
DESTAQUES DAS INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO Esses destaques não incluem 
todas as informações necessárias para usar TWYNSTA com segurança e eficácia. 
Veja informações completas de prescrição para TWYNSTA®

. (telmisartana/amlodipina) Comprimidos
Aprovação inicial dos EUA: 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS ------------
• Comprimidos: 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg, 80/10 mg (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICAÇÕES---- ------------
• Nenhum

TWYNSTA
AVISO: EVITE O USO NA GRAVIDEZ

Veja toda a informação prescrita na bula.
Quando a gravidez for detectada, descontinue TWYNSTA o mais rápido possível. 
Drogas que atuam diretamente no sistema renina-angiotensina podem causar 
lesão e até morte do feto em desenvolvimento (5,1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVISOS E PRECAUÇÕES------------------------
• Evite exposição fetal ou neonatal (5.1)
• Hipotensão: Corrija qualquer depleção de volume ou sal antes de 

iniciar a terapia. Observar sinais e sintomas de hipotensão. (5.2)
• Titular lentamente em pacientes com insuficiência hepática (5.4) ou renal grave 

(5.5)
• Insuficiência cardíaca: Monitorar para piora (5.8)
• Evite o uso concomitante de um inibidor da ECA e bloqueador do receptor de 

angiotensina (5.6)
• Infarto do miocárdio: Raramente, iniciar um BCC em pacientes com 

doença arterial coronariana obstrutiva grave pode precipitar infarto do 
miocárdio ou aumento da angina (5.7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAÇÕES E USO----- --------
• TWYNSTA é um produto combinado de bloqueador do receptor de angiotensina 

II (BRA) e bloqueador de canal de cálcio dihidropiridina (DHP-CCB) indicado para 
o tratamento da hipertensão sozinho ou com outros agentes anti-hipertensivos 
(1)

• Os comprimidos de TWYNSTA são indicados como terapia inicial em pacientes que 

provavelmente precisam de vários agentes anti-hipertensivos para atingir suas metas de 

pressão arterial (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REAÇÕES ADVERSAS------------------ ------------- No 
estudo de desenho fatorial controlado por placebo, as razões mais comuns para a 
descontinuação da terapia com TWYNSTA comprimidos foram edema periférico, tontura 
e hipotensão, cada uma levando à descontinuação de ≤0,5% dos pacientes tratados com 
TWYNSTA. As reações adversas que ocorreram com incidência ≥2% maior em 
comprimidos de TWYNSTA do que placebo foram edema periférico (4,8% vs 0%), tontura 
(3,0% vs 2,2%), hipotensão ortostática clinicamente significativa (6,3% vs 4,3%) e dor nas 
costas dor (2,2% vs 0%). (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO-----------------------

• Substitua TWYNSTA por seus componentes titulados individualmente para pacientes em 
uso de amlodipina e telmisartana. TWYNSTA também pode ser administrado com 
quantidades aumentadas de amlodipina, telmisartana ou ambos, conforme necessário. 
(2.2, 2.3)

• Use comprimidos de TWYNSTA para fornecer redução adicional da pressão arterial para 
pacientes não controlados adequadamente com amlodipina (ou outro bloqueador dos 
canais de cálcio dihidropiridina) sozinho ou com telmisartan (ou outro bloqueador do 
receptor de angiotensina) sozinho (2.3)

• A dosagem pode ser aumentada após pelo menos 2 semanas para uma dose máxima de 80/10 

mg uma vez ao dia, geralmente aumentando um componente de cada vez, mas ambos os 

componentes podem ser aumentados para obter um controle mais rápido (2.1, 2.2)

• A maioria do efeito anti-hipertensivo é alcançada dentro de 2 semanas (2.1)
• Iniciar com 40/5 mg ou 80/5 mg uma vez ao dia (2,4)
• Trocar os pacientes que apresentam reações adversas limitantes da dose com 

amlodipina para comprimidos de TWYNSTA contendo uma dose mais baixa desse 
componente (2.3)

Para relatar REAÇÕES ADVERSAS SUSPEITAS, entre em contato com a Boehringer 
Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. em (800) 542-6257 ou (800) 459-9906 TTY, ou FDA 
em 1-800-FDA-1088 ouwww.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS----------------------- -
• Doentes ≥75 anos de idade ou doentes com insuficiência hepática: Iniciar com 

amlodipina ou adicionar 2,5 mg de amlodipina ao telmisartan (2,5, 8,5, 8,6)
• Mães que amamentam: opte por interromper a amamentação ou o uso de drogas (8.3)

Consulte 17 para INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE e rotulagem 
do paciente aprovada pela FDA.
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INFORMAÇÕES COMPLETAS DE PRESCRIÇÃO

AVISO: EVITE O USO NA GRAVIDEZ

Quando usados   na gravidez, os medicamentos que atuam diretamente no sistema renina-angiotensina podem causar lesões e até a morte do feto em desenvolvimento.Quando a gravidez é 
detectada, os comprimidos de TWYNSTA devem ser descontinuados o mais rápido possível.Consulte Advertências e Precauções (5.1).

1
Os comprimidos de TWYNSTA (telmisartana/amlodipina) são indicados para o tratamento da hipertensão, isoladamente ou com outros agentes anti-hipertensivos.

INDICAÇÕES E USO

Os comprimidos de TWYNSTA também podem ser usados   como terapia inicial em pacientes que provavelmente precisarão de vários medicamentos para atingir suas metas de pressão arterial.

Baseie a escolha de comprimidos de TWYNSTA como terapia inicial para hipertensão em uma avaliação dos benefícios e riscos potenciais, incluindo se o paciente provavelmente 
tolerará a dose inicial de comprimidos de TWYNSTA.

Pacientes com hipertensão moderada ou grave têm risco relativamente alto de eventos cardiovasculares (como derrames, ataques cardíacos e insuficiência cardíaca), insuficiência renal e problemas de 
visão, portanto, o tratamento imediato é clinicamente relevante. Considere a pressão arterial basal do paciente, o objetivo alvo e a probabilidade incremental de atingir o objetivo com uma combinação em 
comparação com a monoterapia ao decidir se deve usar comprimidos de TWYNSTA como terapia inicial. As metas individuais de pressão arterial podem variar de acordo com o risco do paciente.

Os dados de um estudo fatorial multidose, controlado por placebo, de 8 semanas fornecem estimativas da probabilidade de atingir uma meta de pressão arterial com TWYNSTA em comparação com 
monoterapia com telmisartana ou amlodipina e placebo.ver Estudos Clínicos (14.1)].

As figuras abaixo fornecem estimativas da probabilidade de alcançar o controle da pressão arterial sistólica e diastólica com comprimidos de TWYNSTA 80/10 mg, com base na pressão arterial 
sistólica ou diastólica basal. A curva de cada grupo de tratamento foi estimada por modelagem de regressão logística. A probabilidade estimada na cauda direita de cada curva é menos 
confiável devido ao pequeno número de indivíduos com alta pressão arterial basal.
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Figura 1a: Probabilidade de Alcançar a Pressão Arterial Sistólica <140 mmHg na Semana 8 Figura 1b: Probabilidade de Alcançar a Pressão Arterial Sistólica <130 mmHg na Semana 8
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Figura 2a: Probabilidade de Alcançar a Pressão Arterial Diastólica <90 mmHg na Semana 8 Figura 2b: Probabilidade de Alcançar a Pressão Arterial Diastólica <80 mmHg na Semana 8

Os números acima fornecem uma aproximação da probabilidade de atingir uma meta de pressão arterial alvo em 8 semanas. Por exemplo, um paciente com pressão arterial basal de 
160/110 mmHg tem cerca de 16% de probabilidade de atingir uma meta de <140 mmHg (sistólica) e 16% de probabilidade de atingir <90 mmHg (diastólica) com placebo. A probabilidade 
de atingir esses mesmos objetivos com telmisartana é de cerca de 46% (sistólica) e 26% (diastólica). A probabilidade de atingir esses mesmos objetivos com anlodipino é de cerca de 69% 
(sistólica) e 22% (diastólica). Essas probabilidades aumentam para 79% para sistólica e 55% para diastólica com TWYNSTA.

2
2.1 Considerações Gerais
O telmisartan é um tratamento eficaz da hipertensão em doses diárias de 20-80 mg, enquanto a amlodipina é eficaz em doses de 2,5-10 mg.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

A dosagem deve ser individualizada e pode ser aumentada após pelo menos 2 semanas. A maior parte do efeito anti-hipertensivo é aparente em 2 semanas e a redução máxima é 
geralmente alcançada após 4 semanas. A dose máxima recomendada de comprimidos de TWYNSTA é de 80/10 mg uma vez ao dia.

As reações adversas do telmisartan são incomuns e independentes da dose; os da amlodipina são uma mistura de fenômenos dose-dependentes (principalmente edema periférico) e 
fenômenos dose-independentes, sendo os primeiros muito mais comuns que os segundos.veja Reações Adversas (6.1)].
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TWYNSTA pode ser tomado com ou sem alimentos.

2.2 Terapia de Reposição
Pacientes recebendo amlodipina e telmisartana em comprimidos separados podem receber comprimidos de TWYNSTA contendo as mesmas doses de componentes uma vez ao dia. Ao 
substituir componentes individuais, aumente a dose de TWYNSTA se o controle da pressão arterial não for satisfatório.

2.3 Terapia Complementar para Pacientes com Hipertensão Não Controlada Adequadamente em Monoterapia Anti-hipertensiva
Os comprimidos de TWYNSTA podem ser usados   para fornecer redução adicional da pressão arterial para pacientes não controlados adequadamente com amlodipina (ou outro bloqueador dos canais de cálcio 

dihidropiridínico) isoladamente ou com telmisartana (ou outro bloqueador do receptor da angiotensina) isoladamente.

