
Exforjar®5 mg/80 mg comprimidos revestidos por película 

Exforge®5 mg/160 mg comprimidos revestidos por película 

Exforge®Comprimidos revestidos por película de 10 mg/160 mg

amlodipina/valsartana

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém 
informação importante para si.
- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que 

seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 

colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

-

O que tem neste folheto

1. O que é Exforge e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Exforge
3. Como tomar Exforge
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar o Exforge
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Exforge e para que é utilizado

Os comprimidos de Exforge contêm duas substâncias chamadas amlodipina e valsartan. Ambas as substâncias ajudam a 
controlar a pressão arterial elevada.

- A amlodipina pertence a um grupo de substâncias denominadas “bloqueadores dos canais de cálcio”. A amlodipina 
impede que o cálcio se mova para a parede dos vasos sanguíneos, o que impede que os vasos sanguíneos se 
contraiam.

Valsartan pertence a um grupo de substâncias denominadas “antagonistas dos recetores da angiotensina-II”. A 
angiotensina II é produzida pelo corpo e faz com que os vasos sanguíneos se contraiam, aumentando assim a pressão 
arterial. Valsartan funciona bloqueando o efeito da angiotensina II.

Isso significa que ambas as substâncias ajudam a parar o aperto dos vasos sanguíneos. Como resultado, os vasos 
sanguíneos relaxam e a pressão sanguínea é reduzida.

-

O Exforge é utilizado para tratar a tensão arterial elevada em adultos cuja tensão arterial não é suficientemente 
controlada com amlodipina ou valsartan isoladamente.

2. O que precisa de saber antes de tomar Exforge

Não tome Exforge
- se tem alergia à amlodipina ou a qualquer outro bloqueador dos canais de cálcio. Isso pode envolver 

coceira, vermelhidão da pele ou dificuldade em respirar.
se tem alergia ao valsartan ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 
6). Se pensa que pode ser alérgico, fale com o seu médico antes de tomar Exforge. se tiver problemas 
graves no fígado ou problemas biliares, como cirrose biliar ou colestase. se estiver grávida de mais de 3 
meses. (Também é melhor evitar Exforge no início da gravidez, consulte a seção Gravidez).

se tem pressão arterial baixa grave (hipotensão).

-

-
-

-
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- se tem estreitamento da válvula aórtica (estenose aórtica) ou choque cardiogénico (uma condição em que o 
seu coração não consegue fornecer sangue suficiente ao corpo).
se sofre de insuficiência cardíaca após um ataque cardíaco.

se tem diabetes ou insuficiência renal e está a ser tratado com um medicamento para baixar a 
pressão arterial contendo aliscireno.

Se alguma das situações acima se aplicar a si, não tome Exforge e fale com o seu médico.

-
-

Avisos e Precauções
Fale com o seu médico antes de tomar Exforge:
-
-
-

se esteve doente (vómitos ou diarreia). se 
tem problemas de fígado ou rins.
se foi submetido a um transplante de rim ou se lhe foi dito que tem um estreitamento das 
artérias renais.
se você tem uma condição que afeta as glândulas renais chamada “hiperaldosteronismo primário”. se 
teve insuficiência cardíaca ou teve um ataque cardíaco. Siga cuidadosamente as instruções do seu 
médico para a dose inicial. O seu médico também pode verificar a sua função renal. se o seu médico lhe 
disse que tem um estreitamento das válvulas do seu coração (chamado “estenose aórtica ou mitral”) ou 
que a espessura do músculo cardíaco está anormalmente aumentada (chamado “cardiomiopatia 
hipertrófica obstrutiva”).
se teve inchaço, particularmente da face e garganta, enquanto tomava outros medicamentos 
(incluindo inibidores da enzima de conversão da angiotensina). Se tiver estes sintomas, pare de tomar 
Exforge e contacte o seu médico imediatamente. Você nunca deve tomar Exforge novamente.

se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos utilizados para tratar a pressão arterial elevada:

-

-
-

-

-

-
um inibidor da ECA (por exemplo enalapril, lisinopril, ramipril), em particular se tiver problemas 
renais relacionados com a diabetes.
alisquireno.-

O seu médico pode verificar a sua função renal, pressão arterial e a quantidade de eletrólitos (por exemplo, 
potássio) no sangue em intervalos regulares.

Consulte também as informações sob o título “Não tome Exforge”.

Se alguma destas situações se aplicar a si, informe o seu médico antes de tomar Exforge.

Crianças e adolescentes
A utilização de Exforge em crianças e adolescentes não é recomendada (com idade inferior a 18 anos).

