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Atualmente, no Brasil, cerca de 16,8 milhões de 
pessoas têm diabetes e, destas, 9 milhões estão 
diagnosticadas¹. Grande parte do aumento no 
número de casos está condicionada ao estilo de vida, 
aos hábitos alimentares, sedentarismo e obesidade.

Diante dos altos números, a categoria acaba gerando 
oportunidades ao canal farma. Para Geraldo Pardo, 
gerente nacional de varejo da Roche Diabetes 
Care, o maior de todos os benefícios é o de poder 
prestar um bom atendimento, ter a recorrência do 
público com uma maior frequência e, dessa forma, 
a possibilidade de aumentar a cesta de produtos a 
serem consumidos.

“Esse cliente frequenta em até três vezes mais uma 
farmácia em comparação com quem não tem a 
patologia, ou seja, três vezes mais chances de cross 
selling”, explica Geraldo.

O crescimento exponencial do diabetes

 
Movimentação do mercado  
e inovações no tratamento 

Segundo o gerente nacional de varejo da Roche 
Diabetes Care, a estimativa de gastos no Brasil 
com a categoria foi em torno de R$ 190 bilhões em 
2015 e boa parte desses valores foram despendidos 
pelo Governo por meio de seus protocolos de 
atendimento a doenças crônicas. 

“Nas farmácias, para se ter uma ideia, apenas  
em monitores de glicemia, essa conta passa dos 
R$ 200 milhões ao ano. Até 2030, essas despesas 
podem subir, segundo estimativas, para R$ 406 
bilhões”, complementa.

Quando se fala em inovação, Geraldo comenta o 
quanto todos esperam por algo revolucionário e 
definitivo e que todas as indústrias buscam essas 
questões. Para ele, o somatório de todos os esforços 

Invista na categoria  
e amplie seus ganhos
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por si só já são revolucionários. “Passamos por 
evoluções significativas das insulinas, da precisão 
dos monitores de glicemia com acuracidade 10/10 
(muito próxima aos dos laboratórios) e, com isso, 
melhoramos a tomada de decisão com relação 
às doses de insulina e, ainda, o Sistema Flash de 
Monitoramento (sensor) que mostra a tendência da 
glicemia ao longo do dia”.

Apesar desse cenário, o gerente afirma que temos 
oportunidades no Brasil. Para Geraldo, é preciso 
trabalhar a gestão das informações e orientações 
ao público. “Diante disso, a farmácia também tem 
um papel fundamental. Por meio do seu corpo de 
funcionários, na assistência farmacêutica e com a 
ajuda das equipes e ferramentas das indústrias, são 
capazes de auxiliar nas recomendações e adesão. 
Vale lembrar que dos indivíduos que fazem uso 
de algum tratamento, mais de 70% estão fora de 
controle e poderão sofrer com essa falta. E gerar 
menos preocupação e mais alívio é o que devemos 
buscar”, completa.

Farmácia completa  
para mais vendas 

De acordo com Geraldo, alguns pontos precisam ser 
considerados na hora de compor o sortimento do 
segmento:

 Entender que a qualidade dos artigos faz a 
diferença e que esta possui um preço justo de 
mercado. A intenção é o controle para evitar 
intercorrências futuras nos pacientes e uma boa 
explicação sobre esse tema é essencial;

 Buscar produtos para os quais a indústria 
suporte a sua operação, pois é uma patologia 
que, de certa forma, é complexa e tem grandes 
desdobramentos. A oferta de treinamentos, garantias 
técnicas ao usuário e relacionamento técnico deve 
ser um fator diferencial;

 É importante capacitar um membro da 
farmácia nas utilizações dos itens como monitores 
de glicemia, lancetadores, canetas de aplicação 
entre outros.

O  q u E  n ã O  p O d E  F a L t a r  n a  L O j a :

“Atualmente, o que falta a todos, de uma maneira 
geral, é o tempo! Uma doença crônica acaba por 
levar uma pessoa mais vezes à uma farmácia e 
devemos aproveitar esse momento. Não podemos 
esquecer que há uma competição com outros 
PDVs, como o supermercado, por exemplo, em 

itens de higiene e beleza e na sua conveniência. 
Para atender aos hábitos de compra desses 
clientes, o estabelecimento precisará estar atento 
às tendências neste setor, assim como aos seus 
preços”, finaliza Geraldo.

Fontes: ¹IDF DIABETES ATLAS - 9th edition 2019.

Monitor de glicemia e suas tiras 
correspondentes (todas as embalagens 
10, 25 e 50 tiras): sortimento que cabe 
no bolso do consumidor.

atenção às embalagens 
promocionais: como são produtos 
de uso contínuo, os pacientes estão 
atentos à qualidade e promoção.

Insulinas basais e rápidas: o 
sortimento leva à especialidade 
e a indicação, já que se trata de 
um item refrigerado.

Medicamentos orais

Linha diet de alimentos

Colírios, cremes 
específicos para 
os pés e palmilhas 
especiais.

Lancetas e lancetadores (oportunidade de 
aumento de ticket médio): por incrível que 
pareça, poucas farmácias oferecem esses artigos 
na venda das tiras e demais itens (cross selling).
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Por tratar-se de uma condição crônica e que exige 
um acompanhamento frequente, os cuidados 
farmacêuticos são fundamentais para a qualidade 
de vida do paciente com diabetes, conforme afirma 
José Vanilton de Almeida, coordenador do Grupo 
Técnico de Trabalho de Farmácia do Conselho 
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-
SP).

“A atenção farmacêutica é um conceito muito 
amplo que tem por princípio cuidar da saúde 
das pessoas como um todo, tendo o uso racional 
do medicamento em particular. O conceito de 
cuidado farmacêutico é mais específico e pode ser 
devidamente aplicado, em suas várias modalidades, 
em qualquer farmácia”, adiciona.

Cuidados farmacêuticos no diabetes: 
bom para o paciente e para sua farmácia

um atendimento de excelência é fundamental para fidelizar o público

“

“

“O diabetes é uma 
doença para a qual 

não podemos afirmar 
que tenha cura, mas 

que o controle é  
tão viável que já se 
admite ter reversão  
no caso do tipo 2.”
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Cuidados com o diabetes na rotina 
do farmacêutico

 
Entre os serviços farmacêuticos relacionados ao 
diabetes, josé destaca:

controle glicêmico dos seus clientes, pois tal fator 
é capaz de indicar se o indivíduo teve ou não adesão 
ao tratamento ou mesmo se está em uma condição 
de inércia clínica, que envolve médico e paciente, 
mas pode ser observada pelo profissional na loja 
que, assim, deve orientar a pessoa para marcar uma 
nova consulta médica.

“O diabetes é uma doença para a qual não podemos 
afirmar que tenha cura, mas que o controle é tão 
viável que já se admite ter reversão no caso do tipo 
2. A cada visita, o farmacêutico necessita estimular 
o paciente, sempre de forma positiva e mostrando 
sua compaixão, a fazer o controle glicêmico e 
indicando a ele as vantagens do monitoramento. 
Vale lembrar que só se controla aquilo que se 
mede”, alerta José. 

atendimento de excelência

Para um cuidado farmacêutico de excelência, José 
comenta que o primeiro e mais importante passo é 
a qualificação em diabetes para que se tenha uma 
visão ampliada com relação ao que foi aprendido na 
faculdade ou em palestras curtas. Essa capacitação 
deve contemplar: conhecimento gerais em diabetes, 
incluindo o conceito; classificação e caracterização; 
fisiopatologia e fatores de risco para o DM2; tratamento 
farmacológico e não-farmacológico; complicações e 
controle glicêmico.

Além disso, o coordenador ressalta o quanto o canal 
farma precisa se preparar para comercialização dos 
vários tipos de dispositivos para o monitoramento 
glicêmico e o farmacêutico saber minimamente sobre 
cada um deles.

“A pessoa com diabetes frequenta a farmácia muito 
mais vezes que um consumidor comum. Para o paciente 
essa relação de confiança, sendo verdadeira, resulta 
primeiramente em benefícios à sua saúde. A tendência 
é que, quando satisfeito, continue procurando os 
serviços prestados pelo determinado profissional e 
itens daquele estabelecimento, tornando-se ainda 
um divulgador da empresa e do farmacêutico. Dessa 
forma, todos ganham”, conclui José Vanilton.