Pacientes tratados com 10 mg de amlodipino que apresentarem quaisquer reações adversas limitantes da dose, como edema, podem ser trocados para TWYNSTA 40/5 mg comprimidos uma 
vez ao dia, reduzindo a dose de amlodipino sem reduzir a resposta anti-hipertensiva global esperada.veja Reações Adversas (6.1)].

2.4 Terapia Inicial
Um paciente pode ser iniciado com TWYNSTA comprimidos se for improvável que o controle da pressão arterial seja alcançado com um único agente. A dose inicial usual de TWYNSTA é de 40/5 mg 
uma vez ao dia. Os pacientes que necessitam de reduções maiores da pressão arterial podem iniciar o tratamento com TWYNSTA 80/5 mg uma vez ao dia.

A terapia inicial com TWYNSTA não é recomendada em pacientes ≥75 anos ou com insuficiência hepática [ver Dosagem e Administração (2.5), Advertências e 
Precauções (5.4) e Uso em Populações Específicas (8.5, 8.6)].

Corrija os desequilíbrios de volume intravascular ou depleção de sal, antes de iniciar a terapia com comprimidos de TWYNSTA [veja Advertências e Precauções (5.2)].

2.5 Dosagem em Populações Específicas 
Insuficiência renal
Não é necessário ajuste de dose inicial para pacientes com insuficiência renal leve ou moderada. Titular lentamente em pacientes com insuficiência renal grave.

Insuficiência hepática
Na maioria dos pacientes, inicie a terapia com amlodipino com 2,5 mg. Titular lentamente em pacientes com insuficiência hepática.

Pacientes com 75 anos de idade ou mais
Na maioria dos pacientes, inicie a terapia com amlodipino com 2,5 mg. Titule lentamente em pacientes com 75 anos de idade ou mais.

3
Os comprimidos TWYNSTA são formulados para administração oral nas seguintes combinações de dosagem:

FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS

40/5 mg
40
5

40/10 mg
40
10

80/5 mg
80
5

80/10mg
80
10

telmisartana
equivalente de amlodipina

Os comprimidos multicamadas sem ranhuras de telmisartan/amlodipina são de forma oval e biconvexa. Os comprimidos são brancos a esbranquiçados de um lado e azuis do outro. O lado 
branco está gravado com o símbolo BOEHRINGER INGELHEIM e com A1, A2, A3 ou A4 para as dosagens de 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg e 80/10 mg, respectivamente.

4
Nenhum.

CONTRA-INDICAÇÕES

5
5.1 Morbidade e Mortalidade Fetal/Neonatal

AVISOS E PRECAUÇÕES

Telmisartana
Fármacos que atuam diretamente no sistema renina-angiotensina podem causar morbidade e morte fetal e neonatal quando administrados a gestantes. Várias dezenas de casos foram 
relatados na literatura mundial em pacientes que estavam tomando inibidores da enzima conversora de angiotensina. Quando a gravidez for detectada, interrompa os comprimidos de 
TWYNSTA o mais rápido possível [veja Aviso em Caixa].

O uso de medicamentos que atuam diretamente no sistema renina-angiotensina durante o segundo e terceiro trimestres de gestação tem sido associado a lesões fetais e neonatais, incluindo 
hipotensão, hipoplasia craniana neonatal, anúria, insuficiência renal reversível ou irreversível e óbito. Também foi relatado oligoidrâmnio, presumivelmente resultante da diminuição da função 
renal fetal; O oligoidrâmnio neste cenário tem sido associado a contraturas de membros fetais, deformação craniofacial e desenvolvimento pulmonar hipoplásico. Prematuridade, retardo de 
crescimento intrauterino e persistência do canal arterial também foram relatados, embora não esteja claro se essas ocorrências foram devido à exposição à droga.

Esses efeitos adversos não parecem ter resultado da exposição intrauterina ao medicamento que foi limitada ao primeiro trimestre. Informar as mães cujos embriões e fetos são expostos a 
um antagonista do receptor da angiotensina II apenas durante o primeiro trimestre que a maioria dos relatos de toxicidade fetal foi associada à exposição no segundo ou terceiro trimestre. 
No entanto, quando as pacientes engravidam ou estão pensando em engravidar, os médicos devem fazer com que a paciente interrompa o uso de TWYNSTA comprimidos o mais rápido 
possível.

Raramente (provavelmente menos do que uma vez em cada mil gestações), nenhuma alternativa para um antagonista do receptor da angiotensina II será encontrada. Nesses casos raros, 
as mães devem ser informadas sobre os riscos potenciais para seus fetos, e exames ultrassonográficos seriados devem ser realizados para avaliar o ambiente intra-amniótico.

Se for observado oligoidrâmnio, os comprimidos de TWYNSTA devem ser descontinuados, a menos que sejam considerados vitais para a mãe. Teste de estresse de contração (CST), um 
teste sem estresse (NST) ou perfil biofísico (BPP) podem ser apropriados, dependendo da semana de gravidez. Pacientes e médicos devem estar cientes, entretanto, de que o oligoidrâmnio 
pode não aparecer até que o feto tenha sofrido lesão irreversível.

Crianças com histórico deno uteroa exposição a um antagonista do receptor da angiotensina II deve ser cuidadosamente observada para hipotensão, oligúria e hipercalemia. Se ocorrer 
oligúria, a atenção deve ser direcionada para o suporte da pressão arterial e perfusão renal. A exsanguineotransfusão ou diálise pode ser necessária como meio de reverter a hipotensão e/
ou substituir a função renal desordenada.
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5.2 Hipotensão
Telmisartana
Em pacientes com um sistema renina-angiotensina ativado, como pacientes com depleção de volume ou sal (por exemplo, aqueles que estão sendo tratados com altas doses de diuréticos), pode ocorrer 
hipotensão sintomática após o início da terapia com TWYNSTA comprimidos. Corrija esta condição antes da administração de comprimidos de TWYNSTA ou inicie o tratamento sob supervisão médica rigorosa 
com uma dose reduzida.

Se ocorrer hipotensão, coloque o paciente em decúbito dorsal e, se necessário, administre uma infusão intravenosa de solução salina normal. Uma resposta hipotensiva transitória não é uma contraindicação 
para tratamento adicional, que geralmente pode ser continuado sem dificuldade uma vez que a pressão arterial esteja estabilizada.

Amlodipina
Uma vez que a vasodilatação induzida pelo anlodipino tem início gradual, raramente foi relatada hipotensão aguda após administração oral. No entanto, observar atentamente os 
pacientes com estenose aórtica grave ao administrar amlodipina, como deve ser feito com qualquer vasodilatador.

5.3 Hipercalemia
Telmisartana
A hipercalemia pode ocorrer em pacientes em uso de BRA, particularmente em pacientes com insuficiência renal avançada, insuficiência cardíaca, em terapia de substituição renal ou em suplementos de 
potássio, diuréticos poupadores de potássio, substitutos do sal contendo potássio ou outros medicamentos que aumentam os níveis de potássio. Considere determinações periódicas de eletrólitos séricos para 
detectar possíveis desequilíbrios eletrolíticos, principalmente em pacientes de risco.

5.4 Pacientes com Função Hepática Prejudicada 
Telmisartana
Como a maior parte de telmisartana é eliminada por excreção biliar, espera-se que pacientes com distúrbios obstrutivos biliares ou insuficiência hepática tenham uma depuração 
reduzida. Iniciar telmisartana em doses baixas e titular lentamente nesses pacientes [veja Dosagem e Administração (2.5), Uso em Populações Específicas (8.6) e Farmacologia Clínica 
(12.3)].

Amlodipina
A amlodipina é extensivamente metabolizada pelo fígado e a meia-vida de eliminação plasmática (t1/2) é de 56 horas em pacientes com insuficiência hepática. Uma vez que os pacientes com insuficiência 
hepática apresentam diminuição da depuração da amlodipina, inicie amlodipina ou adicione amlodipina a 2,5 mg em pacientes com insuficiência hepática. A dose mais baixa de TWYNSTA é 40/5 mg; portanto, 
a terapia inicial com comprimidos de TWYNSTA não é recomendada em pacientes com insuficiência hepática [veja Uso em Populações Específicas (8.6)].

5.5 Comprometimento da Função Renal 
Telmisartana
Como consequência da inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, antecipar alterações na função renal em indivíduos suscetíveis. Em 
pacientes cuja função renal pode depender da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona (p. oligúria e/ou azotemia progressiva e 
(raramente) com insuficiência renal aguda e/ou morte. Resultados semelhantes podem ser antecipados em pacientes tratados com telmisartana.ver 
Farmacologia Clínica (12.3)].

Em estudos com inibidores da ECA em pacientes com estenose unilateral ou bilateral da artéria renal, foram observados aumentos na creatinina sérica ou no nitrogênio da uréia no sangue. Não houve uso 
prolongado de telmisartana em pacientes com estenose unilateral ou bilateral da artéria renal, mas prevemos um efeito semelhante ao observado com os inibidores da ECA.

5.6 Bloqueio Duplo do Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona
Telmisartana
Como consequência da inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, foram relatadas alterações na função renal (incluindo insuficiência renal aguda). O duplo bloqueio do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (por exemplo, pela adição de um inibidor da ECA a um antagonista do receptor da angiotensina II) deve incluir monitoramento cuidadoso da função renal.

O estudo ONTARGET envolveu 25.620 pacientes ≥55 anos com doença aterosclerótica ou diabetes com lesão de órgãos-alvo, randomizou-os para apenas telmisartana, apenas ramipril ou a combinação e 
os acompanhou por uma média de 56 meses. Os pacientes que receberam a combinação de telmisartana e ramipril não obtiveram nenhum benefício adicional em comparação com a monoterapia, mas 
apresentaram uma incidência aumentada de disfunção renal (por exemplo, insuficiência renal aguda) em comparação com os grupos que receberam telmisartana isoladamente ou ramipril isoladamente. 
O uso concomitante de telmisartana e ramipril não é recomendado.

