
TRIBENZOR®

(olmesartana medoxomila, amlopdipina, hidroclorotiazida)
Ficha informativa

- TRIBENZOR®(olmesartan medoxomilo, amlodipina, hidroclorotiazida) é um medicamento combinado 
três em um indicado para o tratamento da hipertensão.TRIBENZORnão é indicado para terapia 
inicial.

- A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA concedeu aprovação de comercialização paraTRIBENZORem julho 
de 2010.TRIBENZORé comercializado pela Daiichi Sankyo, Inc.

Importância do controle da hipertensão
- A redução da pressão arterial reduz o risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais, principalmente derrames e 

infartos do miocárdio (ataques cardíacos). Esses benefícios foram observados em estudos controlados de 
medicamentos anti-hipertensivos de uma ampla variedade de classes farmacológicas, incluindo a classe à qual 
TRIBENZORprincipalmente pertence. Não há estudos controlados que demonstrem redução de risco com 
TRIBENZOR.

- O controle da pressão arterial elevada deve fazer parte do gerenciamento abrangente do risco cardiovascular, incluindo, 
conforme apropriado, controle lipídico, controle do diabetes, terapia antitrombótica, cessação do tabagismo, exercícios e 
ingestão limitada de sódio. Muitos pacientes precisarão de mais de um medicamento para atingir as metas de pressão 
arterial.

Mecanismo de ação
- TRIBENZORcombina três medicamentos anti-hipertensivos amplamente prescritos, cada um funcionando de maneira 

diferente, para baixar a pressão arterial.

- TRIBENZORcombina as ações complementares do olmesartana medoxomila (que bloqueia a ligação da 
angiotensina II ao AT1receptor), amlodipina (que inibe a entrada de cálcio nas paredes dos vasos sanguíneos) e 
hidroclorotiazida (um diurético que reduz o volume de água no sangue). Juntos, esses três medicamentos 
permitem que os vasos sanguíneos relaxem e ajudam a reduzir a quantidade de volume no sangue para que o 
sangue possa fluir mais facilmente.

Dados clínicos
- Após oito semanas de tratamento,TRIBENZOR40/10/25 mg produziu reduções estatisticamente significativamente 

maiores nas pressões sanguíneas sistólica e diastólica em comparação com cada uma das três terapias de 
combinação dupla.1

- De acordo comTRIBENZORensaio de registro fundamental que incluiu um total de 2.492 pacientes com 
hipertensão (pressão arterial média basal 168,5/100,9 mm Hg), a mudança paraTRIBENZOR 40/10/25 mg 
de cada uma das três terapias de combinação dupla a seguir: (i) amlodipina/
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hidroclorotiazida 10/25 mg, (ii) olmesartana/hidroclorotiazida 40/25 mg e (iii) olmesartana/amlodipina 40/10 mg, 
produziram uma redução média adicional após oito semanas de tratamento na pressão arterial sistólica/pressão 
arterial diastólica de 8,1/ 5,4 mm Hg, 7,6/5,4 mm Hg e 8,4/4,5 mm Hg, respectivamente (todos altamente 
estatisticamente significativos). Como este foi um estudo controlado por ativos, esses efeitos do tratamento incluem 
um efeito placebo de tamanho desconhecido.

- A reação adversa notificada com mais frequência foi tonturas. A tontura ocorreu em 5,8 por cento a 8,9 por cento dos 
indivíduos que foram trocados de terapia dupla paraTRIBENZOR, vs 1,4 por cento a 3,6 por cento dos indivíduos que 
permaneceram em terapia dupla. As outras reações adversas mais frequentes que ocorrem em mais ou igual a dois 
(2) por cento dos pacientes tratados comTRIBENZORforam edema periférico (7,7 por cento), dor de cabeça (6,4 por 
cento), fadiga (4,2 por cento), nasofaringite (3,5 por cento), espasmos musculares (3,1 por cento), náuseas (3,0 por 
cento), infecção do trato respiratório superior (2,8 por cento), diarreia ( 2,6 por cento), infecção do trato urinário (2,4 
por cento) e inchaço das articulações (2,1 por cento).