Falando especificamente do monitoramento da 
glicemia, o coordenador explica que o controle da 
patologia se dá pelo acompanhamento da glicose, 
portanto o farmacêutico precisa ter interesse no 

COnCILIaçãO tErapêutICa, 
serviço em que o farmacêutico 

elabora uma lista precisa de 
todos os medicamentos utilizados, 
organizando as informações com 

o objetivo de diminuir alguma 
discrepância no tratamento.

aCOMpanhaMEntO 
FarMaCOtErapêutICO;

EduCaçãO EM SaúdE, que 
inclui oferecimento de serviços 

e produtos não medicamentosos 
tais como os sete comportamentos 

de autocuidados em diabetes, 
especialmente dois  ligados à 

farmácia: vigiar as taxas e  
tomar as medicações;

raStrEaMEntO EM SaúdE, que 
consiste em identificar prováveis 

complicações que ainda não  
tenham sido detectadas;
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Você sabia que 84% dos brasileiros buscam ter uma 
rotina de autocuidado, mas apenas 1/3 consegue? 
Esses dados foram revelados em uma uma pesquisa 
online nacional do IBOPE, encomendada pela Bayer, 
para entender como a população brasileira cuida de 
si, o que significa autocuidado para esse público e 
quais os impactos da pandemia nessas rotinas.

E quando se fala em autocuidado para pessoas com 
diabetes é uma questão ainda mais importante. Dedicar 
atenção ao tratamento da patologia é extremamente 
essencial para evitar suas complicações e viver da 
melhor maneira. Assim, o canal farma entra como um 
agente primordial na propagação desse conceito de 
cuidar de si para os seus clientes com a condição.

Dra. Denise R. Franco, coordenadora do Departamento 
de Diabetes na criança e no adolescente e diabetes 
tipo 1 no adulto da Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBD), comenta que o diagnóstico não é algo fácil 
de se enfrentar, mas é fundamental mostrar aos 
consumidores que aceitar a enfermidade e investir 
no autocuidado são passos imprescindíveis para  
o tratamento. 

“Hoje, com todos os recursos disponíveis, é possível 
conviver com diabetes e ter qualidade de vida. É 
indispensável informar aos pacientes da farmácia 
que eles não estão sozinhos, mas que precisam 
fazer sua parte”, adiciona.

 
 

7 pilares do  
autocuidado 
com o  
diabetes

Além das orientações dadas na farmácia, é válido mostrar o quanto 
autocuidar-se é importante. Seja um divulgador desse conceito para 
que os seus clientes com diabetes tenham mais qualidade de vida
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7 pilares do autocuidado com 
o diabetes e a importância da 
farmácia na divulgação

 
De acordo com Dra Denise, vários pilares envolvem 
o autocuidado com o diabetes e os farmacêuticos 
são capazes de auxiliar o público sobre todos esses 
comportamentos.

Confira os principais abordados pela 
coordenadora e aperfeiçoe o seu atendimento!

 

M E d I C a ç õ E S

Os profissionais da farmácia têm uma influência 
fundamental nesse aspecto, pois são capazes de 
orientar os clientes sobre a importância de seguir 
corretamente a prescrição dos medicamentos (insulina 
ou via oral), incluindo recomendações relacionadas 
ao horário, interações medicamentosas, os riscos 
de tomá-los e não comer, além de explicar como os 
fármacos afetam o organismo e o controle da glicemia. 

 
 M O n I t O r a M E n t O 

Ensiná-los a verificar, registrar e compreender os 
níveis de glicose no sangue, pressão arterial e outros 
números relevantes para o controle da condição. 

 
 a L I M E n t a ç ã O

Dra. Denise ressalta que o plano alimentar de 
pessoas com diabetes precisa ser individualizado, 
porém é possível ensiná-las no estabelecimento 
para fazerem escolhas mais saudáveis em suas 
casas ou em restaurantes, optando por frutas; 
verduras; refeições com menos gorduras; evitar 
alimentos muito salgados, refrigerantes e sucos. 

 
a t I v I d a d E 
F í S I C a

 

Os exercícios físicos também devem ser personalizados, 

mas na farmácia pode-se ressaltar o quanto são 
indispensáveis. Vale sugerir aos consumidores 
para realizarem 30 minutos diários, além de se 
programarem com relação à alimentação antes da 
atividade e ajustes de medicação. Mas, sempre com 
recomendação médica prévia.

r E d u ç ã O  
d E  r I S C O S  

Compreender as potenciais complicações associadas 
à condição. Os cuidados com os pés, por exemplo, 
devem estar na rotina desde o início do diagnóstico. 
Desse modo, é válido informar aos clientes para 
manterem as consultas médicas em dia para que os 
pés sejam sempre examinados.

“Outra dica é sugerir aos pacientes para manter a 
região sempre bem cuidada, hidratada, sem infecções 
nas unhas com o objetivo de evitar problemas. Além 
disso, o controle de glicemia é muito importante para 
manutenção dos pés”, acrescenta Dra. Denise. 

 
L I d a r  C O M  
O S  d E S a F I O S

Mostrar o quanto é essencial lidar de maneira 
saudável com os desafios e situações difíceis a 
respeito do diabetes.

 
r E S O L u ç ã O  
d E  p r O B L E M a S

Ajudá-los a desenvolver habilidades para identificar 
problemas ou obstáculos ao autocuidado para 
aprender a resolvê-los. 

“A ação do farmacêutico no controle da patologia é 
fundamental por ser um profissional mais próximo 
que a pessoa pode contar com mais facilidade, 
auxiliando-a no seu autocuidado”, reforça a 
coordenadora do Departamento de Diabetes na 
criança e no adolescente e diabetes tipo 1 no adulto 
da SBD.
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SuGEStãO
dE EXpOSIçãO

Cicatrizantes

Nutrição

Adoçantes

Agulhas e seringas

Aparelhos, tiras e lancetas

Hidratantes

Le g e n d a :
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C O n F I r a  n O  S E u  p E d I d O  E L E t r ô n I C O  C O n d I ç õ E S  E S p EC I a I S

C O n F I r a  n O  S E u  p E d I d O  E L E t r ô n I C O  C O n d I ç õ E S  E S p EC I a I S

SE pErSIStIrEM OS SIntOMaS, O MÉdICO dEvErÁ SEr COnSuLtadO.

NovoliN® N - insulina humana. Indicação: diabetes mellitus. Uso adulto e pediátrico. Contraindicações: hipersensibilidade à insulina humana ou excipientes. Advertências: a dosagem inadequada ou a descontinuação pode causar hiperglicemia (especialmente 
no diabetes tipo 1). Hipoglicemia pode ocorrer se a dose de insulina for muito alta. Não deve ser usada em bombas de infusão de insulina. As suspensões de insulina não devem ser utilizadas se não apresentarem um aspecto uniformemente branco e leitoso após 
a ressuspensão. Não existem restrições no tratamento durante a gravidez e amamentação. Se a combinação com tiazolidinediona for utilizada, os pacientes devem ser observados quanto aos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva (ganho de peso e 
edema) e esta deve ser discontinuada se ocorrer piora dos sintomas cardíacos. Hipoglicemiantes orais, inibidores da monoamina oxidase (IMAO), beta-bloqueadores não seletivos, inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA), salicilatos, álcool, esteróides 
anabolizantes, sulfonamidas, contraceptivos orais, tiazidas, glicocorticóides, hormônios da tireóide e beta-simpatomiméticos, hormônio do crescimento, danazol, octreotida, lanreotida e álcool podem alterar a necessidade de insulina. Suspensões de insulina não 
devem ser adicionadas a fluidos de infusão. Reações adversas: urticária, erupção cutânea, retinopatia diabética, lipodistrofia, reações no local da injeção, edema, reações anafiláticas, neuropatia periférica, distúrbios de refração. Posologia: a dose total diária média de 
insulina necessária para manutenção da terapia do paciente com diabetes tipo 1, varia entre 0,5 e 1,0 UI/kg. Em pré-adolescentes, a dose média diária de insulina necessária geralmente varia entre 0,7 a 1,0 UI/kg. A dose inicial para portadores de diabetes do tipo 2 é
mais baixa, por exemplo, 0,3 a 0,6 UI/kg/dia. Novolin® N pode ser usado isoladamente ou misturado com uma insulina de ação rápida. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. vENDA SoB PRESCRiÇÃo MÉDiCA. Registro MS: 1.1766.0004. Para 
informações completas, vide bula do medicamento. (Ref: Novolin N_MiniBula_V.01) Este medicamento não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade à insulina humana ou a qualquer um de seus excipientes. o álcool pode intensificar e prolongar 
o efeito hipoglicêmico da insulina. NovoliN® R - insulina humana. Indicação: diabetes mellitus. Uso adulto ou pediátrico. Contraindicações: hipersensibilidade à insulina humana ou excipientes. Advertências: a dosagem inadequada ou a descontinuação pode 
causar hiperglicemia (especialmente em tipo 1) e cetoacidose diabética. A transferência de outro tipo ou marca de insulina pode levar a alteração na dosagem. Não deve ser usado em sistemas de bombas para infusão de insulina subcutânea contínua (CSII). Não 
existem restrições no tratamento durante a gravidez e amamentação. Se a combinação com tiazolidinediona for utilizada, os pacientes devem ser observados quanto aos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva (ganho de peso e edema) e esta deve ser 
discontinuada se ocorrer piora dos sintomas cardíacos. Hipoglicemiantes orais, octreotida, inibidores da monoamina oxidase (IMAO), beta-bloqueadores não seletivos, inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA), salicilatos, álcool, antibióticos, sulfonamida, 
esteróides anabólicos, quinina, quinidina, bloqueadores alfa-adrenérgicos, contraceptivos orais, tiazidas, glicocorticóides, hormônios da tireóide e simpatomiméticos, hormônio do crescimento, diazóxido, asparaginase e ácido nicotínico podem alterar a necessidade de 
insulina. Reações adversas: hipoglicemia, edema de extremidades, distúrbios de refração, reações de hipersensibilidade local, lipodistrofia. Posologia: a média diária de insulina necessária para manutenção da terapia do paciente com diabetes tipo 1, varia entre 0,5 e 1,0 
UI/kg, dependendo do paciente. Em crianças em idade pré-púbere, a média diária de insulina necessária geralmente varia de 0,7 a 1,0 UI/kg, mas, pode ser muito mais baixa durante o período de remissão parcial. A dosagem inicial para pacientes portadores de diabetes 
do tipo 2 é frequentemente mais baixa, por exemplo, 0,3 a 0,6 UI/kg/dia. Novolin® R é uma insulina de ação rápida e é frequentemente usada em associação com insulina de ação intermediária ou de ação prolongada. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser 
consultado. vENDA SoB PRESCRiÇÃo MÉDiCA. Registro MS: 1.1766.0003. Para informações completas, vide bula do medicamento. (Ref: Novolin R_MiniBula_V.01) Este medicamento não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade à insulina humana 
ou a qualquer um de seus excipientes. o álcool pode intensificar e prolongar o efeito hipoglicêmico da insulina.