5.7 Risco de infarto do miocárdio ou aumento da angina 
Amlodipina
Raramente, os pacientes, particularmente aqueles com doença arterial coronariana obstrutiva grave, desenvolveram aumento documentado da frequência, duração ou gravidade da 
angina ou infarto agudo do miocárdio no início da terapia com bloqueador dos canais de cálcio ou no momento do aumento da dose. O mecanismo deste efeito não foi elucidado.

5.8 Insuficiência Cardíaca

Amlodipina
Monitore de perto os pacientes com insuficiência cardíaca.

A amlodipina (5-10 mg por dia) foi estudada em um estudo controlado por placebo de 1.153 pacientes com insuficiência cardíaca Classe III ou IV da NYHA em doses estáveis   de inibidor da 
ECA, digoxina e diuréticos. O seguimento foi de pelo menos 6 meses, com média de cerca de 14 meses. Não houve efeito adverso geral na sobrevida ou morbidade cardíaca (conforme 
definido por arritmia com risco de vida, infarto agudo do miocárdio ou hospitalização por insuficiência cardíaca agravada). A amlodipina foi comparada ao placebo em quatro estudos de 8 12 
semanas de pacientes com insuficiência cardíaca classe II/III da NYHA, envolvendo um total de 697 pacientes. Nesses estudos, não houve evidência de piora da insuficiência cardíaca com 
base em medidas de tolerância ao exercício, classificação NYHA, sintomas ou FEVE. No estudo PRAISE-2, 1.654 pacientes com insuficiência cardíaca classe III (80%) ou IV (20%) da NYHA sem 
evidência de doença isquêmica subjacente, em doses estáveis   de inibidor da ECA (99%), digitálicos (99%) e diuréticos (99%) foram randomizados 1:1 para receber placebo ou amlodipina e 
seguido por uma média de 33 meses. Embora não tenha havido diferença estatisticamente significativa entre anlodipino e placebo no desfecho primário de mortalidade por todas as causas 
(limites de confiança de 95% de redução de 8% a aumento de 29% com anlodipino), houve mais relatos de edema pulmonar nos pacientes em uso de anlodipino.

6
6.1 Experiência em Ensaios Clínicos

REAÇÕES ADVERSAS

Como os estudos clínicos são conduzidos em condições muito variadas, as taxas de reações adversas observadas nos estudos clínicos de um medicamento não podem ser comparadas diretamente com as 
taxas nos estudos clínicos de outro medicamento e podem não refletir as taxas observadas na prática.
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Comprimidos TWYNSTA
O uso concomitante de telmisartana e amlodipina foi avaliado quanto à segurança em mais de 3.700 pacientes com hipertensão; aproximadamente 1.900 desses pacientes foram expostos 
por pelo menos 6 meses e mais de 160 desses pacientes foram expostos por pelo menos um ano. As reações adversas foram geralmente de natureza leve e transitória e apenas raramente 
exigiram a descontinuação da terapia.

No estudo de desenho fatorial controlado por placebo, a população tratada com uma combinação de telmisartana e anlodipino tinha uma idade média de 53 anos e incluía aproximadamente 50% 
do sexo masculino, 79% eram caucasianos, 17% negros e 4% asiáticos. Os pacientes receberam doses variando de 20/2,5 mg a 80/10 mg por via oral, uma vez ao dia.

A frequência de reações adversas não foi relacionada ao sexo, idade ou raça.

As reações adversas que ocorreram no estudo de desenho fatorial controlado por placebo em ≥2% dos pacientes tratados com TWYNSTA e com maior incidência em pacientes tratados com 
TWYNSTA (n=789) do que pacientes tratados com placebo (n=46) foram edema periférico (4,8 % vs 0%), tontura (3,0% vs 2,2%), hipotensão ortostática clinicamente significativa (definida como 
uma diminuição da PAD > 10 mmHg e/ou diminuição da PAS > 20 mmHg) (6,3% vs 4,3%) e dor nas costas (2,2% vs 0%). Além disso, outras reações adversas que ocorreram em mais de 1% dos 
pacientes tratados com TWYNSTA comprimidos (n=789) foram tontura (2,0% vs 2,2% com placebo) e dor de cabeça (1,4% vs 4,3% com placebo).

No estudo de desenho fatorial controlado por placebo, a descontinuação devido a eventos adversos ocorreu em 2,2% de todas as células de tratamento de pacientes nos pacientes 
tratados com telmisartana/amlodipino e em 4,3% no grupo tratado com placebo. Os motivos mais comuns para a descontinuação da terapia com comprimidos de TWYNSTA foram edema 
periférico, tontura e hipotensão (cada ≤0,5%).

O edema periférico é uma reação adversa conhecida e dose-dependente da amlodipina, mas não da telmisartana. No estudo de desenho fatorial, a incidência de edema periférico durante 
o período de tratamento de 8 semanas, randomizado e duplo-cego foi maior com amlodipina 10 mg em monoterapia. A incidência foi notavelmente menor quando o telmisartan foi usado 
em combinação com 10 mg de amlodipina.

Tabela 1: Incidência de edema periférico durante o período de tratamento de 8 semanas

Telmisartana
Placebo 40 mg 80 mg

Placebo 0% 0,8% 0,7%

5 mg 0,7% 1,4% 2,1%

10 mg 17,8% 6,2% 11,3%

Telmisartana
A segurança do telmisartan foi avaliada em mais de 3.700 pacientes, incluindo 1.900 tratados por mais de 6 meses e mais de 1.300 por mais de um ano. As experiências 
adversas foram geralmente leves e transitórias por natureza e apenas raramente exigiram a descontinuação da terapia.

Em estudos controlados por placebo envolvendo 1.041 pacientes tratados com várias doses de telmisartana (20-160 mg) em monoterapia por até 12 semanas, a incidência geral de 
eventos adversos foi semelhante à dos pacientes tratados com placebo.

Os eventos adversos que ocorrem com incidência ≥1% em pacientes tratados com telmisartana e em uma taxa maior do que em pacientes tratados com placebo, independentemente de sua associação 
causal, são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Eventos Adversos Ocorrendo com Incidência ≥1% em Pacientes Tratados com Telmisartana e com Taxa Maior do que Pacientes Tratados com Placebo

Telmisartana
n=1455
%

Placebo
n=380
%

Infecção do trato respiratório superior 7 6
Dor nas costas 3 1
Sinusite 3 2
Diarréia 3 2
Faringite 1 0

Além dos eventos adversos na tabela, os seguintes eventos ocorreram a uma taxa ≥1%, mas foram pelo menos tão frequentes no grupo placebo: sintomas semelhantes à gripe, dispepsia, 
mialgia, infecção do trato urinário, dor abdominal, dor de cabeça, tontura, dor, fadiga, tosse, hipertensão, dor torácica, náusea e edema periférico. A descontinuação da terapia devido a 
eventos adversos foi necessária em 2,8% de 1.455 pacientes tratados com comprimidos de telmisartana e 6,1% de 380 pacientes com placebo em estudos clínicos controlados por placebo.

A incidência de eventos adversos não foi relacionada à dose e não se correlacionou com sexo, idade ou raça dos pacientes.

A incidência de tosse que ocorre com telmisartan em 6 estudos controlados com placebo foi idêntica à observada para pacientes tratados com placebo (1,6%).

Além dos listados acima, os eventos adversos que ocorreram em >0,3% de 3.500 pacientes tratados com monoterapia com telmisartana em estudos controlados ou abertos estão listados abaixo. Não 
pode ser determinado se esses eventos foram causalmente relacionados aos comprimidos de telmisartana:
Sistema nervoso autónomo:impotência, aumento da sudorese, rubor;Corpo como um todo:alergia, febre, dor nas pernas, mal-estar;Cardiovascular:palpitação, edema 
dependente, angina pectoris, taquicardia, edema de perna, ECG anormal;SNC:insônia, sonolência, enxaqueca, vertigem, parestesia, contrações musculares involuntárias, 
hipoestesia;Gastrointestinal:flatulência, constipação, gastrite, vômito, boca seca, hemorróidas, gastroenterite, enterite, refluxo gastroesofágico, dor de dente, distúrbios 
gastrointestinais não específicos;Metabólico:gota, hipercolesterolemia, diabetes mellitus;Musculoesquelético:artrite, artralgia, cãibras nas pernas;Psiquiátrico:ansiedade, 
depressão, nervosismo;Mecanismo de resistência:infecção, infecção fúngica, abscesso, otite média;Respiratório:asma, bronquite, rinite, dispneia, epistaxe;Pele: dermatite, 
erupção cutânea, eczema, prurido;Urinário:frequência de micção, cistite;Vascular:distúrbio cerebrovascular; eSentidos Especiais:visão anormal, conjuntivite, zumbido, dor de 
ouvido.
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Durante os estudos clínicos iniciais, foi relatado um único caso de angioedema (entre um total de 3.781 pacientes tratados).

Achados do Laboratório Clínico
Em ensaios clínicos controlados com placebo, alterações clinicamente relevantes nos parâmetros laboratoriais padrão foram raramente associadas à administração de comprimidos de telmisartan. 
Hemoglobina:Foi observada uma diminuição superior a 2 g/dL na hemoglobina em 0,8% dos doentes com telmisartan em comparação com 0,3% dos doentes com placebo. Nenhum paciente descontinuou a 
terapia devido à anemia.
Creatinina:Um aumento de 0,5 mg/dL ou mais na creatinina foi observado em 0,4% dos pacientes com telmisartana em comparação com 0,3% dos pacientes com placebo. Um paciente tratado com 
telmisartana descontinuou a terapia devido a aumentos na creatinina e nitrogênio ureico no sangue.
Enzimas do fígado:Ocorreram elevações ocasionais das químicas do fígado em pacientes tratados com telmisartana; todas as elevações marcadas ocorreram com maior frequência com placebo. 
Nenhum paciente tratado com telmisartana descontinuou a terapia devido a função hepática anormal.