Outros medicamentos e Exforge
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos. 
O seu médico pode ter de alterar a sua dose e/ou tomar outras precauções. Em alguns casos, você pode ter que parar de tomar 
um dos medicamentos. Isso se aplica especialmente aos medicamentos listados abaixo:

- Inibidores da ECA ou alisquireno (consulte também as informações sob os títulos “Não tome Exforge” e 
“Advertências e precauções”);
diuréticos (um tipo de medicamento também chamado de “comprimidos de água” que aumenta a quantidade de urina 

produzida);

lítio (um medicamento usado para tratar alguns tipos de depressão);
diuréticos poupadores de potássio, suplementos de potássio, substitutos do sal contendo potássio e outras 
substâncias que podem aumentar os níveis de potássio;
certos tipos de analgésicos chamados medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) ou inibidores 
seletivos da ciclooxigenase-2 (inibidores da COX-2). O seu médico também pode verificar a sua função renal;

agentes anticonvulsivantes (por exemplo, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, fosfenitoína, primidona);

-

-
-

-

-
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-
-
-
-
-

Erva de São João;
nitroglicerina e outros nitratos, ou outras substâncias chamadas “vasodilatadores”; medicamentos 

usados   para HIV/AIDS (por exemplo, ritonavir, indinavir, nelfinavir); medicamentos usados   para 

tratar infecções fúngicas (por exemplo, cetoconazol, itraconazol);

medicamentos usados   para tratar infecções bacterianas (como rifampicina, eritromicina, claritromicina, 
talitromicina);
verapamil, diltiazem (medicamentos para o coração);

sinvastatina (um medicamento utilizado para controlar os níveis elevados de colesterol); 

dantroleno (infusão para anormalidades graves da temperatura corporal); medicamentos 

usados   para proteger contra a rejeição de transplantes (ciclosporina).

-
-
-
-

Exforge com comida e bebida
Toranja e sumo de toranja não devem ser consumidos por pessoas que estejam a tomar Exforge. Isto porque a 
toranja e o sumo de toranja podem levar a um aumento dos níveis sanguíneos da substância ativa amlodipina, o 
que pode causar um aumento imprevisível do efeito de Exforge na redução da pressão arterial.

Gravidez e amamentação 
Gravidez
Deve informar o seu médico se pensa que está (ou pode se tornar ) grávida. O seu médico normalmente 
irá aconselhá-la a parar de tomar Exforge antes de engravidar ou assim que souber que está grávida e irá 
aconselhá-la a tomar outro medicamento em vez de Exforge. Exforge não é recomendado no início da 
gravidez (primeiros 3 meses) e não deve ser tomado com mais de 3 meses de gravidez, pois pode causar 
sérios danos ao seu bebê se usado após o terceiro mês de gravidez.

Amamentação
Informe o seu médico se estiver a amamentarou prestes a começar a amamentar . A amlodipina demonstrou 
passar para o leite materno em pequenas quantidades. Exforge não é recomendado para mães que estão 
amamentando, e seu médico pode escolher outro tratamento para você se desejar amamentar, especialmente se 
seu bebê for recém-nascido ou prematuro.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução e utilização de máquinas

Este medicamento pode causar tonturas. Isso pode afetar o quão bem você pode se concentrar. Portanto, se não tiver 
certeza de como este medicamento o afetará, não dirija, use máquinas ou faça outras atividades nas quais precise se 
concentrar.

3. Como tomar Exforge

Sempre tome este medicamento exatamente como seu médico lhe disse. Verifique com seu médico se você não tiver certeza. 
Isso irá ajudá-lo a obter os melhores resultados e diminuir o risco de efeitos colaterais.

A dose habitual de Exforge é de um comprimido por dia.

-
-
-

É preferível tomar o medicamento à mesma hora todos os dias. Engula 
os comprimidos com um copo de água.
Pode tomar Exforge com ou sem alimentos. Não tome Exforge com toranja ou sumo de toranja.

Dependendo de como você responde ao tratamento, seu médico pode sugerir uma dose mais alta ou mais baixa.

Não exceda a dose prescrita.
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Exforge e idosos (idade igual ou superior a 65 anos)
O seu médico deve ter cuidado ao aumentar a sua dose.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Se tomar mais Exforge do que deveria
Se você tomou muitos comprimidos de Exforge, ou se outra pessoa tomou seus comprimidos, consulte um médico 
imediatamente.

Caso se tenha esquecido de tomar Exforge

Se se esquecer de tomar este medicamento, tome-o assim que se lembrar. Em seguida, tome a próxima dose no horário 
habitual. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose que você esqueceu. Não tome uma dose dupla 
para compensar um comprimido esquecido.