Cód.: 121095 
Ean:  7897705200315
INSULINA NOVOLIN R 
REFIL 5X3,0ML

Cód.: 121038 
Ean:  7897705200070
INSULINA NOVOLIN R 
100UI 10ML

Cód.: 121392 
Ean:  7897705200322
INSULINA NOVOLIN N 
REF 5 X 3,0ML

Cód.: 121053 
Ean:  7897705200087
INSULINA NOVOLIN N 
100UI 10ML

Cód.: 702988 
Ean:  7897705201893
NOVOPEN 4
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Um programa para melhorar a qualidade de vida dos pacientes em uso de  
medicamentos Novo Nordisk®, com diversos benefícios durante o tratamento.

veja as vantagens que o programa oferece ao paciente:

Suporte de profissionais de saúde

Para dúvidas sobre a medicação e o tratamento. O paciente pode solicitar atendimento com nutricionista, 
educador físico, psicólogo ou enfermeiro.

você ainda não é uma farmácia credenciada? 
Você pode se cadastrar entrando em contato pelo e-mail credenciamento@epharma.com.br 
ou pelo telefone (11) 4689-8686 ramal 3.

nOrdItrOpIn dF GO dEMaIS uFs

prEçO (MG) r$ 54,00 r$ 56,91 r$ 59,99

prOdutO prEçO

VICTOZA r$ 374

OZEMPIC 1mg r$ 813

OZEMPIC 0,5mg r$ 619

SAXENDA r$ 560

SAXENDA (a partir da 3a caixa) r$ 456

TRESIBA r$ 118

XULTOPHY r$ 168

FIASP r$ 35

FIASP C/ NPE r$ 210

NOVOFINE 4MM r$ 79,90

NOVOFINE 6MM r$ 73,90

atendimento pelo  
0800 014 44 88 

O número de ligações é ilimitado   
enquanto o paciente estiver em tratamento 
com os medicamentos Novo Nordisk.

parceria com a Liv up 

Alimentação saudável é parte  
fundamental do tratamento.  
O paciente do NovoDia possui desconto 
nos produtos da Liv Up, delivery  
de alimentos naturais e orgânicos.

desconto fixo 

Após a confirmação  
de cadastro, o paciente 
já estará apto a retirar  
o medicamento  
com desconto fixo e  
contínuo nas farmácias 
credenciadas.

Informe aos seus clientes como se cadastrar no programa e aproveitar os benefícios.

Basta entrar no site  
www.programanovodia.com.br  
ou acessar pelo QR CODE:

Preencher os dados solicitados

Finalizar o cadastro e pronto!

1 2

3
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SE pErSIStIrEM OS SIntOMaS, O MÉdICO dEvErÁ SEr COnSuLtadO.

GlyxAMBi® (empagliflozina, linagliptina). indicação: GLYXAMBI é indicado para melhorar o controle da glicose (açúcar) no sangue em adultos com diabetes mellitus tipo 2, associado ao tratamento com metformina, dieta e exercícios físicos. GLYXAMBI pode ser usado 
como tratamento inicial em pacientes não elegíveis ao tratamento com metformina. Contraindicações: Não usar GLYXAMBI se você for alérgico à empagliflozina ou à linagliptina ou a quaisquer excipientes da formulação do medicamento. Você também não deve 
usar GLYXAMBI se tiver comprometimento renal grave (TFGe < 30 mL/min/1,73m2 ), inclusive se estiver fazendo diálise. A experiência terapêutica de GLYXAMBI em pacientes com comprometimento renal grave é limitada.  MS: 1.0367.0176. JARDiANCE® (empagliflozina). 
indicação: Controle glicêmico: JARDIANCE é indicado para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) para melhorar o controle glicêmico em conjunto com dieta e exercícios. Pode ser utilizado como monoterapia ou em associação com metformina, tiazolidin-
edionas, metformina mais sulfonilureia, ou insulina com ou sem metformina com ou sem sulfonilureia. Prevenção de eventos cardiovasculares: JARDIANCE é indicado para pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e doenças do coração e vasos sanguíneos (doença 
cardiovascular) estabelecidas para reduzir o risco de: morte por qualquer causa (reduzindo a morte por causa do coração ou dos vasos sanguíneos). morte por causa do coração ou dos vasos sanguíneos ou internação por função inadequada do coração em bombear o
sangue para o corpo. Contraindicações: Você não deve usar JARDIANCE se tiver alergia à empagliflozina ou a qualquer um dos componentes da fórmula, ou em caso de doenças hereditárias raras que podem ser incompatíveis com os componentes da fórmula. MS: 
1.0367.0172. TRAyENTA® (linagliptina). indicação: TRAYENTA é indicado para o tratamento do diabetes mellitus do tipo 2, para melhorar o controle glicêmico (nível sanguíneo de açúcar) em conjunto com dieta e exercícios. Pode ser utilizado sozinho ou associado à met-
formina, sulfonilureias, tiazolidinedionas, insulina (com ou sem metformina), metformina mais sulfonilureias ou metformina mais inibidores de SGLT-2. Contraindicações: Você não deve usar TRAYENTA se tiver alergia à linagliptina ou a qualquer um dos componentes 
da fórmula. MS: 1.0367.0167. TRAyENTA DUo® (linagliptina, cloridrato de metformina). indicação: TRAYENTA DUO é indicado como adjuvante da dieta e do exercício, para melhorar o controle glicêmico (nível sanguíneo de açúcar) em pacientes com diabetes mellitus 
tipo 2, em que a dose máxima tolerada de metformina sozinha não proporciona um controle adequado ou em pacientes que já estão sendo tratados com a combinação linagliptina e metformina e apresentam controle adequado. Pode ser utilizado em associação 
à sulfonilureia (como terapia de associação tripla) como adjuvante à dieta e exercício físico em pacientes em que as doses máximas toleradas de metformina e da sulfonilureia não proporcionam um controle glicêmico adequado. Pode ser utilizado em associação à 
insulina (como terapia de associação tripla) como adjuvante à dieta e exercício físico para melhorar o controle glicêmico em pacientes quando a insulina e metformina isoladamente não proporcionam um controle glicêmico adequado. Também pode ser utilizado em 
combinação com um inibidor de SGLT-2 (ou seja, terapia de combinação tripla) como adjuvante à dieta e exercício físico em pacientes não controlados adequadamente com as doses máximas de metformina e do inibidor de SGLT-2.Contraindicações: Você não deve 
usar TRAYENTA DUO se tiver as seguintes condições: alergia à linagliptina e/ou ao cloridrato de metformina ou a qualquer um dos componentes da fórmula; qualquer tipo de acidose metabólica aguda, como acidose láctica e cetoacidose diabética (doença em que o 
sangue fica repleto de cetonas, que são substâncias que o corpo produz quando utiliza gordura em vez de glicose para obter energia, devido à ausência de insulina); pré-coma diabético; insuficiência renal grave (depuração de creatinina do sangue < 30 mL/min ou taxa 
de filtração glomerular < 30 mL/min/1,73m2 ); condições agudas que alterem a função dos rins como desidratação, infecção grave, choque (redução muito grande da irrigação de sangue nos tecidos), uso de medicamentos com contraste à base de iodo; doenças que
causem falta de irrigação sanguínea nos tecidos (como mau funcionamento do coração ou pulmões, infarto recente ou choque); mau funcionamento do fígado; intoxicação por álcool e alcoolismo. MS: 1.0367.0170.