Amlodipina
A amlodipina foi avaliada quanto à segurança em mais de 11.000 pacientes em ensaios clínicos nos EUA e no exterior. A maioria das reações adversas relatadas durante a terapia com amlodipino foi de 
gravidade leve ou moderada. Em ensaios clínicos controlados comparando diretamente a amlodipina (n=1730) em doses até 10 mg com placebo (n=1250), a descontinuação da amlodipina devido a reações 
adversas foi necessária em apenas cerca de 1,5% dos doentes tratados com amlodipina e não foi significativamente diferente daquela observada em pacientes tratados com placebo (cerca de 1%). Os efeitos 
colaterais mais comuns foram dor de cabeça e edema. A incidência (%) de efeitos colaterais que ocorreram de maneira relacionada à dose é apresentada na Tabela 3.

Tabela 3: Incidência (%) de Efeitos Adversos Relacionados à Dose com Amlodipina em Doses de 2,5 mg, 5,0 mg e 10,0 mg ou Placebo

Evento adverso Amlodipina 2,5 mg
n=275
%

Amlodipina 5,0 mg
n=296
%

Amlodipina 10,0 mg
n=268
%

Placebo
n=520
%

Edema 1,8 3,0 10,8 0,6
Tontura 1.1 3.4 3.4 1,5
Lavagem 0,7 1,4 2.6 0,0
Palpitações 0,7 1,4 4,5 0,6

Outras experiências adversas que não foram claramente relacionadas com a dose, mas que foram notificadas com uma incidência superior a 1% em ensaios clínicos controlados por placebo são 
apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4: Incidência (%) de Efeitos Adversos Não Claramente Relacionados à Dose, mas Relatados com Incidência >1% em Ensaios Clínicos Controlados por Placebo

Evento adverso Amlodipina
n=1730
%

Placebo
n=1250
%

Dor de cabeça 7.3 7,8
Fadiga 4,5 2,8
Náusea 2.9 1,9
Dor abdominal 1,6 0,3
Sonolência 1,4 0,6

Os seguintes eventos ocorreram em <1%, mas >0,1% dos pacientes em estudos clínicos controlados ou sob condições de estudos abertos ou experiência de marketing onde a relação 
causal é incerta; eles são listados para alertar o médico para uma possível relação:
Cardiovascular:arritmia (incluindo taquicardia ventricular e fibrilação atrial), bradicardia, dor torácica, hipotensão, isquemia periférica, síncope, taquicardia, tontura postural, 
hipotensão postural, vasculite;Sistema Nervoso Central e Periférico:hipoestesia, neuropatia periférica, parestesia, tremor, vertigem; Gastrointestinal:anorexia, constipação, 
dispepsia,** disfagia, diarreia, flatulência, pancreatite, vômitos, hiperplasia gengival;Em geral:reação alérgica, astenia,** dor nas costas, ondas de calor, mal-estar, dor, 
calafrios, ganho de peso, diminuição de peso;Sistema musculo-esquelético:artralgia, artrose, cãibras musculares,** mialgia; Psiquiátrico:disfunção sexual (masculina** e 
feminina), insônia, nervosismo, depressão, sonhos anormais, ansiedade, despersonalização;Sistema respiratório: dispneia,** epistaxe;Pele e anexos:angioedema, eritema 
multiforme, prurido,** erupção cutânea,** erupção cutânea eritematosa, erupção cutânea maculopapular;Sentidos Especiais:visão anormal, conjuntivite, diplopia, dor ocular, 
zumbido;Sistema urinário:frequência de micção, distúrbio de micção, noctúria;Sistema nervoso autónomo:boca seca, sudorese aumentada;Metabólico e Nutricional:
hiperglicemia, sede;Hemopoiético:leucopenia, púrpura, trombocitopenia.
* * Esses eventos ocorreram em menos de 1% em estudos controlados com placebo, mas a incidência desses efeitos colaterais foi entre 1% e 2% em todos os estudos de dose múltipla.

Os seguintes eventos ocorreram em <0,1% dos pacientes: insuficiência cardíaca, pulso irregular, extrassístoles, descoloração da pele, urticária, ressecamento da pele, 
alopecia, dermatite, fraqueza muscular, espasmos, ataxia, hipertonia, enxaqueca, pele fria e úmida, apatia, agitação , amnésia, gastrite, aumento do apetite, fezes moles, 
tosse, rinite, disúria, poliúria, parosmia, alteração do paladar, acomodação visual anormal e xeroftalmia.

Outras reações ocorreram esporadicamente e não podem ser distinguidas de medicamentos ou estados de doença concomitantes, como infarto do miocárdio e angina.

A amlodipina não foi associada a alterações clinicamente significativas em exames laboratoriais de rotina. Não foram observadas alterações clinicamente relevantes no potássio sérico, glicose 
sérica, triglicerídeos totais, colesterol total, colesterol HDL, ácido úrico, nitrogênio ureico no sangue ou creatinina.

A amlodipina tem sido usada com segurança em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca congestiva bem compensada, doença arterial coronariana, doença 
vascular periférica, diabetes mellitus e perfis lipídicos anormais.

As reações adversas relatadas para a amlodipina para outras indicações além da hipertensão podem ser encontradas na bula do Norvasc®.

6.2 Experiência pós-comercialização

As seguintes reações adversas foram identificadas durante o uso pós-aprovação de telmisartana ou amlodipina. Como essas reações são relatadas voluntariamente por um
população de tamanho incerto, nem sempre é possível estimar com segurança sua frequência ou estabelecer uma relação causal com a exposição ao medicamento. As decisões para incluir 
essas reações na rotulagem são normalmente baseadas em um ou mais dos seguintes fatores: (1) gravidade da reação, (2) frequência de notificação ou (3) força da conexão causal com 
telmisartana ou amlodipina.
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Telmisartana
Os eventos mais frequentemente relatados espontaneamente incluem: cefaléia, tontura, astenia, tosse, náusea, fadiga, fraqueza, edema, edema de face, edema de membros inferiores, 
edema angioneurótico, urticária, hipersensibilidade, sudorese aumentada, eritema, dor torácica, fibrilação atrial, congestão insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, aumento da pressão 
arterial, agravamento da hipertensão, hipotensão (incluindo hipotensão postural), hipercalemia, síncope, dispepsia, diarreia, dor, infecção do trato urinário, disfunção erétil, dor nas costas, 
dor abdominal, cãibras musculares (incluindo cãibras nas pernas) , mialgia, bradicardia, eosinofilia, trombocitopenia, ácido úrico aumentado, função hepática anormal/distúrbio do fígado, 
insuficiência renal incluindo insuficiência renal aguda, anemia e aumento da CPK, reação anafilática e dor no tendão (incluindo tendinite, tenossinovite).

Raros casos de rabdomiólise foram relatados em pacientes recebendo bloqueadores dos receptores da angiotensina II, incluindo telmisartana.

Amlodipina
A ginecomastia foi relatada com pouca frequência e a relação causal é incerta. Icterícia e elevações das enzimas hepáticas (principalmente consistentes com colestase ou hepatite), em 
alguns casos graves o suficiente para exigir hospitalização, foram relatadas em associação com o uso de anlodipino.

7
7.1 Interações medicamentosas com comprimidos TWYNSTA

A farmacocinética da amlodipina e do telmisartan não é alterada quando os fármacos são coadministrados.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Nenhum estudo de interação medicamentosa foi realizado com comprimidos de TWYNSTA e outros medicamentos, embora estudos tenham sido realizados com os componentes individuais de amlodipina 
e telmisartana dos comprimidos de TWYNSTA, conforme descrito abaixo:

7.2 Interações Medicamentosas com Telmisartana

Digoxina:Quando o telmisartan foi coadministrado com digoxina, foram observados aumentos medianos na concentração plasmática máxima de digoxina (49%) e na concentração mínima 
(20%). Recomenda-se, portanto, que os níveis de digoxina sejam monitorados ao iniciar, ajustar e descontinuar o telmisartan para evitar uma possível super ou subdigitalização.

Lítio:Aumentos reversíveis nas concentrações séricas de lítio e toxicidade foram relatados durante a administração concomitante de lítio com antagonistas dos receptores da angiotensina II, 
incluindo telmisartana. Portanto, monitore os níveis séricos de lítio durante o uso concomitante.

Ramipril e Ramiprilato:A coadministração de telmisartana 80 mg uma vez ao dia e ramipril 10 mg uma vez ao dia em indivíduos saudáveis   aumenta a C no estado de equilíbriomáximoe AUC de 
ramipril 2,3 e 2,1 vezes, respectivamente, e Cmáximoe AUC de ramiprilato 2,4 e 1,5 vezes, respectivamente. Em contraste, C.máximoe AUC do telmisartan diminuem em 31% e 16%, 
respectivamente. Ao coadministrar telmisartana e ramipril, a resposta pode ser maior devido aos possíveis efeitos farmacodinâmicos aditivos dos medicamentos combinados e também 
devido ao aumento da exposição ao ramipril e ao ramiprilato na presença de telmisartana. A coadministração de telmisartana e ramipril não é recomendada.

Outras drogas:A coadministração de telmisartana não resultou em interação clinicamente significativa com acetaminofeno, amlodipino, gliburida, sinvastatina, hidroclorotiazida, varfarina ou 
ibuprofeno. Telmisartan não é metabolizado pelo sistema citocromo P450 e não teve efeitosem vitronas enzimas do citocromo P450, exceto por alguma inibição de CYP2C19. Não se espera 
que o telmisartan interaja com medicamentos que inibem as enzimas do citocromo P450; também não se espera que interaja com drogas metabolizadas pelas enzimas do citocromo P450, 
exceto pela possível inibição do metabolismo de drogas metabolizadas pelo CYP2C19.