Se parar de tomar Exforge
A interrupção do tratamento com Exforge pode agravar a sua doença. Não pare de tomar o seu medicamento a 
menos que o seu médico lhe diga para o fazer.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Alguns efeitos colaterais podem ser graves e precisam de atenção médica imediata:
Alguns pacientes experimentaram esses efeitos colaterais graves(pode afetar até 1 em 1.000 pessoas).Se ocorrer alguma das 
seguintes situações, informe imediatamente o seu médico:
Reação alérgica com sintomas como erupção cutânea, comichão, inchaço da face ou lábios ou língua, 
dificuldade em respirar, pressão arterial baixa (sensação de desmaio, tonturas).

Outros possíveis efeitos colaterais do Exforge:
Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas): Gripe (gripe); nariz entupido, dor de garganta e desconforto 
ao engolir; dor de cabeça; inchaço dos braços, mãos, pernas, tornozelos ou pés; cansaço; astenia (fraqueza); 
vermelhidão e sensação de calor no rosto e/ou pescoço.
Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas): Tonturas; náusea e dor abdominal; boca seca; sonolência, 
formigamento ou dormência das mãos ou pés; vertigem; batimento cardíaco acelerado, incluindo palpitações; tontura ao 
levantar; tosse; diarréia; constipação; erupção cutânea, vermelhidão da pele; inchaço nas articulações, dor nas costas; dores nas 
articulações.
Raros (podem afetar até 1 em 1.000 pessoas): Sentindo-se ansioso; zumbido nos ouvidos (zumbido); 
desmaio; urinar mais do que o normal ou sentir mais vontade de urinar; incapacidade de obter ou manter 
uma ereção; sensação de peso; pressão arterial baixa com sintomas como tonturas, vertigens; suor 
excessivo; erupção cutânea em todo o corpo; coceira; espasmo muscular.
Se algum destes o afetar gravemente, informe o seu médico.

Efeitos colaterais relatados com amlodipina ou valsartana isoladamente e não observados com Exforge ou 
observados com maior frequência do que com Exforge:

Amlodipina
Consulte um médico imediatamente se sentir algum dos seguintes efeitos colaterais muito raros e graves após 
tomar este medicamento:
- Pieira súbita, dor no peito, falta de ar ou dificuldade em respirar.
- Inchaço das pálpebras, face ou lábios.
- Inchaço da língua e garganta que causa grande dificuldade em respirar.
- Reações cutâneas graves, incluindo erupção cutânea intensa, urticária, vermelhidão da pele em todo o corpo, 

comichão intensa, bolhas, descamação e inchaço da pele, inflamação das membranas mucosas (Síndrome de 
Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica) ou outras reações alérgicas reações. Ataque cardíaco, batimento 
cardíaco anormal.-
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- Pâncreas inflamado, que pode causar fortes dores abdominais e nas costas acompanhadas de 
sensação de mal-estar.

Os seguintes efeitos colaterais foram relatados. Se algum destes lhe causar problemas ou se durar 
mais de uma semana, deve contactar o seu médico.
Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas):Tonturas, sonolência; palpitações (consciência do seu batimento 
cardíaco); rubor, inchaço do tornozelo (edema); dor abdominal, sensação de enjoo (náuseas).
Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas):Alterações de humor, ansiedade, depressão, insônia, tremores, 
alterações do paladar, desmaios, perda da sensação de dor; distúrbios visuais, deficiência visual, zumbido nos ouvidos; 
pressão sanguínea baixa; espirros/corrimento nasal causados   por inflamação do revestimento do nariz (rinite); 
indigestão, vômitos (estar doente); perda de cabelo, aumento da sudorese, coceira na pele, descoloração da pele; 
distúrbio na passagem da urina, aumento da necessidade de urinar à noite, aumento do número de vezes que urina; 
incapacidade de obter uma ereção, desconforto ou aumento das mamas em homens, dor, mal-estar, dores musculares, 
cãibras musculares; aumento ou diminuição de peso.
Raros (podem afetar até 1 em 1.000 pessoas):Confusão.
Muito raros (podem afetar até 1 em 10.000 pessoas):Diminuição do número de glóbulos brancos, diminuição das 
plaquetas sanguíneas que pode resultar em hematomas incomuns ou sangramento fácil (lesão dos glóbulos vermelhos); 
excesso de açúcar no sangue (hiperglicemia); inchaço das gengivas, inchaço abdominal (gastrite); função hepática 
anormal, inflamação do fígado (hepatite), amarelecimento da pele (icterícia), aumento das enzimas hepáticas que 
podem afetar alguns exames médicos; aumento da tensão muscular; inflamação dos vasos sanguíneos, muitas vezes 
com erupção cutânea, sensibilidade à luz; distúrbios combinando rigidez, tremor e/ou distúrbios do movimento.