Cód.: 102586 
Ean: 7896026305259
TRAYENTA 5MG  
C/30 COMP

Cód.: 103602 
Ean: 7896026307031
TRAYENTA DUO 
2,5MG+850MG 60COMP

Cód.: 103599 
Ean: 7896026307048
TRAYENTA DUO 2,5 + 
500MG 60COMP

Cód.: 103600 
Ean: 7896026307024
TRAYENTA DUO 
2,5MG+1000MG 60COMP

Cód.: 104039 
Ean: 7896026306416
JARDIANCE 10MG X 
30CPRS

Cód.: 104043 
Ean: 7896026306188 
JARDIANCE 25MG X 
30CPRS

Cód.: 115939 
Ean: 7896026306720
GLYXAMBI 10+5MG 
C/30 COMP REV

Cód.: 115940 
Ean: 7896026306751 
GLYXAMBI 25+5MG 
C/30 COMP REV

Conheça o 
nosso pBM:
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Cód.: 193953 
Ean:  7891721201806 
GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP

Cód.: 101086 
Ean:  7891721027451 
GLIFAGE XR 750MG C/30 COMP 

Cód.: 115982
Ean:  7891721201530 
GLIFAGE XR 850MG C/30 COMP 

Cód.: 102207 
Ean:  7891721022579
GLIFAGE XR 1G 

Cód.: 115702 
Ean:  7891721029950 
GLIVANCE 500/30MG 

C/30 COMP 

Cód.: 115707 
Ean:  7891721201660 
GLIVANCE 500/30MG 
C/60 COMP

SE pErSIStIrEM OS SIntOMaS, O MÉdICO dEvErÁ SEr COnSuLtadO.

