
Exforjar HCT®(X-phorj HCT)
(amlodipina, valsartan e hidroclorotiazida) Comprimidos

Leia as informações do paciente que acompanham o EXFORGE HCT antes de começar a tomá-lo e sempre que receber um 
reabastecimento. Pode haver novas informações. Este folheto não substitui a conversa com o seu médico sobre a sua 
condição médica ou tratamento.

Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre o EXFORGE HCT?
-
-
-

EXFORGE HCT pode causar danos ou morte ao feto.
Fale com o seu médico sobre outras formas de baixar a pressão arterial se planeia engravidar. Se engravidar 
enquanto estiver a tomar EXFORGE HCT, informe o seu médico imediatamente.

O que é EXFORGE HCT?
EXFORGE HCT contém 3 medicamentos sujeitos a receita médica:

1. amlodipina, um bloqueador dos canais de cálcio
2. valsartana, um bloqueador do receptor de angiotensina, e
3. hidroclorotiazida, um diurético (pílula de água)

EXFORGE HCT pode ser utilizado para baixar a pressão arterial em adultos quando 2 medicamentos para baixar a pressão arterial elevada 
não são suficientes.

EXFORGE HCT não foi estudado em crianças com menos de 18 anos de idade. 

Quem não deve tomar EXFORGE HCT?

Não tome EXFORGE HCT se tiver baixa ou nenhuma produção de urina (anúria). O 

que devo dizer ao meu médico antes de tomar EXFORGE HCT?

Informe o seu médico sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:

- está grávida ou planeja engravidar.Ver“Qual é a informação mais importante que devo 
saber sobre o EXFORGE HCT?”
está amamentando ou planeja amamentar.EXFORGE HCT está presente no leite humano. Não se 
sabe se EXFORGE HCT afeta o bebê amamentado ou a produção de leite. Não amamente enquanto 
estiver a tomar EXFORGE HCT.
são alérgicos a qualquer um dos ingredientes de EXFORGE HCT. Consulte o final deste folheto para obter uma lista dos 
ingredientes de EXFORGE HCT.
tem problemas cardíacos

tem problemas de fígado

tem problemas renais
está vomitando ou tendo muita diarreia tem ou 
teve cálculos biliares
tem lúpus

-

-

-
-
-
-
-
-
- tem níveis baixos de potássio (com ou sem sintomas como fraqueza muscular, espasmos musculares, 

ritmo cardíaco anormal) ou magnésio no sangue

- tem níveis elevados de cálcio no sangue (com ou sem sintomas como náuseas, vómitos, prisão de 
ventre, dor de estômago, micção frequente, sede, fraqueza muscular e espasmos).

- têm níveis elevados de ácido úrico no sangue.
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- já teve uma reação chamada angioedema, a outro medicamento para pressão arterial. O angioedema causa 
inchaço da face, lábios, língua e pode causar dificuldade para respirar.

Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você toma, incluindo medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e 
suplementos de ervas. Alguns dos seus outros medicamentos e EXFORGE HCT podem afetar-se mutuamente, causando efeitos 
secundários graves.

Informe especialmente o seu médico se estiver a tomar:

-
-
-
-
-

sinvastatina ou outro medicamento para baixar o colesterol outros 

medicamentos para pressão arterial elevada ou problemas cardíacos 

comprimidos de água (“diuréticos”)

suplementos de potássio. O seu médico pode verificar periodicamente a quantidade de potássio no seu sangue. 
substituto do sal contendo potássio. O seu médico pode verificar periodicamente a quantidade de potássio no seu 
sangue.
medicamento para diabetes, incluindo medicamentos 

analgésicos narcóticos de insulina

pílulas para dormir e medicamentos anticonvulsivantes chamados barbitúricos 

de lítio, um medicamento usado para tratar alguns tipos de depressão

aspirina ou outros medicamentos chamados anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), como ibuprofeno ou 
naproxeno
esteróides

álcool
digoxina ou outros glicosídeos digitálicos (um medicamento para o coração) 

relaxantes musculares (medicamentos usados   durante as operações)

certos medicamentos contra o câncer, como ciclofosfamida ou metotrexato
medicamentos usados   para prevenir e tratar infecções fúngicas (como cetoconazol, itraconazol) 
medicamentos usados   para tratar infecções bacterianas (como claritromicina, telitromicina)
certos antibióticos (grupo rifamicina), um medicamento usado para proteger contra a rejeição de transplantes (ciclosporina) ou

um medicamento antirretroviral usado para tratar a infecção por HIV/AIDS (ritonavir). Esses medicamentos podem aumentar o efeito do 

valsartan.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Conheça os medicamentos que você toma. Mantenha uma lista dos seus medicamentos e mostre-a ao seu médico ou farmacêutico quando receber um 

novo medicamento.

Como devo tomar EXFORGE HCT?

-
-
-
-

Tome EXFORGE HCT exatamente como indicado pelo seu 
médico. Tome EXFORGE HCT uma vez por dia.
EXFORGE HCT pode ser tomado com ou sem alimentos.
Se você esquecer de uma dose, tome-a assim que se lembrar. Se estiver próximo da próxima dose, não tome a dose 
esquecida. Apenas tome a próxima dose no horário regular.
Se você tomar muito EXFORGE HCT, ligue para o seu médico ou Centro de Controle de Intoxicações, ou vá para a sala de 
emergência.