7.3 Interações Medicamentosas com Amlodipina

Em ensaios clínicos, a amlodipina foi administrada com segurança com diuréticos tiazídicos, betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, nitratos de ação 
prolongada, nitroglicerina sublingual, digoxina, varfarina, anti-inflamatórios não esteroides, antibióticos e hipoglicemiantes orais.

Os seguintes não têm efeitos clinicamente relevantes na farmacocinética da amlodipina: cimetidina, sumo de toranja, Maalox®, sildenafila.

A amlodipina não tem efeitos clinicamente relevantes na farmacocinética ou farmacodinâmica dos seguintes: atorvastatina, digoxina, varfarina.

8
8.1 Gravidez
Efeitos teratogênicos,Categorias de gravidez C (primeiro trimestre) e D (segundo e terceiro trimestres).Consulte Advertências e Precauções (5.1).

USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

8.3 Mães que amamentam

Telmisartana
Não se sabe se o telmisartan é excretado no leite humano, mas foi demonstrado que o telmisartan está presente no leite de ratas lactantes. Devido ao potencial de efeitos adversos no 
lactente, decida se deve interromper a amamentação ou descontinuar o medicamento, levando em consideração a importância do medicamento para a mãe.

Amlodipina
Não se sabe se a amlodipina é excretada no leite humano. Na ausência desta informação, recomenda-se descontinuar a amamentação enquanto a amlodipina é 
administrada.

8.4 Uso Pediátrico
A segurança e eficácia de TWYNSTA em pacientes pediátricos não foram estabelecidas.

8.5 Uso Geriátrico
Comprimidos TWYNSTA
Do número total de 3.282 pacientes hipertensos recebendo uma combinação de telmisartana/amlodipino em estudos clínicos, 605 (18%) pacientes tinham 65 anos de idade ou mais e 
destes, 88 (3%) pacientes tinham 75 anos ou mais. Não foram observadas diferenças gerais na eficácia ou segurança dos comprimidos de TWYNSTA nesta população de pacientes.

Telmisartana
Do número total de pacientes que receberam telmisartana em estudos clínicos, 551 (18,6%) tinham 65 a 74 anos de idade e 130 (4,4%) tinham 75 anos ou mais. Não foram observadas 
diferenças gerais na eficácia e segurança nesses pacientes em comparação com pacientes mais jovens e outras experiências clínicas relatadas não identificaram diferenças nas respostas entre 
os pacientes idosos e os pacientes mais jovens, mas a maior sensibilidade de alguns indivíduos mais velhos não pode ser descartada.

Amlodipina
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Os estudos clínicos de comprimidos de besilato de amlodipina não incluíram um número suficiente de indivíduos com 65 anos ou mais para determinar se eles respondem de forma diferente dos indivíduos 
mais jovens. Outras experiências clínicas relatadas não identificaram diferenças nas respostas entre os pacientes idosos e os mais jovens. Em geral, a seleção da dose para um paciente idoso deve ser 
cautelosa, geralmente começando na extremidade inferior da faixa de dosagem, refletindo a maior frequência de diminuição da função hepática, renal ou cardíaca e de doença concomitante ou outra terapia 
medicamentosa. Os doentes idosos apresentam uma diminuição da depuração da amlodipina com um aumento resultante da AUC de aproximadamente 40-60%, podendo ser necessária uma dose inicial mais 
baixa. Como os pacientes com 75 anos ou mais apresentam diminuição da depuração da amlodipina, iniciar amlodipina ou adicionar amlodipina 2,5 mg ao telmisartan. A dose mais baixa de TWYNSTA é 40/5 
mg; portanto, a terapia inicial com comprimidos de TWYNSTA não é recomendada em pacientes com 75 anos de idade ou mais [veja Dosagem e Administração (2.5)].

8.6 Insuficiência Hepática
Monitorar cuidadosamente e aumentar lentamente em pacientes com distúrbios obstrutivos biliares ou insuficiência hepática.veja Dosagem e Administração (2) e Advertências e 
Precauções (5.3)]. Como os pacientes com insuficiência hepática apresentam diminuição da depuração da amlodipina, inicie amlodipina ou adicione 2,5 mg de amlodipina ao telmisartan. 
A dose mais baixa de TWYNSTA é 40/5 mg; portanto, a terapia inicial com comprimidos de TWYNSTA não é recomendada em pacientes com insuficiência hepática [veja Dosagem e 
Administração (2.5)].

8.7 Corrida
A magnitude da redução da pressão arterial em pacientes negros se aproximou daquela observada em pacientes não negros, mas o número de pacientes negros foi limitado (237 de 1.461 pacientes).

10
Telmisartana
Dados limitados estão disponíveis em relação à superdosagem em humanos. As manifestações mais prováveis   de superdosagem com telmisartana comprimidos seriam 
hipotensão, tontura e taquicardia; bradicardia pode ocorrer por estimulação parassimpática (vagal). Se ocorrer hipotensão sintomática, deve ser instituído tratamento de 
suporte. Telmisartan não é removido por hemodiálise.

SUPERDOSAGEM

Amlodipina
Doses orais únicas de maleato de amlodipina equivalentes a 40 mg/kg e 100 mg/kg de amlodipina em camundongos e ratos, respectivamente, causaram mortes. Doses orais únicas 
equivalentes a 4 ou mais mg/kg de amlodipina em cães (11 ou mais vezes a dose humana máxima recomendada em um mg/m2base) causou uma acentuada vasodilatação periférica e 
hipotensão.

A superdosagem pode causar vasodilatação periférica excessiva com hipotensão acentuada. Em humanos, a experiência com superdosagem intencional de 
amlodipino é limitada. Relatos de superdosagem intencional incluem um paciente que ingeriu 250 mg e estava assintomático e não foi hospitalizado; outro (120 mg) 
que foi internado realizou lavagem gástrica e permaneceu normotenso; o terceiro (105 mg) foi hospitalizado e apresentou hipotensão (90/50 mmHg) que 
normalizou após a expansão do plasma. Um caso de overdose acidental de drogas foi documentado em um menino de 19 meses que ingeriu 30 mg de amlodipina 
(cerca de 2 mg/kg). Durante a apresentação na sala de emergência, os sinais vitais estavam estáveis, sem evidência de hipotensão, mas com frequência cardíaca de 
180 bpm. Ipecac foi administrado 3.

Se ocorrer sobredosagem maciça, deve ser instituída monitorização cardíaca e respiratória activa. Medições freqüentes da pressão arterial são essenciais. Caso ocorra hipotensão, deve ser 
iniciado suporte cardiovascular, incluindo elevação das extremidades e administração criteriosa de fluidos. Se a hipotensão permanecer sem resposta a essas medidas conservadoras, a 
administração de vasopressores (como fenilefrina) deve ser considerada com atenção ao volume circulante e ao débito urinário. O gluconato de cálcio intravenoso pode ajudar a reverter os 
efeitos do bloqueio de entrada de cálcio. Como a amlodipina é altamente ligada às proteínas, a hemodiálise provavelmente não será benéfica.

11
TWYNSTA é uma combinação de dose fixa de telmisartan e amlodipina.

DESCRIÇÃO

Os comprimidos de TWYNSTA contêm telmisartan, um receptor não peptídico da angiotensina II (tipo AT1) antagonista. Telmisartan é um sólido branco a levemente amarelado. 
É praticamente insolúvel em água e na faixa de pH de 3 a 9, pouco solúvel em ácido forte (exceto insolúvel em ácido clorídrico) e solúvel em base forte. Telmisartan é 
quimicamente descrito como 4'-[(1,4'-dimetil-2'-propil [2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-il)metil]-[1,1'-bifenil] ácido -2-carboxílico. Sua fórmula empírica é C33H30N4O2e sua fórmula 
estrutural é:

CH3

N CH3

N N
O OH

N
CH

3

Os comprimidos de TWYNSTA contêm o sal besilato de amlodipina, um bloqueador dos canais de cálcio (CCB) dihidropiridina. O besilato de amlodipina é um pó cristalino branco 
a amarelo pálido, ligeiramente solúvel em água e pouco solúvel em etanol. O nome químico do besilato de amlodipina é benzenossulfonato de 3-etil-5-metil(4RS)-2-[(2-
aminoetoxi)metil]-4-(2 clorofenil)-6-metil-1,4-di-hidropiridina-3,5-dicarboxilato . Sua fórmula empírica é C20H25ClN2O5•C6H6O3S e sua fórmula estrutural é:
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Os comprimidos de TWYNSTA são formulados em quatro dosagens para administração oral com uma combinação de besilato de amlodipina, equivalente a 5 mg ou 10 mg ou base livre de 
amlodipina, com 40 mg ou 80 mg ou telmisartan fornecido nas seguintes quatro combinações: 40/5 mg, 40 /10 mg, 80/5 mg e 80/10 mg.

Os comprimidos de TWYNSTA também contêm os seguintes ingredientes inativos: hidróxido de sódio, povidona, meglumina, sorbitol, estearato de magnésio, celulose microcristalina, amido 
pré-gelatinizado, amido de milho, dióxido de silício coloidal, óxido férrico preto, óxido férrico amarelo e FD&C azul #1.

Os comprimidos TWYNSTA são higroscópicos e requerem proteção contra umidade.

Os comprimidos TWYNSTA requerem proteção contra a luz.