CoNTRAiNDiCAÇÃo: PACIENTES COM INSUFICIêNCIA RENAL GRAVE. iNTERAÇÃo MEDiCAMENToSA: MICONAzOL AUMENTA O EFEITO HIPOGLIGêMICO COM POSSíVEL INíCIO DE SINTOMAS 
HIPOGLICêMICOS OU ATé MESMO COMA. GlivANCE® xR (cloridrato de metformina/gliclazida). Apresentação: comprimidos de liberação prolongada contendo 500 mg de metformina e 30 mg de gliclazida. indicação: diabetes mellitus tipo 2 adequ-
adamente controlada com metformina e gliclazida administradas concomitantemente em comprimidos separados, na mesma dose de Glivance® XR. Contraindicações: Hipersensibilidade ao cloridrato de metformina, gliclazida ou a qualquer dos excipientes da for-
mulação. Diabetes mellitus tipo 1. Qualquer tipo de acidose metabólica. Pré-coma e coma diabético. Distúrbios capazes de provocar hipóxia tecidual, tais como insuficiência cardíaca congestiva instável, insuficiência respiratória, infarto recente do miocárdio, colapso 
cardiovascular ou choque. Insuficiência renal grave ou insuficiência hepática. Condições agudas com potencial para alterar a função renal, como: desidratação, infecção grave ou choque. Intoxicação alcoólica aguda, alcoolismo. Tratamento com miconazol. Lactação. 
Administração de contrastes iodados: Glivance® XR deve ser descontinuado antes ou no momento do procedimento com administração de contraste à base de iodo, e só deve ser reiniciada após pelo menos 48 horas do exame, desde que a função renal tenha sido 
reavaliada e verificada como estável. Cirurgia: Glivance® XR deve ser descontinuada 48h antes de cirurgias. A terapia só pode ser reiniciada após 48 horas da cirurgia desde que a função renal tenha sido reavaliada e considerada estável. Advertências e precauções: 
Acidose láctica: Caso ocorram sintomas suspeitos de acidose láctica, o paciente deve procurar imediatamente atendimento médico e descontinuar o uso de Glivance®. Os médicos devem alertar os pacientes e cuidadores a respeito do risco e dos sintomas da acidose 
láctica. Pode ocorrer hipoglicemia em pacientes recebendo Glivance® XR. Função renal: A taxa de filtração glomerular (TFG) deve ser monitorada antes de iniciar o tratamento e regularmente durante o tratamento. Cuidado especial em situações nas quais a função 
renal possa ser afetada, tais como uso em idosos, em presença de desidratação ou no início de tratamento com anti-hipertensivos, diuréticos ou anti-inflamatórios não-esteroidais. Função cardíaca: Em pacientes com insuficiência cardíaca crônica estável, Glivance® 
XR deve ser utilizado com monitoramento regular das funções cardíaca e renal. Para pacientes com insuficiência cardíaca instável ou aguda, Glivance® XR está contraindicado devido ao princípio ativo metformina. Ainda não existem dados clínicos que comprovem 
redução de risco de eventos macrovasculares ou benefício cardiovascular com o uso de Glivance® XR. Gravidez: Categoria de risco B. Ao planejar uma gravidez e durante o período gestacional, o diabetes não deve ser tratado com Glivance® XR. Lactação: Devido ao 
risco de hipoglicemia, Glivance® XR está contraindicado em mulheres que estão amamentando. Efeito na habilidade de dirigir e operar máquinas: é recomendável que os pacientes sejam alertados sobre o risco de hipoglicemia quando Glivance® XR for utilizado, es-
pecialmente no início do tratamento. Interações medicamentosas: Associações contraindicadas: Meios de contraste iodado. Miconazol (via sistêmica, gel oral). Associações não recomendadas: danazol e fenilbutazona. Associações a serem usadas com cautela: medi-
camentos com atividade hiperglicêmica intrínseca, como glicocorticoides, tetracosactida, agonistas beta-2, clorpromazina em altas doses de 100 mg ao dia, diuréticos: especialmente os de alça. Substratos/inibidores de OCT1 (verapamil) e Indutores do OCT1 (ri-
fampicina). Substratos/inibidores de OCT2 (cimetidina, dolutegravir, crizotinibe, olaparibe, daclatasvir, vandetanibe). Outros agentes antidiabéticos, betabloqueadores, fluconazol, inibidores da enzima conversora da angiotensina, anatagonistas do receptor H2, IMAOS, 
sulfonamidas, claritromicina e anti-inflamatórios não esteroidais. Associações a serem consideradas: terapia anticoagulante (varfarina). Álcool: é recomendado que o consumo de álcool e medicamentos contendo álcool sejam evitados. Reações adversas: Muito co-
muns: náusea, vômito, diarreia, dor abdominal e perda de apetite. Estes efeitos indesejáveis podem ser evitados ou minimizados se a dose for aumentada lentamente e Glivance® XR for tomado com o café da manhã. Comuns: distúrbios do paladar. Frequência 
desconhecida: hipoglicemia. O tratamento com Glivance® XR pode levar a ocorrência de hipoglicemia. Os possíveis sintomas são: dor de cabeça, fome intensa, náusea, vômito, cansaço, distúrbios do sono, agitação, agressividade, diminuição da capacidade de concen-
tração e atenção, reações lentas, depressão, confusão, distúrbios da visão e da fala, afasia, tremores, paresias, desordens sensoriais, tonteira, sensação de impotência, perda do autocontrole, delírio, convulsões, respiração dificultada, bradicardia, sonolência, perda da 
consciência e até mesmo coma possivelmente fatal. Posologia: Glivance® XR deve ser administrado uma vez ao dia, no mesmo nível de dose das monodrogas individuais (metformina e gliclazida) de um a quatro comprimidos pela manhã junto com o café da manhã. 
A dose máxima diária é de 2.000 mg para metformina e de 120 mg para gliclazida. Escalonamento de doses: A dose poderá ser aumentada respeitando um intervalo de no mínimo 1 mês entre cada aumento. Populações especiais: Idosos: é recomendável que a dose 
de metformina seja ajustada com base na função renal. Pacientes pediátricos: é recomendado não usar Glivance® XR nesta população de pacientes. Insuficiência renal: Glivance® XR pode ser empregado em pacientes com insuficiência renal moderada estágio 3 so-
mente na ausência de outras condições que possam aumentar o risco de acidose láctica e com dose inicial de 500 mg de cloridrato de metformina ao dia. A dose máxima diária recomendada nesses pacientes é de 1.000 mg de cloridrato de metformina. Caso a depu-
ração de creatinina ou a TFGe caiam para valores abaixo de 45 mL/min ou 45 mL/min/1,73m2 respectivamente, devem ser avaliados os benefícios e os riscos da continuidade do tratamento com metformina. Caso a depuração de creatinina ou a TFGe caiam para valores 
abaixo de 30 mL/min ou 30 mL/min/1,73m2 respectivamente, o tratamento com metformina deve ser interrompido imediatamente. Combinação com contrastes iodados: Contrastes iodados podem ser administrados por via intravenosa em pacientes tratados com 
Glivance® XR apresentando depuração de creatinina ≥ 45 mL/min ou TFGe ≥ 45 mL/min/1,73m2, sem necessidade da descontinuação de Glivance® XR antes do exame. Pacientes recebendo contrastes iodados intravenosamente com depuração de creatinina TFG < 
45 mL/min ou TFGe <45 mL/min/1,73m2 ou recebendo contrastes iodados por via intra-arterial com depuração de creatinina < 60 mL/min ou TFGe < 60 mL/min/1,73m2 devem interromper a administração de Glivance® XR 48h antes do exame. VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MéDICA. M.S. 1.0089.0404. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), pelo tel.: 0800-7277293 ou em nosso site na Internet: http://www.merck.com.br. 080920. CoNTRAiNiDCAÇÃo: DOENÇAS HEPÁTICAS. iNTERAÇÃo MEDiCAMENToSA: 
DIURéTICOS DE ALÇA PODEM OCASIONAR FALêNCIA RENAL, LEVANDO AO ACúMULO DE METFORMINA. GlifAGE® xR - cloridrato de metformina. Apresentações: comprimidos de liberação prolongada com 500 mg, 750mg, 850mg 
e 1g. Uso Oral – Adulto. indicações: Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 não dependentes de insulina em adultos e crianças acima de 10 anos, isoladamente ou complementando a ação de outros antidiabéticos; tratamento do diabetes mellitus tipo 1 em comple-
mentação a insulinoterapia em casos de diabetes instável ou insulino-resistente; na prevenção de diabetes mellitus tipo 2 em pacientes com sobrepeso com pré-diabetes. Também indicado na Síndrome dos Ovários Policísticos (Síndrome de Stein-Leventhal). Con-
traindicações: Hipersensibilidade ao cloridrato de metformina ou a qualquer dos excipientes da formulação. Qualquer tipo de acidose metabólica. Pré-coma diabético. Distúrbios capazes de provocar hipóxia tecidual, tais como insuficiência cardíaca congestiva ins-
tável, insuficiência respiratória, infarto recente de miocárdio ou choque. Insuficiência renal grave. Condições agudas com potencial para alterar a função renal, tais como: desidratação, infecção grave ou choque. Insuficiência hepática, intoxicação alcoólica aguda, 
alcoolismo. Advertências e precauções: Acidose láctica: Caso ocorram sintomas suspeitos de acidose láctica, o paciente deve procurar imediatamente atendimento médico e descontinuar o uso de metformina. Os médicos devem alertar os pacientes e cuidadores 
a respeito do risco e dos sintomas da acidose láctica. Função renal: A taxa de filtração glomerular (TFG) deve ser monitorada antes de iniciar o tratamento e também regularmente durante o tratamento. Cuidado especial em situações nas quais a função renal possa 
ser afetada, tais como uso em idosos, em presença de desidratação ou no início de tratamento com anti-hipertensivos, diuréticos ou anti-inflamatórios não-esteroidais. Função cardíaca: Em pacientes com insuficiência cardíaca crônica estável, metformina deve ser 
utilizada com monitoramento regular das funções cardíaca e renal. Para pacientes com insuficiência cardíaca instável ou aguda, metformina é contraindicada. Administração com contrastes iodados: a metformina deve ser descontinuada antes ou no momento do 
procedimento com administração de contraste à base de iodo, e só deve ser reiniciada após pelo menos 48 horas do exame, desde que a função renal tenha sido reavaliada e verificada como estável. Cirurgia: a metformina deve ser descontinuada 48h antes de cirurgias 
sob anestesia geral, raquidiana ou peridural. A terapia só pode ser reiniciada após 48 horas da cirurgia ou reinício da alimentação e desde que a função renal tenha sido reavaliada e considerada estável. Gravidez e lactação: Categoria de risco B. Ao planejar uma gravidez 
e durante o período gestacional, o diabetes não deve ser tratado com metformina, devendo-se utilizar insulina para manter os níveis glicêmicos o mais próximo dos valores normais, de forma a reduzir o risco de malformações fetais associadas a níveis anormais da 
glicemia. A metformina é excretada no leite humano. A amamentação não é recomendada durante o tratamento com metformina. Efeito na habilidade de dirigir e operar máquinas: pacientes devem ser alertados para o risco de hipoglicemia quando a metformina é 
utilizada em combinação com outro agente antidiabético. Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco: uso com cautela em pacientes idosos. Em função da ausência de dados, Glifage® XR não tem seu uso recomendado em crianças. Este medicamento não é 
indicado para menores de 17 anos. interações medicamentosas: Associações contraindicadas: Meios de contraste iodados: o uso da metformina deve ser descontinuado 48h antes do exame em pacientes com depuração de creatinina abaixo de 45 ml/min ou TFGe 
abaixo de 45 ml/min/1,73m2 recebendo administração intravenosa de meios de contraste iodados ou depuração de creatinina abaixo de 60 ml/min ou TFGe abaixo de 60 ml/min/1,73m2 quando a administração for intra-arterial (ver “Contraindicações”). Associações 
com cautela: Álcool: deve-se evitar o consumo de álcool e a utilização de medicamentos contendo álcool. Medicamentos com atividade hiperglicêmica intrínseca, como glicocorticoides, tetracosactida (vias sistêmica e local), agonistas beta-2, danazol, clorpromazina 
em altas doses de 100 mg ao dia, diuréticos: especialmente os de alça. Substratos/inibidores de OCT1 (verapamil) e Indutores do OCT1 (Rifampicina). Substratos/inibidores de OCT2 (cimetidina, dolutegravir, crizotinibe, olaparibe, daclatasvir, vandetanibe). Reações ad-
versas: Muito comuns: náusea, vômito, diarreia, dor abdominal e inapetência. Estas reações ocorrem mais frequentemente durante o início do tratamento e regridem espontaneamente na maioria das vezes. Um aumento gradual da dose também pode melhorar a 
tolerabilidade gastrointestinal. Comuns: distúrbios do paladar. Posologia: Glifage® XR 500 mg: a dose inicial é de 1 comprimido uma vez ao dia no jantar. Conforme a necessidade, a dose será aumentada, a cada duas semanas, de um comprimido, até chegar ao máx-
imo de 4 comprimidos, equivalentes a 2.000 mg de metformina (sempre no jantar). Glifage® XR 750 mg: a dose inicial é de 1 comprimido uma vez ao dia no jantar. Conforme a necessidade, a dose será aumentada, a cada duas semanas, de um comprimido, até chegar 
ao máximo de 3 comprimidos, equivalentes a 2.250 mg de metformina (sempre no jantar). Glifage® XR 850mg: a dose inicial é de 1 comprimido uma vez ao dia no jantar. Conforme a necessidade, a dose será aumentada, a cada duas semanas, de um comprimido, até 
chegar ao máximo de 3 comprimidos, equivalentes a 2.550 mg de metformina (sempre no jantar). Glifage® XR 1g: utilizado como um tratamento de manutenção para pacientes que já tratados com 1.000 mg ou 2.000 mg de metformina. A dose máxima não deve 
exceder a 2 comprimidos uma vez ao dia, durante o jantar. Em pacientes que já fazem uso de metformina, a dose inicial de Glifage® XR deve ser equivalente à dose diária total de Glifage®. Se o controle glicêmico não for alcançado com a dose máxima diária uma vez 
ao dia, a mesma dose pode ser considerada, mas dividida ao longo do dia. Síndrome dos Ovários Policísticos (Síndrome de Stein-Leventhal): A posologia é de, usualmente, 1.000 a 1.500 mg por dia (2 ou 3 comprimidos de Glifage® XR 500 mg) em uma única tomada. 
Monoterapia em pré-diabetes: a dose inicial recomendada é 500 mg uma vez ao dia no café da manhã. Esta dose pode ser gradualmente aumentada, a critério médico, visando a manutenção dos níveis plasmáticos de glicose e/ou da HbA1C dentro do intervalo de 
normalidade. Insuficiência renal: pacientes com insuficiência renal moderada estágio 3 (depuração de creatinina entre 30 e 59 mL/min ou Taxa de Filtração Glomerular estimada [TFGe] entre 30 e 59 mL/min/1,73 m2) somente na ausência de outras condições que 
possam aumentar o risco de acidose láctica, a dose inicial recomendada é de 500 mg ou 750 mg de cloridrato de metformina ao dia e a dose máxima diária recomendada é de 1.000 mg. A função renal deve ser rigorosamente monitorada. VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MéDICA. M.S. 1.0089.0340. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), pelo tel.: 0800-7277293 ou em nosso site na Internet: http://www.merck.com.br.150719.
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SE pErSIStIrEM OS SIntOMaS, O MÉdICO dEvErÁ SEr COnSuLtadO.