Força da Dose
- Existem atualmente cinco doses aprovadas deTRIBENZOR, que contêm as seguintes combinações de 

dosagem de olmesartana medoxomila / amlodipina / hidroclorotiazida.

o
o
o
o
o

20/5/12,5mg
40/5/12,5mg
40/ 5/ 25 mg
40/ 10/ 12,5 mg
40/ 10/ 25 mg

###

Informações de segurança importantes para TRIBENZOR®

AVISO: TOXICIDADE FETAL
- Quando a gravidez for detectada, descontinue TRIBENZOR o mais rápido possível
- Drogas que atuam diretamente no sistema renina-angiotensina podem causar lesão e morte do feto em 

desenvolvimento. Veja ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Toxicidade Fetal

CONTRA-INDICAÇÕES
Não coadministre alisquireno com TRIBENZOR em pacientes com diabetes.
TRIBENZOR é contraindicado em pacientes com anúria ou hipersensibilidade a outros medicamentos derivados de 
sulfonamidas.

AVISOS E PRECAUÇÕES

Toxicidade fetal:TRIBENZOR éGravidez Categoria D.

Hipotensão em pacientes com depleção de volume ou sal:Em pacientes com um sistema renina-angiotensina 
ativado, como pacientes com depleção de volume e/ou sal (por exemplo, aqueles que estão sendo tratados com altas 
doses de diuréticos), pode ocorrer hipotensão sintomática após o início do tratamento com TRIBENZOR.
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Função renal prejudicada:Monitore a piora da função renal em pacientes com insuficiência renal durante o tratamento com 
TRIBENZOR.

Em pacientes cuja função renal pode depender da atividade do sistema renina-angiotensina-
aldosterona (p. azotemia progressiva e raramente com insuficiência renal aguda e/ou morte. 
Resultados semelhantes podem ser esperados em pacientes tratados com TRIBENZOR.

Em estudos de inibidores da ECA em pacientes com estenose unilateral ou bilateral da artéria renal, foram relatados 
aumentos na creatinina sérica ou nitrogênio ureico no sangue (BUN), e resultados semelhantes podem ser esperados com 
TRIBENZOR.

Evite o uso de TRIBENZOR em pacientes com função renal gravemente comprometida (clearance de creatinina ≤30 
mL/min). Se a insuficiência renal progressiva se tornar evidente, considere suspender ou descontinuar TRIBENZOR.

Enteropatia tipo Sprue:Diarreia crônica grave com perda de peso substancial foi relatada em pacientes que tomaram 
olmesartana meses a anos após o início da droga. Biópsias intestinais de pacientes frequentemente demonstraram 
atrofia das vilosidades. Se um paciente desenvolver esses sintomas durante o tratamento com olmesartana, exclua 
outras etiologias. Considerar a descontinuação de TRIBENZOR nos casos em que nenhuma outra etiologia for 
identificada.

Insuficiência hepática:A terapia inicial com TRIBENZOR não é recomendada em pacientes com insuficiência 
hepática. Em pacientes com insuficiência hepática grave, evite o uso de TRIBENZOR. As tiazidas (um componente do 
TRIBENZOR) devem ser usadas com cautela em pacientes com insuficiência hepática ou doença hepática progressiva, 
pois pequenas alterações do equilíbrio hidroeletrolítico podem precipitar o coma hepático.

Desequilíbrios eletrolíticos e metabólicos:Devido ao componente hidroclorotiazida (HCTZ) em TRIBENZOR, 
observe os pacientes quanto a sinais clínicos de desequilíbrio metabólico, hídrico ou eletrolítico.

Reação de hipersensibilidade:Reações de hipersensibilidade ao HCTZ (um componente do TRIBENZOR) podem 
ocorrer em pacientes com ou sem histórico de alergia ou asma brônquica.

Lúpus Eritematoso Sistêmico:As tiazidas (um componente do TRIBENZOR) foram relatadas como causadoras 
de exacerbação ou ativação do lúpus eritematoso sistêmico.

Miopia aguda e glaucoma secundário de ângulo fechado:As tiazidas podem causar uma reação 
idiossincrática, resultando em miopia transitória aguda e glaucoma agudo de ângulo fechado. Descontinue 
HCTZ (um componente do TRIBENZOR) o mais rápido possível nesses pacientes.