12
12.1 Mecanismo de Ação

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Telmisartana
A angiotensina II é formada a partir da angiotensina I em uma reação catalisada pela enzima conversora de angiotensina (ECA, cininase II). A angiotensina II é o principal 
agente pressor do sistema renina-angiotensina, com efeitos que incluem vasoconstrição, estimulação da síntese e liberação de aldosterona, estimulação cardíaca e reabsorção 
renal de sódio. O telmisartan bloqueia os efeitos vasoconstritores e secretores de aldosterona da angiotensina II bloqueando seletivamente a ligação da angiotensina II ao AT1

receptor em muitos tecidos, como o músculo liso vascular e a glândula adrenal. Sua ação é, portanto, independente das vias de síntese da angiotensina II.

Há também um AT2receptor encontrado em muitos tecidos, mas AT2não é conhecido por estar associado à homeostase cardiovascular. Telmisartan tem afinidade muito maior (> 3.000 
vezes) para o AT1receptor do que para o AT2receptor.

O bloqueio do sistema renina-angiotensina com inibidores da ECA, que inibem a biossíntese da angiotensina II a partir da angiotensina I, é amplamente utilizado no 
tratamento da hipertensão. Os inibidores da ECA também inibem a degradação da bradicinina, reação também catalisada pela ECA. Como o telmisartan não inibe a ECA 
(cininase II), não afeta a resposta à bradicinina. Ainda não se sabe se essa diferença tem relevância clínica. Telmisartana não se liga ou bloqueia outros receptores hormonais 
ou canais iônicos conhecidos por serem importantes na regulação cardiovascular.

O bloqueio do receptor da angiotensina II inibe o feedback regulatório negativo da angiotensina II na secreção de renina, mas o aumento da atividade da renina plasmática resultante e os 
níveis circulantes de angiotensina II não superam o efeito do telmisartan na pressão arterial.

Amlodipina
A amlodipina é um bloqueador dos canais de cálcio diidropiridina que inibe o influxo transmembrana de íons cálcio no músculo liso vascular e no músculo cardíaco. Os dados experimentais 
sugerem que a amlodipina se liga aos sítios de ligação da diidropiridina e não diidropiridina. Os processos contráteis do músculo cardíaco e do músculo liso vascular são dependentes do 
movimento de íons cálcio extracelulares para dentro dessas células por meio de canais iônicos específicos. A amlodipina inibe seletivamente o influxo de íons cálcio através das membranas 
celulares, com maior efeito nas células do músculo liso vascular do que nas células do músculo cardíaco. Efeitos inotrópicos negativos podem ser detectados em vitromas tais efeitos não 
foram observados em animais intactos em doses terapêuticas. A concentração sérica de cálcio não é afetada pela amlodipina. Dentro da faixa de pH fisiológico, a amlodipina é um composto 
ionizado (pKa=8,6), e sua interação cinética com o receptor do canal de cálcio é caracterizada por uma taxa gradual de associação e dissociação com o sítio de ligação do receptor, resultando 
em um início gradual do efeito.

A amlodipina é um vasodilatador arterial periférico que atua diretamente no músculo liso vascular para causar redução da resistência vascular periférica e redução da pressão arterial.

12.2 Farmacodinâmica
Comprimidos TWYNSTA
Os comprimidos de TWYNSTA demonstraram ser eficazes na redução da pressão arterial. TWYNSTA é uma combinação de dois medicamentos com propriedades anti-hipertensivas: um antagonista 
de cálcio di-hidropiridínico (antagonista de íons de cálcio ou bloqueador de canal lento), besilato de amlodipino e um bloqueador do receptor de angiotensina II, telmisartana.

Tanto o telmisartan quanto o amlodipino reduzem a pressão arterial por meio da redução da resistência periférica, mas por meio de mecanismos complementares.

Telmisartana
Em voluntários normais, uma dose de 80 mg de telmisartana inibiu a resposta pressora a uma infusão intravenosa de angiotensina II em cerca de 90% nas concentrações plasmáticas 
máximas, com aproximadamente 40% de inibição persistindo por 24 horas.

A concentração plasmática de angiotensina II e a atividade da renina plasmática (PRA) aumentaram de forma dose-dependente após administração única de telmisartana a indivíduos 
saudáveis   e administração repetida a pacientes hipertensos. A administração diária de até 80 mg de telmisartana a indivíduos saudáveis   não influenciou as concentrações plasmáticas 
de aldosterona. Em estudos de dose múltipla com pacientes hipertensos, não houve alterações clinicamente significativas nos eletrólitos (potássio ou sódio séricos) ou na função 
metabólica (incluindo níveis séricos de colesterol, triglicerídeos, HDL, LDL, glicose ou ácido úrico).
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Em 30 pacientes hipertensos com função renal normal tratados por 8 semanas com telmisartana 80 mg ou telmisartana 80 mg em combinação com hidroclorotiazida 12,5 mg, não houve 
alterações clinicamente significativas da linha de base no fluxo sanguíneo renal, taxa de filtração glomerular, fração de filtração, resistência renovascular, ou depuração de creatinina.

Amlodipina
Após a administração de doses terapêuticas a pacientes com hipertensão, a amlodipina produz vasodilatação resultando em redução da pressão arterial em decúbito dorsal e em pé. Essas 
diminuições na pressão arterial não são acompanhadas por uma mudança significativa na frequência cardíaca ou nos níveis plasmáticos de catecolaminas com a dosagem crônica. Embora a 
administração intravenosa aguda de anlodipino diminua a pressão arterial e aumente a frequência cardíaca em estudos hemodinâmicos de pacientes com angina crônica estável, a 
administração oral crônica de amlodipino em ensaios clínicos não levou a alterações clinicamente significativas na frequência cardíaca ou pressão arterial em pacientes normotensos com 
angina.

Com administração crônica uma vez ao dia, a eficácia anti-hipertensiva é mantida por pelo menos 24 horas. As concentrações plasmáticas correlacionam-se com o efeito em pacientes jovens e 
idosos. A magnitude da redução da pressão arterial com anlodipino também está correlacionada com a altura da elevação pré-tratamento; assim, indivíduos com hipertensão moderada 
(pressão diastólica 105-114 mmHg) tiveram uma resposta cerca de 50% maior do que pacientes com hipertensão leve (pressão diastólica 90-104 mmHg). Indivíduos normotensos não 
apresentaram alteração clinicamente significativa na pressão arterial (+1/-2 mmHg).

Em pacientes hipertensos com função renal normal, doses terapêuticas de amlodipino resultaram em diminuição da resistência vascular renal e aumento na taxa de 
filtração glomerular e fluxo plasmático renal efetivo sem alteração na fração de filtração ou proteinúria.

Assim como com outros bloqueadores dos canais de cálcio, as medidas hemodinâmicas da função cardíaca em repouso e durante o exercício (ou estimulação) em pacientes com função ventricular normal 
tratados com anlodipino geralmente demonstraram um pequeno aumento no índice cardíaco sem influência significativa na dP/dt ou no ventrículo esquerdo. pressão ou volume diastólico final. Em estudos 
hemodinâmicos, a amlodipina não foi associada a um efeito inotrópico negativo quando administrada no intervalo de dose terapêutica a animais intactos e ao homem, mesmo quando coadministrada com 
betabloqueadores ao homem. Achados semelhantes, no entanto, foram observados em pacientes normais ou bem compensados   com insuficiência cardíaca com agentes que possuem efeitos inotrópicos 
negativos significativos.

A amlodipina não altera a função nodal sinoatrial ou a condução atrioventricular em animais intactos ou no homem. Em pacientes com angina crônica estável, a administração intravenosa de 10 mg não 
alterou significativamente a condução de AH e HV e o tempo de recuperação do nó sinusal após a estimulação. Resultados semelhantes foram obtidos em pacientes recebendo amlodipina e betabloqueadores 
concomitantes. Em estudos clínicos nos quais a amlodipina foi administrada em combinação com betabloqueadores a pacientes com hipertensão ou angina, não foram observados efeitos adversos dos 
parâmetros eletrocardiográficos. Em ensaios clínicos apenas com doentes com angina, a terapêutica com amlodipina não alterou os intervalos electrocardiográficos nem produziu graus mais elevados de 
bloqueios AV.

A amlodipina tem outras indicações além da hipertensão que podem ser encontradas na bula do Norvasc®.

12.3 Farmacocinética
Comprimidos TWYNSTA
A farmacocinética da amlodipina e do telmisartan quando combinados é semelhante à farmacocinética da amlodipina e do telmisartan quando administrados separadamente.

Após administrar o comprimido de TWYNSTA 80/10 mg com uma refeição rica em gordura, a área total sob a curva de concentração plasmática-tempo (AUC) e Cmáximopara 
telmisartan diminuiu cerca de 24% e 60%, respectivamente. Para amlodipina, AUC e Cmáximonão foram alterados [veja Dosagem e Administração (2.1)].

Telmisartana
Após a administração oral, as concentrações máximas (Cmáximo) de telmisartana são alcançados em 0,5 a 1 hora após a administração. Os alimentos reduzem ligeiramente a biodisponibilidade do telmisartan, 
com uma redução na área sob a curva de concentração plasmática-tempo (AUC) de cerca de 6% com o comprimido de 40 mg e cerca de 20% após uma dose de 160 mg. A biodisponibilidade absoluta do 
telmisartan é dose-dependente. Em 40 e 160 mg a biodisponibilidade foi de 42% e 58%, respectivamente. A farmacocinética do telmisartan administrado por via oral não é linear no intervalo de dose de 20-160 
mg, com aumentos maiores do que proporcionais das concentrações plasmáticas (Cmáximoe AUC) com doses crescentes. Telmisartan apresenta cinética de decaimento biexponencial com meia-vida de 
eliminação terminal de aproximadamente 24 horas. As concentrações plasmáticas mínimas de telmisartana com dose única diária são cerca de 10-25% das concentrações plasmáticas máximas. Telmisartan 
tem um índice de acumulação no plasma de 1,5 a 2,0 após administração repetida uma vez ao dia.

