
Azilsartana e Clortalidona
Esta informação da Lexicomp®explica o que você precisa saber sobre este 
medicamento, incluindo para que é usado, como tomá-lo, seus efeitos colaterais e 
quando ligar para seu médico.

Nomes de marcas: EUA
EDUCAÇÃO DO PACIENTE E DO CUIDADOREdarbyclor

Nomes de marcas: Canadá
Edarbyclor

Aviso

Não tome se estiver grávida. O uso durante a gravidez pode causar defeitos congênitos ou 

perda do feto. Se você engravidar ou planeja engravidar enquanto estiver tomando este 

medicamento, ligue para o seu médico imediatamente.

Para que esta droga é usada?

É usado para tratar a pressão arterial elevada.

O que devo dizer ao meu médico ANTES de tomar este 
medicamento?

Se você é alérgico a este medicamento; qualquer parte desta droga; ou quaisquer outras drogas, 

alimentos ou substâncias. Informe o seu médico sobre a alergia e quais os sinais que teve.

Se estiver desidratado ou não conseguir urinar.

Se você está tomando um medicamento que contém alisquireno e também tem diabetes ou 

problemas renais.
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Se estiver a amamentar. Não amamente enquanto estiver a tomar este medicamento.

Esta não é uma lista de todos os medicamentos ou problemas de saúde que interagem com este medicamento.

Informe o seu médico e farmacêutico sobre todos os seus medicamentos (prescrição ou OTC, 

produtos naturais, vitaminas) e problemas de saúde. Você deve verificar se é seguro para você 

tomar este medicamento com todos os seus medicamentos e problemas de saúde. Não inicie, 

pare ou altere a dose de qualquer medicamento sem consultar o seu médico.

Quais são algumas coisas que preciso saber ou fazer enquanto tomo este 
medicamento?

Diga a todos os seus profissionais de saúde que você toma este medicamento. Isso inclui seus 

médicos, enfermeiros, farmacêuticos e dentistas.

Evite dirigir e fazer outras tarefas ou ações que exijam que você esteja alerta até 
ver como essa droga o afeta.

Para diminuir a chance de sentir tonturas ou desmaiar, levante-se lentamente se 
estiver sentado ou deitado. Cuidado ao subir e descer escadas.

Converse com seu médico antes de beber álcool.

Pode levar algumas semanas para ver o efeito completo.

Verifique a sua pressão arterial como lhe foi dito.

Faça exames de sangue conforme informado pelo médico. Converse com o 
médico.

Se você estiver tomando um substituto do sal que contenha potássio, um diurético poupador de 

potássio ou um produto de potássio, converse com seu médico.

Se você estiver em uma dieta com pouco sal ou sem sal, converse com seu médico.

Converse com seu médico antes de usar produtos OTC que possam aumentar a pressão arterial. 

Estes incluem medicamentos para tosse ou resfriado, pílulas dietéticas, estimulantes, medicamentos 

anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) como ibuprofeno ou naproxeno e alguns produtos 

naturais ou auxiliares.

Fique atento aos ataques de gota.
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Tenha cuidado em climas quentes ou enquanto estiver ativo. Beba muitos líquidos para parar a perda de líquidos.

Informe o seu médico se tiver muito suor, perda de líquidos, vômitos ou fezes 
moles. Isso pode levar à pressão arterial baixa.

Quais são alguns efeitos colaterais que eu preciso ligar para o meu médico 
imediatamente?
AVISO/CUIDADO:Mesmo que seja raro, algumas pessoas podem ter efeitos colaterais muito ruins 

e às vezes mortais ao tomar um medicamento. Informe o seu médico ou procure ajuda médica 

imediatamente se tiver algum dos seguintes sinais ou sintomas que possam estar relacionados a 

um efeito colateral muito ruim:

Sinais de uma reação alérgica, como erupção cutânea; urticária; coceira ; pele vermelha, 
inchada, com bolhas ou descamação com ou sem febre; chiado; aperto no peito ou 
garganta; dificuldade em respirar, engolir ou falar; rouquidão incomum; ou inchaço da 
boca, face, lábios, língua ou garganta.

Sinais de problemas renais, como incapacidade de urinar, alteração na quantidade de 
urina, sangue na urina ou grande ganho de peso.

Sinais de problemas de fluidos e eletrólitos, como alterações de humor, confusão, dor ou fraqueza 

muscular, batimentos cardíacos que não parecem normais, tonturas ou desmaios muito fortes, 

batimentos cardíacos acelerados, mais sede, convulsões, sensação de cansaço ou fraqueza, falta de 

fome, incapacidade de urinar ou alteração na quantidade de urina produzida, boca seca, olhos 

secos ou dor de estômago muito ruim ou vômito.

Sentindo sonolento.

Constipação.

Inquietação.

Quais são alguns outros efeitos colaterais desta droga?