Vasodilatação:Embora a vasodilatação atribuível à amlodipina (um componente do TRIBENZOR) seja de início 
gradual, raramente foi relatada hipotensão aguda após administração oral. Pacientes com estenose aórtica grave 
podem estar em risco particular.

Aumento da Angina e/ou Infarto do Miocárdio:Pacientes em uso de TRIBENZOR, particularmente aqueles com doença 
arterial coronariana obstrutiva grave, podem desenvolver aumento da frequência, duração ou gravidade da
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angina ou infarto agudo do miocárdio no início da terapia com bloqueador dos canais de cálcio ou no momento do aumento da 
dose.

Testes laboratoriais:As anormalidades laboratoriais podem incluir aumento dos níveis de creatinina no sangue e hipercalemia 
(olmesartana medoxomila), elevações das enzimas hepáticas (amlodipina) e aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos 
(HCTZ).

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Agentes anti-inflamatórios não esteroides:A administração concomitante de anti-inflamatórios não esteroides 
(AINEs) pode levar ao aumento do risco de insuficiência renal (incluindo possível insuficiência renal aguda) e perda do 
efeito anti-hipertensivo de TRIBENZOR.

Duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina (RAS):O bloqueio duplo do SRA com bloqueadores dos receptores da 
angiotensina, inibidores da ECA ou alisquireno está associado a riscos aumentados de hipotensão, hipercalemia e 
alterações na função renal (incluindo insuficiência renal aguda) em comparação com a monoterapia. A maioria dos 
pacientes que recebem a combinação de dois inibidores do RAS não obtém nenhum benefício adicional em comparação 
com a monoterapia. Em geral, evite o uso combinado de inibidores de RAS. Monitore de perto a pressão arterial, a 
função renal e os eletrólitos em pacientes em uso de TRIBENZOR e outros agentes que afetam o EAR.

Evite o uso de alisquireno com TRIBENZOR em pacientes com insuficiência renal (TFG <60 mL/min).

Uso concomitante com Cloridrato de Colesevelam:A administração concomitante de cloridrato de 
colesevelam com TRIBENZOR reduz a exposição sistêmica e a concentração plasmática máxima de olmesartana. 
Considere administrar olmesartana pelo menos 4 horas antes da dose de cloridrato de colesevelam.

Efeito da Amlodipina na Sinvastatina:Devido ao aumento da exposição à sinvastatina, quando coadministrada 
com amlodipina (um componente do TRIBENZOR), não exceda doses diárias superiores a 20 mg de sinvastatina.

Lítio:Aumentos nas concentrações séricas de lítio e toxicidade do lítio foram relatados com o uso 
concomitante de olmesartana ou diuréticos tiazídicos. Monitore os níveis de lítio em pacientes recebendo 
TRIBENZOR e lítio.

REAÇÕES ADVERSAS

A reação adversa notificada com mais frequência foi tontura (5,8% a 8,9%). As outras reações adversas mais 
frequentes que ocorreram em ≥2% dos pacientes tratados com TRIBENZOR foram edema periférico (7,7%), cefaleia 
(6,4%), fadiga (4,2%), nasofaringite (3,5%), espasmos musculares (3,1%), náusea. (3,0%), infecção do trato 
respiratório superior (2,8%), diarreia (2,6%), infecção do trato urinário (2,4%) e edema articular (2,1%).

USO EM POPULAÇÕES DE PACIENTES ESPECÍFICAS

Mães que amamentam:Evite o uso durante a amamentação; descontinuar a amamentação ou o medicamento.
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Consulte as Informações de prescrição paraTRIBENZOR .

Referência:
1Oparil S, Melino M, Lee J, Fernandez BS, Heyrman R. Terapia tripla com olmesartana medoxomila, amlodipina, besilato e hidroclorotiazida em 
pacientes adultos com hipertensão: o multicêntrico TRINITY, randomizado, duplo-cego, 12 semanas, grupo paralelo estudar.Clin Ther. 
2010;32:1252-1269.
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