Amlodipina
As concentrações plasmáticas máximas de amlodipina são atingidas 6-12 horas após a administração de amlodipina isoladamente. A biodisponibilidade absoluta foi estimada entre 64% e 
90%. A biodisponibilidade da amlodipina não é alterada pela presença de alimentos.

A eliminação do amlodipino do plasma é bifásica com meia-vida de eliminação terminal de cerca de 30-50 horas. Os níveis plasmáticos de amlodipina no estado estacionário são alcançados após 7-8 dias de 
administração diária consecutiva.

Distribuição
Telmisartana
Telmisartan liga-se fortemente às proteínas plasmáticas (>99,5%), principalmente albumina e α1- glicoproteína ácida. A ligação às proteínas plasmáticas é constante ao longo do intervalo de concentração 
alcançado com as doses recomendadas. O volume de distribuição do telmisartan é de aproximadamente 500 litros, indicando ligação tecidual adicional.

Amlodipina
O volume aparente de distribuição da amlodipina é de 21 L/kg. Aproximadamente 93% da amlodipina circulante liga-se às proteínas plasmáticas em doentes hipertensos.

Metabolismo e eliminação 
Telmisartana
Após administração intravenosa ou oral de14Com telmisartan marcado com C, a maior parte da dose administrada (>97%) foi eliminada inalterada nas fezes por excreção biliar; apenas 
quantidades diminutas foram encontradas na urina (0,91% e 0,49% da radioatividade total, respectivamente).

A telmisartana é metabolizada por conjugação para formar um acilglicuronídeo farmacologicamente inativo; o glicuronídeo do composto original é o único metabólito que 
foi identificado no plasma e na urina humanos. Após uma dose única, o glicuronídeo representa aproximadamente 11% da radioatividade medida no plasma. As isoenzimas 
do citocromo P450 não estão envolvidas no metabolismo do telmisartan.

A depuração plasmática total de telmisartana é >800 mL/min. A meia-vida terminal e a depuração total parecem ser independentes da dose.

Amlodipina
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A amlodipina é extensivamente (cerca de 90%) convertida em metabólitos inativos via metabolismo hepático, com 10% do composto original e 60% dos metabólitos excretados 
na urina.

Populações Especiais
Insuficiência renal
Telmisartana: Não é necessário ajuste de dose em pacientes com função renal diminuída. Telmisartan não é removido do sangue por hemofiltração.veja Advertências e 
Precauções (5.5)].

Amlodipina: A farmacocinética da amlodipina não é significativamente influenciada pela insuficiência renal. Pacientes com insuficiência renal podem, portanto, receber a dose inicial usual.

Insuficiência Hepática
Telmisartana: Em pacientes com insuficiência hepática, as concentrações plasmáticas de telmisartana estão aumentadas e a biodisponibilidade absoluta se aproxima de 100% [veja 
Advertências e Precauções (5.4) e Uso em Populações Específicas (8.5)].

Amlodipina: Pacientes com insuficiência hepática apresentam diminuição da depuração da amlodipina com um aumento resultante na AUC de aproximadamente 40% a 60%. Portanto, comece com uma dose 
inicial baixa de amlodipina.

Gênero
As concentrações plasmáticas de telmisartan são geralmente 2 a 3 vezes mais elevadas nas mulheres do que nos homens. Em ensaios clínicos, no entanto, não foram encontrados aumentos 
significativos na resposta da pressão arterial ou na incidência de hipotensão ortostática em mulheres. Não é necessário ajuste de dose.

Pacientes Geriátricos
Telmisartana: A farmacocinética do telmisartan não difere entre os idosos e aqueles com menos de 65 anos [veja Dosagem e Administração (2.1)].

Amlodipina: Pacientes idosos têm depuração diminuída da amlodipina com um aumento resultante na AUC de aproximadamente 40% a 60%. Portanto, comece com uma dose inicial baixa de 
amlodipina [veja Dosagem e Administração (2.5)].

13
13.1 Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade

TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA

Telmisartana
Não houve evidência de carcinogenicidade quando o telmisartan foi administrado na dieta de camundongos e ratos por até 2 anos. As doses mais altas administradas a camundongos (1000 
mg/kg/dia) e ratos (100 mg/kg/dia) são, em mg/m2base, cerca de 59 e 13 vezes, respectivamente, a dose humana máxima recomendada (MRHD) de telmisartan. Essas mesmas doses 
demonstraram fornecer exposições sistêmicas médias ao telmisartana > 100 vezes e > 25 vezes, respectivamente, a exposição sistêmica em humanos recebendo o MRHD (80 mg/dia).

Os ensaios de genotoxicidade não revelaram quaisquer efeitos relacionados com o telmisartan, quer ao nível do gene quer do cromossoma. Esses ensaios incluíram testes de mutagenicidade 
bacteriana com SalmonelaeE. coli(Ames), um teste de mutação genética com células V79 de hamster chinês, um teste citogenético com linfócitos humanos e um teste de micronúcleo em camundongo.

Nenhum efeito relacionado à droga no desempenho reprodutivo de ratos machos e fêmeas foi observado com 100 mg/kg/dia (a dose mais alta administrada), cerca de 13 vezes, em uma 
dose de mg/m2base, a MRHD de telmisartan. Esta dose no rato resultou numa exposição sistémica média (AUC de telmisartan determinada no dia 6 de gravidez) pelo menos 50 vezes a 
exposição sistémica média em humanos na MRHD (80 mg/dia).

Amlodipina
Ratos e camundongos tratados com maleato de anlodipino na dieta por até dois anos, em concentrações calculadas para fornecer níveis de dosagem diária de 0,5, 1,25 e 2,5 mg de 
anlodipino/kg/dia, não mostraram evidência de efeito carcinogênico da droga. Para o camundongo, a dose mais alta foi, em mg/m2base, semelhante à dose humana máxima recomendada 
[MRHD] de 10 mg de amlodipina/dia. Para o rato, a dose mais alta foi, em mg/m2base, cerca de duas vezes e meia a MRHD. (Cálculos baseados em um paciente de 60 kg.)

Os estudos de mutagenicidade realizados com maleato de amlodipina não revelaram efeitos relacionados com o fármaco quer ao nível do gene quer do cromossoma.

Não houve efeito sobre a fertilidade de ratos tratados por via oral com maleato de amlodipina (machos por 64 dias e fêmeas por 14 dias antes do acasalamento) em doses de até 10 mg de 
amlodipina/kg/dia (cerca de 10 vezes a MRHD de 10 mg/dia). dia em mg/m2base).

13.3 Toxicidade do 
Desenvolvimento Telmisartana
Não foram observados efeitos teratogénicos quando o telmisartan foi administrado a ratas grávidas em doses orais até 50 mg/kg/dia e a coelhas grávidas em doses orais até 45 mg/kg/dia. 
Em coelhos, a embrioletalidade associada à toxicidade materna (ganho de peso corporal reduzido e consumo de alimentos) foi observada em 45 mg/kg/dia [cerca de 12 vezes a dose humana 
máxima recomendada (MRHD) de 80 mg em uma dose de mg/m2base]. Em ratos, doses maternalmente tóxicas (redução no ganho de peso corporal e consumo de alimentos) de telmisartana 
de 15 mg/kg/dia (cerca de 1,9 vezes a MRHD em uma dose de mg/m2base), administrados durante o final da gestação e lactação, produziram efeitos adversos em recém-nascidos, incluindo 
viabilidade reduzida, baixo peso ao nascer, atraso na maturação e diminuição do ganho de peso. Demonstrou-se que o telmisartan está presente em fetos de ratos durante o final da gestação 
e no leite de ratos. As doses de efeito não observadas para toxicidade no desenvolvimento em ratos e coelhos, 5 e 15 mg/kg/dia, respectivamente, são cerca de 0,64 e 3,7 vezes, em um mg/m2

base, a dose humana máxima recomendada de telmisartan (80 mg/dia).

Amlodipina
Nenhuma evidência de teratogenicidade ou outra toxicidade embriofetal foi encontrada quando ratas e coelhas grávidas foram tratadas oralmente com maleato de amlodipina em doses de até 10 mg de 
amlodipina/kg/dia (respectivamente, cerca de 10 e 20 vezes a dose humana máxima recomendada [MRHD ] de 10 mg de amlodipina em mg/m2base) durante seus respectivos períodos de grande 
organogênese. (Cálculos baseados em um peso de paciente de 60 kg.) No entanto, o tamanho da ninhada foi significativamente reduzido (em cerca de 50%) e o número de mortes intrauterinas foi 
significativamente aumentado (cerca de 5 vezes) para ratos que receberam maleato de amlodipina em uma dose equivalente a 10 mg de amlodipina/kg/dia por 14 dias antes do acasalamento e durante todo 
o acasalamento e gestação. O maleato de amlodipina demonstrou prolongar tanto o período de gestação como a duração do trabalho de parto em ratos com esta dose.

14
14.1 Comprimidos TWYNSTA
A eficácia de TWYNSTA comprimidos para o tratamento da hipertensão foi estudada em 1 ensaios controlados por placebo e 2 controlados por ativos.

ESTUDOS CLÍNICOS

11



Um estudo fatorial multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, de grupos paralelos de 8 semanas em pacientes com hipertensão 
leve a grave foi conduzido para determinar se o tratamento com TWYNSTA foi mais eficaz na redução da pressão arterial em comparação com as 
respectivas monoterapias. O estudo randomizou 1.461 pacientes com pressão arterial sistólica inicial entre 117 e 179 mmHg (média de 153 mmHg) e 
pressão arterial diastólica inicial entre 90 e 119 (média de 102 mmHg) para um dos 16 braços de tratamento. Os pacientes designados para receber 10 
mg de amlodipino iniciaram o tratamento com 5 mg de amlodipino ou suas combinações nas primeiras duas semanas.

