina e benazepril é utilizada para tratar a pressão arterial elevada. A amlodipina está em uma classe de 

medicamentos chamados bloqueadores dos canais de cálcio. Funciona relaxando os vasos sanguíneos para que o coração não 

precise bombear com tanta força. Benazepril está em uma classe de medicamentos chamados inibidores da enzima conversora 

de angiotensina (ECA). Funciona diminuindo certos produtos químicos que apertam os vasos sanguíneos, para que o sangue 

flua mais suavemente.

A hipertensão arterial é uma condição comum e, quando não tratada, pode causar danos ao cérebro, coração, vasos 

sanguíneos, rins e outras partes do corpo. Danos a esses órgãos podem causar doenças cardíacas, ataque cardíaco, 

insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, insuficiência renal, perda de visão e outros problemas. Além de tomar 

medicamentos, fazer mudanças no estilo de vida também ajudará a controlar sua pressão arterial. Essas mudanças 

incluem comer uma dieta pobre em gordura e sal, manter um peso saudável, exercitar-se pelo menos 30 minutos na 

maioria dos dias, não fumar e usar álcool com moderação.

como este medicamento deve ser usado?

A combinação de amlodipina e benazepril vem como uma cápsula para tomar por via oral. É usualmente tomado uma vez 

por dia. Para o ajudar a lembrar-se de tomar amlodipina e benazepril, tome-o à mesma hora todos os dias. Siga as 

instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você 

não entenda. Tome amlodipina e benazepril exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com 

mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

A amlodipina e o benazepril controlam a pressão arterial elevada, mas não a curam. Continue a tomar amlodipina 

e benazepril mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar amlodipina e benazepril sem falar com o seu médico.
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outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar amlodipina e benazepril,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a amlodipina (Norvasc, em Caduet, outros), benazepril 
(Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec, em Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril 
(Univasc) ), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace), trandolapril (Mavik), qualquer outro 
medicamento ou qualquer um dos ingredientes em cápsulas de amlodipina e benazepril. Peça ao seu 
farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar valsartan e sacubitril (Entresto) ou se parou de o 
tomar nas últimas 36 horas. O seu médico provavelmente irá dizer-lhe para não tomar amlodipina e benazepril, 
se também estiver a tomar valsartan e sacubitril. Além disso, informe o seu médico se você tem diabetes e está 
tomando alisquireno (Tekturna, em Amturnide, Tekamlo, Tekturna HCT). O seu médico provavelmente irá dizer-
lhe para não tomar amlodipina e benazepril se tiver diabetes e também estiver a tomar aliscireno.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e 
produtos à base de plantas que você está tomando. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: diuréticos ('pílulas 
de água'), lítio (Lithobid) e suplementos de potássio. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou 
monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se teve recentemente diarreia grave ou vómitos e se tem ou já teve diabetes; 
insuficiência cardíaca; lúpus; esclerodermia (uma condição na qual tecido extra cresce na pele e em 
alguns órgãos); ou doença cardíaca, hepática ou renal.

informe o seu médico se estiver a amamentar.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar 
amlodipina e benazepril.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Fale com o seu médico antes de usar substitutos do sal contendo potássio. Se o seu médico prescrever uma dieta com baixo 

teor de sal ou sódio, siga estas instruções cuidadosamente.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a 
dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma 
perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Amlodipina e benazepril podem causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes 
sintomas for grave ou não desaparecer:

tosse

dor de cabeça
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tontura

inchaço das mãos, pés, tornozelos ou pernas

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

inchaço da face, garganta, língua, lábios ou olhos

rouquidão

dificuldade em engolir ou respirar

desmaio

erupção cutânea grave

amarelecimento da pele ou olhos

dor no peito mais frequente ou mais grave

A amlodipina e o benazepril podem causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum 

enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone 
(1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o 

em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor 

maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu 

farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em 

sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como 

guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças 

pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de 

segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e 

alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também 

estão disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima desmaiou,
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teve uma convulsão, tem dificuldade para respirar ou não pode ser acordado, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Sua pressão arterial deve ser verificada regularmente 

para determinar sua resposta ao amlodipino e ao benazepril. O seu médico pode solicitar alguns exames laboratoriais 

para verificar a resposta do seu corpo à amlodipina e ao benazepril.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 

receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 

alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 

uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Amlobenz®¶

Lotrel®(

¶ -Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.
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