STANGliT® (cloridrato de pioglitazona). indicação: Stanglit® (cloridrato de pioglitazona) está indicado como um coadjuvante de dieta e exercícios físicos para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo II (E11) (diabetes mellitus não insulino-de-
pendente, DMNID). Stanglit® (cloridrato de pioglitazona) está indicado em monoterapia e também para uso combinado com sulfonilureia, metformina, ou insulina, quando dieta e exercício associados a um agente único não resultam em controle adequado da glicemia. 
O acompanhamento de diabetes tipo II deverá também incluir aconselhamento nutricional, redução de peso quando indicado e exercícios. Estas medidas são importantes não só para tratamento primário do diabetes tipo II, mas também para manter a eficácia do 
tratamento medicamentoso. Contraindicações:hipersensibilidade a pioglitazona: este medicamento é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade conhecida a pioglitazona ou a qualquer um dos excipientes de Stanglit®, de modo a evitar a indução de uma 
reação de hipersensibilidade potencialmente grave.  O início do tratamento com pioglitazona é contraindicado em pacientes com insuficiência cardíaca estabelecida nas Classes III ou IV do New York Heart Association (NYHA). MS: 1.0033.0165. 

Cód.:  103212 
Ean:  7896094207769
STANGLIT 30MG  
C/30 COMP

Cód.: 103213 
Ean:  7896094207776
STANGLIT 45MG C/30 
COMP

Cód.: 103215 
Ean:  7896094207745
STANGLIT 15MG  
C/30 COMP

Cód.: 105535 
Ean:  7896094210233
STANGLIT 15MG  
C/60 COMP

Cód.: 105537 
Ean:  7896094210240
STANGLIT 30MG  
C/60 COMP

Saiba 
mais: 

Cód. 703318

Cód. 704380 Cód. 709261 Cód. 707430 Cód. 780320

Cód. 702999 Cód. 703000

Cód. 787697Cód. 787655 Cód. 787671
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Cód.: 713616 
Ean: 7898636191345

Cód.: 704244 
Ean: 7898636190515

Saiba mais pelo  
qr COdE  

ou pelo site:  
www.diabettx.com.br

CrESCIMEntO 
de 61,8% entre 

2006 e 2016

7,8% dOS  
hOMEnS 

do Brasil têm  
a doença

9,9% daS  
MuLhErES  

do Brasil têm  
a doença

4º país com 
MaIOr núMErO 

dE CaSOS  
da doença

17 MILhõES  
de adultos,  

equivalente a  
8% da população

D I A B E T E S  
N O  B R A S I L

G O I C O EC H E A 
D I A B E T  T X  4 0 0 G R

D I A B E T T X  P LU S 
C R  U R E I A  2 5 0 G

• Fórmula potencializada com   
ureia – ingrediente reconhecido  
por ter alta propriedade hidratante 

• Recomendado para pele  
extremamente seca

• Testado na pele  
dos diabéticos

Fonte: Dados internos Genomma. Out/19.

a pELE dO dIaBÉtICO:

• Extremamente sensível

• Tendência a ressecamento

• Tendência a descamação

rEquEr CuIdadOS  
ESpECíFICOS

Especialista 
na pele do  
diabético!

Sucesso de  
vendas em todos 

os países que 
 foi lançado!
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Cód.: 100395 
Ean: 7896261016248 
GALVUS MET 50/500MG 
56 COMP REV

Cód.: 100397 
Ean: 7896261016255 
GALVUS MET 50/850 
MG 56 COMP REV

Cód.: 100364 
Ean: 7896261016262 
GALVUS MET 50/1000 
MG 56 COMP REV

Cód.: 128587 
Ean: 7896261012929 

GALVUS 50MG  
28 COMP

Cód.: 128389 
Ean: 7896261012936 
GALVUS 50MG  
56 COMP

V I S I TA ç ã O  m é D I C A  E m  
3 2 . 0 0 0  m é D I C O S  m E N S A L m E N T E
Produtos presentes no Programa Vale Mais Saúde 
com descontos para pacientes:

GALVUS 50 MG COM CT BL AL/AL X 56 • PF 12% - R$ 133,18 • PF 17% - R$ 141,20 • PF 17,5% - R$ 142,06 • PF 18% - R$ 142,93 • PF 20% - R$ 146,50 • PMC 12% - R$ 184,11 • PMC 17% - R$ 195,20 • PMC 17,5% - R$ 196,39 • PMC 18% - R$ 
197,59 • PMC 20% - R$ 202,53 GALVUS MET 50 MG + 500 MG COM REV CT BL AL/AL X 56 • PF 12% - R$ 131,42 • PF 17% - R$ 139,34 • PF 17,5% - R$ 140,18 • PF 18% - R$ 141,04 • PF 20% - R$ 144,56 • PMC 12% - R$ 181,68 • PMC 17% - R$ 
192,63 • PMC 17,5% - R$ 193,79 • PMC 18% - R$ 194,98 • PMC 20% - R$ 199,85 GALVUS MET 50 MG + 850 MG COM REV CT BL AL/AL X 56 • PF 12% - R$ 131,42 • PF 17% - R$ 139,34 • PF 17,5% - R$ 140,18 • PF 18% - R$ 141,04 • PF 20% - R$ 
144,56 • PMC 12% - R$ 181,68 • PMC 17% - R$ 192,63 • PMC 17,5% - R$ 193,79 • PMC 18% - R$ 194,98 • PMC 20% - R$ 199,85 GALVUS MET 50 MG + 1000 MG COM REV CT BL AL/AL X 56 • PF 12% - R$ 131,42 • PF 17% - R$ 139,34 • PF 
17,5% - R$ 140,18 • PF 18% - R$ 141,04 • PF 20% - R$ 144,56 • PMC 12% - R$ 181,68 • PMC 17% - R$ 192,63 • PMC 17,5% - R$ 193,79 • PMC 18% - R$ 194,98 • PMC 20% - R$ 199,85 – Revista de Preços Guia da Farmácia – Edição Julho 2020

t r ata M E n tO d E S C O n tO  pa d r ã O  ( 1  C a I X a ) d E S CO n tO  d O  K I t  ( 3  C a I X a S )

GALVUS 50MG 56 COMP 15,5% 32,7%

GALVUS MET 50/500MG 56 COMP REV 15,5% 32,7%

GALVUS MET 50/850 MG 56 COMP REV 15,5% 32,7%

GALVUS MET 50/1000 MG 56 COMP REV 15,5% 32,7%

SE pErSIStIrEM OS SIntOMaS, O MÉdICO dEvErÁ SEr COnSuLtadO.

GAlvUS MET TM (vildagliptina + cloridrato de metformina). indicação: Galvus Met™ está disponível em comprimidos. Cada comprimido de Galvus Met™ contém duas substâncias ativas: a vildagliptina e o cloridrato de metformina. Ambas as substâncias pertencem ao 
grupo de medicamentos conhecidos como “antidiabéticos orais”. Há três concentrações disponíveis (vildagliptina/cloridrato de metformina): 50 mg/500 mg, 50 mg/850 mg e 50 mg/1.000mg. Galvus Met™ é um medicamento utilizado para o tratamento do diabetes 
mellitus tipo 2. Ele ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue. Ele é prescrito junto com a dieta e o exercício em pacientes já tratados com vildagliptina e cloridrato de metformina em comprimidos separados ou para aqueles pacientes cujo diabetes mellitus tipo 
2 não esteja adequadamente controlado com cloridrato de metformina ou vildagliptina em monoterapia, ou como primeiro tratamento para diabetes em pacientes quando esta não é adequadamente controlada apenas com dieta e exercício físico, desde que os 
pacientes apresentem hiperglicemia moderada a grave (HbA1c acima de 7,6%). Galvus Met™ também é prescrito em combinação com sulfonilureia junto com a dieta e o exercício em pacientes inadequadamente controlados com metformina e sulfonilureia. Galvus 
Met™ também é prescrito como complemento à insulina junto com a dieta e o exercício para melhorar o controle do açúcar no sangue (controle glicêmico) em pacientes nos quais uma dose estável de insulina e metformina sozinhas não fornecem o controle glicêmico 
adequado. Contraindicações: Não tome Galvus Met™: Se você for alérgico (hipersensível) à vildagliptina, ao cloridrato de metformina ou a qualquer outro excipiente de Galvus Met™; Se você acha que pode ser alérgico, procure orientação de seu médico. Se você 
tem a função renal gravemente reduzida. (Isto será decidido pelo seu médico); Se você teve recentemente um ataque do coração, tem insuficiência cardíaca ou tem problemas circulatórios graves, incluindo choque ou dificuldades respiratórias; Se você tem ou teve 
complicações sérias com o seu diabetes, como cetoacidose diabética (uma complicação do diabetes envolvendo perda rápida de peso, náusea ou vômito) ou coma diabético; Se alguns desses itens se aplicar a você, não tome Galvus Met™ e procure seu médico.  MS: 
1.0068.1059. GAlvUS® (vildagliptina). indicação: Cada comprimido de Galvus® contém 50 mg da substância ativa vildagliptina. Galvus® é um medicamento usado para tratar pacientes com diabetes mellitus tipo 2, cuja condição não pode ser controlada pela dieta e 
exercício sozinhos. Ele ajuda a controlar os níveis sanguíneos de açúcar. Tais medicamentos são conhecidos como antidiabéticos orais. Galvus® é indicado em combinação com insulina (com ou sem metformina), apenas quando uma dose estável de insulina, aliado à 
dieta e exercício físico, não resultarem em controle glicêmico adequado. Contraindicações: Não tome Galvus® Se você for alérgico (hipersensível) à vildagliptina ou a qualquer outro excipiente de Galvus®. MS: 1.0068.1050.