Tabela 6: Alteração média subtraída ao placebo desde a linha de base na pressão arterial sistólica/diastólica sentada (mmHg): 
Componentes de terapia combinada versus monoterapia

Amlodipina, mg Telmisartana, mg
0 40 80

0 — - 12.1/-7.2 - 11,8/-7,8
5 - 12,9/-7,2 - 19,3/-10,3 - 19,6/-12,0
10 - 18,2/-10,9 - 22,2/-14,0 - 23,9/-13,9

A maior parte do efeito anti-hipertensivo da combinação telmisartana/amlodipino foi alcançada dentro de 2 semanas após o início da terapia. Em pacientes que receberam uma 
combinação de telmisartana/amlodipino, foram observadas reduções significativamente maiores na pressão arterial diastólica e sistólica sentada em comparação com os pacientes 
tratados com as respectivas monoterapias em todas as avaliações (Semana 2, 4, 6 e 8).

O efeito anti-hipertensivo de TWYNSTA comprimidos foi semelhante em pacientes ≥65 anos do que abaixo de 65 anos, em pacientes do sexo masculino e feminino, e em pacientes com e 
sem diabetes.

A magnitude da redução da pressão arterial em pacientes negros se aproximou daquela observada em pacientes não negros, mas o número de pacientes negros foi limitado (237 de 1.461 pacientes).

O monitoramento ambulatorial automatizado da pressão arterial (MAPA) realizado em um subconjunto de 562 pacientes confirmou os resultados observados com reduções da pressão arterial sistólica e 
diastólica na clínica durante todo o período de dosagem de 24 horas.

Em um estudo duplo-cego, com controle ativo, um total de 1.097 pacientes com hipertensão leve a grave (PA sistólica/diastólica média basal 149,5/96,6 mmHg) que não foram 
adequadamente controlados com amlodipino 5 mg receberam TWYNSTA (40/5 mg ou 80/5 mg) ou amlodipina isolada (5 mg ou 10 mg). Após 8 semanas de administração, cada um dos 
tratamentos combinados foi estatisticamente significativamente superior a ambas as doses de monoterapia com amlodipina na redução da pressão arterial diastólica e sistólica. Eventos 
relacionados ao edema (edema periférico, edema generalizado e edema) em pacientes que receberam TWYNSTA (40/5 mg ou 80/5 mg) foram significativamente menores em comparação 
com pacientes que receberam amlodipina 10 mg (4,3% vs 27,2%, respectivamente) .

Tabela 7: Efeito na Pressão Arterial Sistólica/Diastólica Sentado: Terapia Combinada vs Monoterapia

Grupo de tratamento Mudança média1 Diferença da amlodipina 5mg Diferença da amlodipina 10mg

Twynsta 40/5 mg; n=270 - 13,6 / -9,4 - 7,4* / -3,6* - 2,4* / -1,4*
Twynsta 80/5 mg; n=271 - 15,0 / -10,6 - 8,8* / -4,9* - 3,9* / -2,7*
Amlodipina 5mg; n=255 - 6,2 / -5,7 - - - - - - -

Amlodipina 10 mg; n=261 - 11,1 / -8,0 - - - - - -

* p<0,05
1Alteração média da linha de base na Semana 8 na pressão arterial sistólica/diastólica sentada

Em um segundo estudo duplo-cego, com controle ativo, um total de 947 pacientes com hipertensão leve a grave (PA sistólica/diastólica média basal 147,5/95,6 mmHg) que não foram 
adequadamente controlados com amlodipino 10 mg receberam TWYNSTA (40/10 mg ou 80/10 mg) ou amlodipina isolada (10 mg). Após 8 semanas, cada um dos tratamentos combinados foi 
estatisticamente significativamente superior à monoterapia com amlodipina na redução da pressão arterial diastólica e sistólica.

Tabela 8: Efeito na Pressão Arterial Sistólica/Diastólica Sentado: Terapia Combinada vs Monoterapia

Grupo de tratamento Mudança média1 Diferença de amlodipina 10 mg

Twynsta 40/10 mg; n=306 - 11,1 / -9,2 - 3,7* / -2,8*
Twynsta 80/10 mg; n=310 - 11,3 / -9,3 - 3,9* / -2,8*
Amlodipina 10 mg; n=305 - 7,4 / -6,5 - - -

* p<0,05
1Alteração média da linha de base na Semana 8 na pressão arterial sistólica/diastólica sentada

14.2 Telmisartana
Os efeitos anti-hipertensivos do telmisartan foram demonstrados em seis ensaios clínicos controlados por placebo principais, estudando um intervalo de 20-160 mg; um deles examinou os 
efeitos anti-hipertensivos de telmisartan e hidroclorotiazida em combinação. Os estudos envolveram um total de 1.773 pacientes com hipertensão leve a moderada (pressão arterial 
diastólica de 95-114 mmHg), 1.031 dos quais foram tratados com telmisartana. Após a administração de telmisartana uma vez ao dia, a magnitude da redução da pressão arterial da linha de 
base após a subtração do placebo foi de aproximadamente (PAS/PAD) 6-8/6 mmHg para 20 mg, 9-13/6-8 mmHg para 40 mg e 12- 13/7-8 mmHg para 80 mg. Doses maiores (até 160 mg) não 
parecem causar uma diminuição adicional da pressão arterial.

Após o início do tratamento anti-hipertensivo com telmisartana, a pressão arterial foi reduzida após a primeira dose, com redução máxima de cerca de 4 semanas. Com a interrupção do tratamento com 
telmisartan comprimidos, a pressão arterial voltou gradualmente aos valores basais durante um período de vários dias a uma semana. Durante os estudos de longo prazo (sem controle com placebo), o efeito 
do telmisartan pareceu ser mantido por pelo menos um ano. O efeito anti-hipertensivo do telmisartan não é influenciado pela idade, sexo, peso ou índice de massa corporal do paciente. A resposta da pressão 
arterial em pacientes negros (geralmente uma população com baixo teor de renina) é visivelmente menor do que em pacientes caucasianos. Isto tem sido verdade para a maioria, mas não para todos os 
antagonistas da angiotensina II e inibidores da ECA.

Em um estudo controlado, a adição de telmisartana à hidroclorotiazida produziu uma redução adicional da pressão arterial relacionada à dose, de magnitude semelhante à redução alcançada 
com a monoterapia com telmisartana. A hidroclorotiazida também teve um efeito adicional na pressão arterial quando adicionada ao telmisartan.
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O início da atividade anti-hipertensiva ocorre dentro de 3 horas após a administração de uma dose oral única. Em doses de 20, 40 e 80 mg, o efeito anti-hipertensivo da administração de 
telmisartana uma vez ao dia é mantido por todo o intervalo de dose de 24 horas. Com o monitoramento ambulatorial automatizado da pressão arterial e medições convencionais da pressão 
arterial, a relação vale-pico de 24 horas para doses de 40-80 mg de telmisartana foi de 70-100% para pressão arterial sistólica e diastólica. A incidência de ortostase sintomática após a primeira 
dose em todos os ensaios controlados foi baixa (0,04%).

Não houve alterações na frequência cardíaca de pacientes tratados com telmisartana em estudos controlados.

14,3 Amlodipina
A eficácia anti-hipertensiva da amlodipina foi demonstrada em um total de 15 estudos duplo-cegos, controlados por placebo, randomizados envolvendo 800 pacientes com amlodipina e 538 
com placebo. A administração uma vez ao dia produziu reduções corrigidas por placebo estatisticamente significativas na pressão arterial em posição supina e em pé às 24 horas após a 
dose, com média de cerca de 12/6 mmHg na posição em pé e 13/7 mmHg na posição supina em pacientes com hipertensão leve a moderada. Foi observada manutenção do efeito da 
pressão arterial ao longo do intervalo de dosagem de 24 horas, com pouca diferença no efeito de pico e vale.

16 COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO
Os comprimidos de TWYNSTA estão disponíveis na forma de comprimidos multicamadas, sem ranhuras, branco-esbranquiçado/azul, de forma oval e biconvexa, contendo telmisartan e amlodipina nas 
dosagens descritas abaixo. Os comprimidos TWYNSTA são gravados com um símbolo BOEHRINGER INGELHEIM e um código individual do comprimido do produto em um lado. Os comprimidos TWYNSTA são 
fornecidos para administração oral nas seguintes dosagens e configurações de embalagem:

Dosagem do comprimido (equivalente 

de telmisartan/amlodipina) mg

Pacote
Configuração

NDC# Código do produto

40/5 mg Bolha de 30
Bolha de 90

0597-0124-37
0597-0124-29

Al

40/10 mg Bolha de 30
Bolha de 90

0597-0125-37
0597-0125-29

A2

80/5 mg Bolha de 30
Bolha de 90

0597-0126-37
0597-0126-29

A3

80/10mg Bolha de 30
Bolha de 90

0597-0127-37
0597-0127-29

A4

Armazenar

Armazenar a 25°C (77°F); excursões permitidas para 15°–30°C (59°–86°F)[veja Temperatura Ambiente Controlada USP]. Não remova das bolhas até imediatamente antes da 
administração. Proteger da umidade e da luz.

17 INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE Consulte 
Rotulagem de Paciente Aprovada pela FDA (17.2).

17.1 Gravidez
Informar as pacientes do sexo feminino em idade fértil sobre as consequências da exposição aos medicamentos que atuam no sistema renina-angiotensina. Aconselhe essas 
pacientes a relatar a gravidez a seus médicos o mais rápido possível [veja Advertências e Precauções (5.1)].

17.2 Rotulagem de Paciente Aprovada pela FDA

A rotulagem do paciente é fornecida como um folheto destacável no final desta informação de prescrição.

Norvasc é uma marca registrada da Pfizer, Inc. 
Maalox é uma marca registrada da Novartis.

Distribuído por:
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
Ridgefield, CT 06877 EUA

Licenciado de: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim, Alemanha
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