Informe todos os seus médicos e dentistas que você está tomando EXFORGE HCT. Isso é especialmente importante se você:
o
o

-

-
vão fazer cirurgia vão 
para diálise renal

Quais são os possíveis efeitos colaterais do EXFORGE HCT? 

EXFORGE HCT pode causarefeitos colaterais gravesIncluindo:

- causar danos ao feto causando ferimentos ou morte.Ver“Qual é a informação mais importante que 
devo saber sobre o EXFORGE HCT?”



-pressão sanguínea baixa(hipotensão). A pressão arterial baixa é mais provável de acontecer se você:

o
o
o
o
o
o

tomar pílulas de água

estão em uma dieta com baixo teor 

de sal têm problemas cardíacos

obter tratamentos de diálise

ficar doente com vómitos ou diarreia 
beber álcool

Deite-se se você se sentir fraco ou tonto. Se você desmaiar (perder a consciência), pare de tomar EXFORGE HCT. Ligue para o seu médico 
imediatamente.

-
-

Obtenha ajuda de emergência se você piorar a dor no peito ou dor no peito que não desaparece.

problemas renais.Os problemas renais podem piorar em pessoas que já têm doença renal. Algumas pessoas terão 
alterações nos exames de sangue para função renal e podem precisar de uma dose mais baixa de EXFORGE HCT. 
Ligue para o seu médico se tiver inchaço nos pés, tornozelos ou mãos ou ganho de peso inexplicável. Se você tem 
insuficiência cardíaca, seu médico deve verificar sua função renal antes de prescrever EXFORGE HCT.

- alterações no exame de sangue laboratorial em pessoas com insuficiência cardíaca. Algumas pessoas com insuficiência 
cardíaca que tomam valsartan, um dos medicamentos de EXFORGE HCT, apresentam alterações nas análises ao sangue, incluindo 
aumento do potássio e diminuição da função renal.

-
-
-

Reações alérgicas

erupção cutânea.Ligue para o seu médico imediatamente se você tiver uma erupção cutânea incomum.

problemas oculares.Um dos medicamentos de EXFORGE HCT pode causar problemas oculares que podem levar à perda de visão. Os 
sintomas de problemas oculares podem ocorrer dentro de horas a semanas após o início de EXFORGE HCT. Informe o seu médico 
imediatamente se tiver:

o
o

diminuição da visão
dor nos olhos

omais comumOs efeitos colaterais do EXFORGE HCT incluem:

-
-
-
-
-
-
-
-

tontura
inchaço (edema) das mãos, tornozelos ou pés dor 
de cabeça
indigestão
cansaço
espasmos musculares

dor nas costas

náusea

Proteja sua pele do sol e faça exames regulares de câncer de pele, pois um dos medicamentos de 
EXFORGE HCT pode causar câncer de pele não melanoma.

Informe o seu médico se tiver algum efeito secundário que o incomode ou que não desapareça.

Estes não são todos os possíveis efeitos colaterais do EXFORGE HCT. Para mais informações, consulte seu médico ou 
farmacêutico.

Ligue para o seu médico para aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 1-800-FDA-1088.



Como devo armazenar o EXFORGE HCT?

-
-

Armazene o EXFORGE HCT em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C (59°F e 86°F). 
Mantenha o EXFORGE HCT seco (proteja-o da humidade).

Mantenha EXFORGE HCT e todos os medicamentos fora do alcance das 

crianças. Informações gerais sobre EXFORGE HCT

Às vezes, os medicamentos são prescritos para condições que não são mencionadas no folheto informativo do paciente. 
Não use EXFORGE HCT para uma condição para a qual não foi prescrito. Não dê EXFORGE HCT a outras pessoas, mesmo 
que tenham os mesmos sintomas que você. Pode prejudicá-los.

Este folheto informativo do paciente resume as informações mais importantes sobre EXFORGE HCT. Se desejar obter mais 
informações sobre EXFORGE HCT, fale com o seu médico. Você pode pedir ao seu médico ou farmacêutico informações 
sobre EXFORGE HCT que são escritas para profissionais de saúde. Para obter mais informações, acesse 
www.EXFORGE.com ou ligue para 1-888-839-3674.

Quais são os ingredientes de EXFORGE HCT?

Ingredientes ativos: besilato de amlodipina, valsartan e hidroclorotiazida

Os ingredientes inativos de todas as dosagens dos comprimidos são crospovidona, estearato de magnésio, celulose 
microcristalina e sílica coloidal anidra. A película de revestimento contém hipromelose, talco, macrogol 4000 e pode conter 
dióxido de titânio ou óxidos de ferro amarelo e vermelho.

O que é pressão alta (hipertensão)?
A pressão arterial é a força do sangue nos vasos sanguíneos quando o coração bate e quando o coração descansa. Você tem pressão 
alta quando a força é demais. EXFORGE HCT pode ajudar seus vasos sanguíneos a relaxarem para que sua pressão arterial seja mais 
baixa. Medicamentos que reduzem a pressão arterial diminuem a chance de ter um derrame ou ataque cardíaco.

A pressão arterial elevada faz com que o coração trabalhe mais para bombear o sangue por todo o corpo e causa danos aos vasos 
sanguíneos. Se a pressão alta não for tratada, pode levar a acidente vascular cerebral, ataque cardíaco, insuficiência cardíaca, insuficiência 
renal e problemas de visão.
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