Todos os medicamentos podem causar efeitos colaterais. No entanto, muitas pessoas não têm efeitos colaterais ou têm 

apenas efeitos colaterais menores. Ligue para o seu médico ou procure ajuda médica se algum destes efeitos colaterais 

ou quaisquer outros efeitos colaterais o incomodarem ou não desaparecerem:
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Sensação de tontura, cansaço ou fraqueza.

Estes não são todos os efeitos colaterais que podem ocorrer. Se você tiver dúvidas sobre os efeitos colaterais, ligue 

para o seu médico. Ligue para o seu médico para aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais.

Você pode relatar efeitos colaterais à sua agência nacional de saúde.

Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 1-800-332-1088. Você também pode relatar 

efeitos colaterais emhttps://www.fda.gov/medwatch.

Como este medicamento é melhor tomado?

Use este medicamento conforme prescrito pelo seu médico. Leia todas as informações fornecidas a você. Siga 

todas as instruções de perto.

Tome com ou sem alimentos.

Tome este medicamento na mesma hora do dia.

Continue a tomar este medicamento como lhe foi dito pelo seu médico ou outro profissional de 

saúde, mesmo que se sinta bem.

Este medicamento pode fazer você urinar com mais frequência. Para evitar problemas de sono, 

tente não chegar muito perto da hora de dormir.

Beba muitos líquidos sem cafeína, a menos que seu médico lhe diga para beber menos líquido.

O que eu faço se eu perder uma dose?

Tome uma dose esquecida assim que pensar nisso.

Se estiver próximo do horário da próxima dose, pule a dose esquecida e volte ao 
horário normal.

Não tome 2 doses no mesmo dia.

Como armazenar e/ou jogar fora este medicamento?

Armazene os comprimidos no recipiente original à temperatura ambiente. Mantenha a tampa 

bem fechada.

Proteja da luz.
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Armazenar em local seco. Não armazene em um banheiro.

Mantenha todos os medicamentos em um local seguro. Mantenha todos os medicamentos fora do alcance de crianças e animais de 

estimação.

Jogue fora os medicamentos não utilizados ou vencidos. Não dê descarga em um vaso sanitário ou 

despeje um ralo, a menos que seja instruído a fazê-lo. Consulte o seu farmacêutico se tiver dúvidas 

sobre a melhor forma de deitar fora os medicamentos. Pode haver programas de devolução de 

medicamentos em sua área.

Fatos gerais sobre drogas

Se os seus sintomas ou problemas de saúde não melhorarem ou se piorarem, ligue 
para o seu médico.

Não compartilhe seus medicamentos com outras pessoas e não tome os medicamentos de outras pessoas.

Alguns medicamentos podem ter outro folheto informativo para o paciente. Se você tiver 

alguma dúvida sobre este medicamento, fale com seu médico, enfermeiro, farmacêutico ou 

outro profissional de saúde.

Alguns medicamentos podem ter outro folheto informativo para o paciente. Verifique com seu 

farmacêutico. Se você tiver alguma dúvida sobre este medicamento, fale com seu médico, 

enfermeiro, farmacêutico ou outro profissional de saúde.

Se você acha que houve uma overdose, ligue para o seu centro de controle de envenenamento ou procure 

atendimento médico imediatamente. Esteja pronto para contar ou mostrar o que foi levado, quanto e 

quando aconteceu.

Uso e isenção de responsabilidade das informações do consumidor

Esta informação generalizada é um resumo limitado de informações sobre diagnóstico, 
tratamento e/ou medicação. Não pretende ser abrangente e deve ser usado como uma 
ferramenta para ajudar o usuário a entender e/ou avaliar possíveis opções de diagnóstico e 
tratamento. NÃO inclui todas as informações sobre condições, tratamentos, medicamentos, 
efeitos colaterais ou riscos que podem se aplicar a um paciente específico. Não se destina a ser 
um conselho médico ou um substituto para o conselho médico, diagnóstico ou tratamento de 
um profissional de saúde com base no exame do profissional de saúde e na avaliação das 
circunstâncias específicas e únicas de um paciente. Os pacientes devem falar com um 
profissional de saúde para
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informações sobre sua saúde, questões médicas e opções de tratamento, incluindo quaisquer 

riscos ou benefícios relacionados ao uso de medicamentos. Esta informação não endossa nenhum 

tratamento ou medicamento como seguro, eficaz ou aprovado para o tratamento de um paciente 

específico. A UpToDate, Inc. e suas afiliadas se isentam de qualquer garantia ou responsabilidade 

relacionada a essas informações ou ao uso delas. O uso dessas informações é regido pelos Termos 

de Uso, disponíveis em

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.
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Se você tiver alguma dúvida, entre em contato diretamente com um membro de sua equipe de saúde. 

Se você é um paciente do MSK e precisa entrar em contato com um provedor após as 17h, durante o 

fim de semana ou feriado, ligue para 212-639-2000.

Para obter mais recursos, visitewww.mskcc.org/pepara pesquisar nossa biblioteca virtual.
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