Valsartana
Desconhecido (a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis):Diminuição dos glóbulos vermelhos, febre, 
dor de garganta ou feridas na boca devido a infecções; sangramento espontâneo ou hematomas; alto nível de potássio no 
sangue; resultados anormais do teste do fígado; funções renais diminuídas e funções renais severamente diminuídas; inchaço 
principalmente da face e da garganta; dor muscular; erupção cutânea, manchas vermelho-arroxeadas; febre; coceira; reação 
alérgica; pele com bolhas (sinal de uma condição chamada dermatite bolhosa).

Se sentir algum destes, informe o seu médico imediatamente.

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não 

listados neste folheto. Você também pode relatar os efeitos colaterais diretamente (veja os detalhes abaixo). Ao comunicar efeitos 

secundários, pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Reino Unido Esquema de Cartão Amarelo

Site: www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure MHRA Yellow Card no 
Google Play ou Apple App Store

5. Como armazenar o Exforge

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no blister.

Não armazenar acima de 30°C.

Conservar na embalagem original para proteger da humidade.

Não use nenhum pacote Exforge que esteja danificado ou apresente sinais de adulteração.

5



6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém Exforge

Exforge 5 mg/80 mg comprimidos revestidos por película

As substâncias ativas de Exforge são amlodipina (sob a forma de besilato de amlodipina) e valsartan. Cada comprimido 
contém 5 mg de amlodipina e 80 mg de valsartan.

Os outros componentes são celulose microcristalina; crospovidona (tipo A); sílica coloidal anidra; estearato 
de magnesio; hipromelose (tipo de substituição 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talco, dióxido de titânio 
(E171); óxido de ferro, amarelo (E172).

Exforge 5 mg/160 mg comprimidos revestidos por película

As substâncias ativas de Exforge são amlodipina (sob a forma de besilato de amlodipina) e valsartan. Cada 
comprimido contém 5 mg de amlodipina e 160 mg de valsartan.

Os outros componentes são celulose microcristalina; crospovidona (tipo A); sílica coloidal anidra; estearato 
de magnesio; hipromelose (tipo de substituição 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talco, dióxido de titânio 
(E171); óxido de ferro, amarelo (E172).

Exforge 10 mg/160 mg comprimidos revestidos por película

As substâncias ativas de Exforge são amlodipina (sob a forma de besilato de amlodipina) e valsartan. Cada 
comprimido contém 10 mg de amlodipina e 160 mg de valsartan.

Os outros componentes são celulose microcristalina; crospovidona (tipo A); sílica coloidal anidra; estearato de 
magnesio; hipromelose (tipo de substituição 2910 (3 mPa.s)); macrogol 4000; talco, dióxido de titânio (E171); óxido 
de ferro, amarelo (E172), óxido de ferro, vermelho (E172).

Qual o aspecto de Exforge e conteúdo da embalagem
Os comprimidos de Exforge 5 mg/80 mg são redondos e amarelos escuros com “NVR” de um lado e “NV” do outro lado. 
Tamanho aproximado: diâmetro 8,20 mm.

Os comprimidos de Exforge 5 mg/160 mg são ovais e amarelos escuros “NVR” de um lado e “ECE” do outro lado.
Tamanho aproximado: 14,2 mm (comprimento) x 5,7 mm (largura).

Os comprimidos de Exforge 10 mg/160 mg são ovais e amarelos claros com “NVR” de um lado e “UIC” do outro lado.
Tamanho aproximado: 14,2 mm (comprimento) x 5,7 mm (largura).

Exforge está disponível em embalagens contendo 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 ou 280 comprimidos e em embalagens múltiplas contendo 4 

embalagens, cada uma contendo 70 comprimidos, ou 20 embalagens, cada uma contendo 14 comprimidos. Todos os pacotes estão 

disponíveis com blisters padrão; as embalagens de 56, 98 e 280 comprimidos estão disponíveis adicionalmente com blisters de dose 

unitária perfurados.

Nem todos os tamanhos de embalagem podem estar disponíveis em seu país.

Titular da Autorização de Introdução no 
Mercado Edifício Novartis Europharm 
Limited Vista
Elm Park, Merrion Road 
Dublin 4
Irlanda
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Fabricante
Novartis Farmacéutica SA Ronda de 
Santa Maria 158 08210 Barberà del 
Vallès, Barcelona Espanha

Para qualquer informação sobre este medicamento, contacte o representante local do Titular da Autorização de 
Introdução no Mercado:

Reino Unido
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Este folheto foi revisto pela última vez em 07/2019

Outras fontes de informação
Informações detalhadas sobre este medicamento estão disponíveis no site da Agência Europeia de Medicamentos: 
http://www.ema.europa.eu
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