Acesse o programa 
pelo qr COdE  

ou pelo site:  
www.valemaissaude.com.br
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SE pErSIStIrEM OS SIntOMaS, O MÉdICO dEvErÁ SEr COnSuLtadO.

WoSUliN®-N (insulina isofana). indicação: WOSULIN-N é indicado para: Tratamento de todos os pacientes com diabetes tipo 1. Tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, os quais não são adequadamente controlados por dieta e/ou agentes hipoglicêmicos orais. 
Para o início da estabilização de diabetes em pacientes com cetoacidose diabética, síndrome não cetótica hiperosmolar, e durante períodos de estresse, tais como infecções graves e grandes cirurgias em pacientes diabéticos. Contraindicações: O uso de WOSULIN-N 
é contraindicado nos seguintes casos: se você apresentar hipoglicemia (falta de açúcar no sangue); se você for alérgico à insulina ou a qualquer outro componente da fórmula. MS: 1.6674.0001 . WoSUliN®-R (insulina humana). indicação: WOSULIN R é indicado para: 
Tratamento de todos os pacientes com diabetes tipo 1. Tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 os quais não são adequadamente controlados por dieta e/ou agentes hipoglicêmicos orais. Para o início da estabilização de diabetes em pacientes com cetoacidose 
diabética, síndrome não cetótica hiperosmolar, e durante períodos de estresse, tais como infecções graves e grandes cirurgias em pacientes diabéticos. Contraindicações: O uso de WOSULIN R é contraindicado nos seguintes casos: se você apresentar hipoglicemia 
(falta de açúcar no sangue); se você for alérgico à insulina ou a qualquer outro componente da fórmula. MS: 1.6674.0002.

Wosulin é insulina humana nph e regular!

SaC: 0800-0572466

Cód.:  116933
Ean:  7895197160063
WOSULIN-N 100UI/ML 
SUS INJ. 10ML

Cód.: 116937 
Ean:  7895197160032
WOSULIN-R 100UI/ML 
SUS INJ. 10ML

Saiba mais pelo  
qr COdE  

ou pelo site:  
www.biomm.com

As insulinas humanas da Biomm estão disponíveis
gratuitamente no programa Farmácia Popular1-2-3

referências: 1. Bula do produto Wosolin N; 2. Bula do produto Wosolin R; 3. Programa Aqui Tem Farmácia Popular, disponível em https://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/farmacia-popular 



21

Ind. CÓd. Ean prOdutOS Ind. CÓd. Ean prOdutOS

aChE 100725 7896658012402 MERITOR 2/1000MG C/30 COMP

aChE 100726 7896658012419 MERITOR 4/1000MG C/30 COMP

aSpEn 100845 7895858005436 INSUL INSUNORM N U-100 10ML

aSpEn 100846 7895858005412 INSUL INSUNORM R U-100 10ML

aStraZEnECa 103613 5000456028561 FORXIGA 10MG C/30COMP

aStraZEnECa 103054 5000456028530 KOMBIGLYZE XR 2,5/1000MG 60 COMP

aStraZEnECa 103057 5000456028523 KOMBIGLYZE XR 5/1000MG 30CP REV

aStraZEnECa 101138 5000456028493 ONGLYZA 2,5MG C/28 COMP

aStraZEnECa 101136 5000456028486 ONGLYZA 5MG C/28 COMP

aStraZEnECa 104441 5000456028387 XIGDUO XR 10MG/1000MG C/30 COMP

aStraZEnECa 104442 5000456028370 XIGDUO XR 5MG/1000MG C/ 60 COMP

BaYEr 156984 7891106001748 GLUCOBAY 100MG C/30 COMP

dIvCOM 112896 7898040320607 GLIMEPIL 1MG C/30 COMP

dIvCOM 109785 7898040320560 GLIMEPIL 2MG C/30 COMP

dIvCOM 149187 7898040320997 GLIMEPIL 6MG C/30 COMP

dIvCOM 112870 7898040320614 GLIMEPIL 4MG C/30 COMP

LILLY 110008 7896382707681 BASAGLAR 100UI/ML 5 CARP 3ML

LILLY 102630 7896382706493 HUMALOG KW MIX25 CANETA 3ML C/1

LILLY 102629 7896382706431 HUMALOG KWIKPEN CAN 3ML C/1

LILLY 102628 7896382706448 HUMALOG KWIKPEN MIX 50 CAN 3ML

LILLY 704113 7896382705854 HUMAPEN ERGO II AZUL

LILLY 706308 7896382706424 HUMAPEN LUXURA HD

LILLY 705609 7896382707278 HUMAPEN SAVVIO VERMELHA

LILLY 171363 7896382700224 HUMULIN 70N/30R 100UI 1AMP 10ML

LILLY 168955 7896382700750 INSULINA HUMALOG 100 UI 10ML

LILLY 112649 7896382703331 INSULINA HUMALOG REFIL 3ML 2CART

LILLY 112433 7896382703317 INSULINA HUMULIN N REFIL 2 CARP

LILLY 102491 7896382700583 INSULINA HUMULIN NPH U-100 10ML

LILLY 112656 7896382703300 INSULINA HUMULIN R 3ML 2 CARP

LILLY 102566 7896382700576 INSULINA HUMULIN REG U-100 10ML

LILLY 104302 7896382707742 TRULICITY 1.5MGX2 SER 0,5MLX2CAN

LILLY 193391 7896382703072 HUMALOG MIX 25 100UI 5 CARP 3ML

LILLY 100034 7896382705885 HUMALOG MIX 50 100UI 5 CARP 3ML

EMS 194084 7894916503761 AGLUCOSE 100MG C/30 COMP

EMS 194076 7894916503754 AGLUCOSE 50MG C/30 COMP

EurOFarMa 102625 7891317436339 BETES 2MG C/30 COMP

EurOFarMa 102626 7891317436322 BETES 4MG C/30 COMP

GErMEd 102307 7896004739038 PIOTAZ 15MG C/30 COMP

GErMEd 102309 7896004739021 PIOTAZ 30MG C/30 COMP

GErMEd 102308 7896004732329 PIOTAZ 45MG C/15 COMP

GLEnMarK 101575 7897473203914 POSPRAND 1MG C/30 COMP

j&j 104015 7896212425037 INVOKANA 100MG COM 30CP

j&j 104014 7896212425082 INVOKANA 300MG COM 30CP

SErvIEr 110734 7898029552128 DIAMICRON MR 30MG C/30 COMP

SErvIEr 141879 7898029552135 DIAMICRON MR 30MG C/60 COMP

SErvIEr 102421 7898029552203 DIAMICRON MR 60MG C/30 COMP

SErvIEr 102725 7898029552210 DIAMICRON MR 60MG C/60 COMP

MEdLEY 159061 7891058159054 AMARYL 1MG C/30 COMP

Conheça os demais produtos para  
diabetes que você encontra na

LISta dE
MEdICaMEntOS
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Ind. CÓd. Ean prOdutOS Ind. CÓd. Ean prOdutOS

MEdLEY 159087 7891058160067 AMARYL 2MG C/30 COMP

MEdLEY 100731 7891058007201 AMARYL 3MG C/30 COMP

MEdLEY 170779 7891058005221 AMARYL 4MG C/30 COMP

MEdLEY 100730 7891058007249 AMARYL 6MG C/30 COMP

MEdLEY 103639 7891058028329 APIDRA 100UI CARP 3ML

MEdLEY 103637 7891058027117 APIDRA 100UI/ML C/1 AMP 10 ML

MEdLEY 103638 7891058002985 APIDRA SOLOSTAR 3ML

MEdLEY 707313 7891058020149 CANETA ALLSTAR ROXO MAUVE

MEdLEY 113746 7891058212070 DAONIL C/30 COMP

MEdLEY 103596 7891058009205 LANTUS 100UI 1 FRASCO AMP 10ML

MEdLEY 103594 7891058025137 LANTUS 100UI CARP 1X3 ML

MEdLEY 103595 7891058003029 LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML

MEdLEY 105559 7891058020958 SOLIQUA 10/40 1 CANETA 3ML

MEdLEY 105560 7891058020965 SOLIQUA 30/60 1 CANETA 3ML

MEdLEY 104426 7891058020323 TOUJEO 300 UI/1,5ML CAN SOLOSX1

MErCK 112854 7891721044137 GLIFAGE 1G C/30 COMP

MErCK 162834 7891721000614 GLIFAGE 500MG C/30 COMP

MErCK 153585 7891721027437 GLIFAGE 850MG C/30 COMP

MErCK 102767 7891721026614 GLUCOVANCE 500/2,5MG C/30 COMP

MErCK 102765 7891721026621 GLUCOVANCE 500/5MG C/30 COMP

MSd 100054 7897337708180 JANUMET 50 MG/850 MG C/56 COMP

MSd 100056 7897337708166 JANUMET 50/500MG C/56 COMP

MSd 100053 7897337708173 JANUMET 50/850MG C/28 COMP

MSd 100058 7897337708203 JANUMET 50MG/1000MG C/56 COMP

MSd 104576 7897337711081 JANUMET XR 100/1000MG C/30 COMP

MSd 104172 7897337711067 JANUMET XR 50/1000MG C/60 COMP

MSd 104171 7897337711029 JANUMET XR 50/500MG C/60 COMP

MSd 198184 7897337707657 JANUVIA 100MG C/14 COMP

MSd 198176 7897337707664 JANUVIA 100MG C/28 COMP REV

MSd 199570 7897337707596 JANUVIA 25MG C/28 COMP

MSd 199562 7897337707626 JANUVIA 50MG C/28 COMP

nOvO nOrdISK 708283 7897705202500 NOVOFINE 32G TIP ETX 4MM C/100

nOvO nOrdISK 703551 7897705201848 NOVOFINE 32G X 6MM C/100 UNID

nOvO nOrdISK 139717 7897705201060 INSUL NOVOMIX 30 C/5 PENFILL 3ML

nOvO nOrdISK 139741 7897705201077 INSUL NOVOMIX30 FLEXPEN 5X3ML

nOvO nOrdISK 121053 7897705200087 INSULINA NOVOLIN N 100UI 10ML

nOvO nOrdISK 102917 7897705201145 LEVEMIR FLEXPEN 3ML SINGLE PACK

nOvO nOrdISK 191544 7897705201138 LEVEMIR PENFILL 100U/ML 5CAR 3ML

nOvO nOrdISK 179887 7897705201008 NOVORAPID 100U/ML C/1FR 10 ML

nOvO nOrdISK 102918 7897705201831 NOVORAPID FLEXPEN 100U/ML 3ML

nOvO nOrdISK 124719 7897705201015 NOVORAPID PENF 100U/ML 5CAR 3 ML

nOvO nOrdISK 115836 7897705202548 OZEMPIC 0,25MG/0,5MG + 6 AG 4MM

nOvO nOrdISK 115837 7897705202586 OZEMPIC 1MG + 4 AG NOVOFINE 4MM

nOvO nOrdISK 103841 7897705201916 TRESIBA FLEXTOUCH 100UI 1X3 ML

nOvO nOrdISK 103842 7897705201978 TRESIBA PENFILL 100UI CARP 5X3ML

nOvO nOrdISK 103454 7897705201770 VICTOZA 6 MG 2 CARP+2 SIST APLIC

nOvO nOrdISK 105229 7897705202364 XULTOPHY 3,6 MG/ML C/1 SIST APL

SupEra 104350 7897572004351 NIMEGON 100MG C/28 COMP REV

SupEra 104343 7897572004306 NIMEGON 50 MG C/ 28 COMP REV

SupEra 104162 7897572004481 NIMEGON MET 50/1000MG C/56 CPR

SupEra 104163 7897572004405 NIMEGON MET 50/500MG C/56 CPR

SupEra 104164 7897572004443 NIMEGON MET 50/850MG C/56 CPR

taKEda 104130 7896641809149 NESINA 12,5MG COM 30CPR

taKEda 104137 7896641809170 NESINA 25MG COM 30CPR

taKEda 104500 7896641810084 NESINA MET 12,5MG+1000MG 60COMP

taKEda 104499 7896641810367 NESINA MET 12,5MG+850MG 60COMP

taKEda 104696 7896641812293 NESINA PIO 25MG/15MG 30 CPR

taKEda 104694 7896641811616 NESINA PIO 25MG/30MG 30 CPRS

WYEth 137547 7891268129908 DIABINESE 250MG C/100 COMP

WYEth 126219 7891268129915 DIABINESE 250MG C/30 COMP
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aparELhOS
dE GLICEMIa CapILar

aBBOtt 703765 699073710925 FREESTYLE LITE 50 TIRAS

aBBOtt 703775 5021791708482 FREESTYLE LANCETS C/50

aBBOtt 703778 5021791714971 FREESTYLE OPTIUM - 25 TIRAS

aBBOtt 703780 5021791715053 FREESTYLE OPTIUM - 100 TIRAS

aBBOtt 703781 5021791714988 FREESTYLE OPTIUM - 50 TIRAS

aBBOtt 705120 5021791714049 FREESTYLE LITE MONITOR 50 + 50

aBBOtt 705121 7898958939045 FREESTYLE OPTIUM TIRAS 100+50

aBBOtt 706015 7890212130069 FS OPTIUM - 100 TIRAS + KIT NEO

aBBOtt 706214 5021791714933 FREESTYLE OPTIUM CETONA 10 TIRAS

rOChE 703365 4015630064175 ACCU CHEK ACTIVE C/25 TIRAS

rOChE 703450 4015630981977 ACCU CHEK PERFORMA C/50 TIRAS

rOChE 703452 4015630981960 ACCU CHEK PERFORMA C/25 TIRAS

rOChE 703453 4015630064205 ACCU CHEK ACTIVE C/10 TIRAS

rOChE 703500 4015630058693 ACCU CHEK SAFE T PR UNO 200 LANC

rOChE 703501 4015630018277 ACCU CHEK SOFTCLIX C/25 LANC

rOChE 704265 4015630064250 ACCU CHEK ACTIVE KIT

rOChE 704447 4015630064076 ACCU CHEK ACTIVE C/50 T MIC

rOChE 705926 4015630058518 ACCU-CHECK FASTCLIX 24 LANCETS

rOChE 705927 4015630063048 ACCU-CHECK FASTCLIX 204 LANCETS

rOChE 705928 4015630058501 ACCU-CHECK FASTCLIX 102 LANCETS

rOChE 710029 4015630067572 ACCU-CHEK GUIDE KIT

rOChE 710031 4015630066834 ACCU-CHEK GUIDE 25 TIRAS

rOChE 710033 4015630066841 ACCU-CHEK GUIDE 50 TIRAS

rOChE 711597 7898653620026 ACCU-CHEK GUIDE PACK C/50 TIRAS

rOChE 711598 7898653620033 ACCU-CHEK ACTIVE PACK C/50TIRAS

Ind. CÓd. Ean prOdutOS

as prInCIpaIS MarCaS  
você encontra na 
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EMS  155143 7896004709239 CLOR METFORMINA 1G C/ 30COMP EMS

EMS  154948 7896004709192 CLOR METFORMINA 500MG C/30CP EMS

MEdLEY  142604 7896422507943 CLOR METFORMINA 500MG C/30CP MED

tEutO  101908 7896112126478 CLOR METFORMINA 500MG C/30CP TEU

EMS  189597 7896004712888 CLOR METFORMINA 500MG C/60CP EMS

EMS  154971 7896004709185 CLOR METFORMINA 850MG C/30CP EMS

MEdLEY  142638 7896422507950 CLOR METFORMINA 850MG C/30CP MED

tEutO  100831 7896112126485 CLOR METFORMINA 850MG C/30CP TEU

EMS  189605 7896004712895 CLOR METFORMINA 850MG C/60CP EMS

GErMEd  191023 7896004712864 CLOR METFORMINA 850MG C/60CP GMD

MErCK  104175 7891721201783 CLOR METFORMINA AP 500MG 30COMP

GErMEd  103019 7896004731728 CLOR PIOGLITAZONA 15MG 15COMP-GD

EMS  102990 7896004731698 CLOR PIOGLITAZONA 15MG 15CP EMS

EMS  102989 7896004731704 CLOR PIOGLITAZONA 30MG 15CP EMS

GErMEd  103020 7896004731735 CLOR PIOGLITAZONA 30MG 15CP GMD

GErMEd  103021 7896004731742 CLOR PIOGLITAZONA 45MG 15 CP GMD

EMS  102987 7896004731711 CLOR PIOGLITAZONA 45MG 15CP EMS

aChE  121947 7896181905509 GLIBENCLAMIDA 5MG C/30 COMP BIO

EMS  170589 7896004706474 GLIBENCLAMIDA 5MG C/30 COMP EMS

GErMEd  160838 7896004707945 GLIBENCLAMIDA 5MG C/30 COMP GMD

MEdLEY  101904 7896422522571 GLIBENCLAMIDA 5MG C/30 COMP MED

hYpEr nEO  101549 7896714217093 GLIBENCLAMIDA 5MG C/30 COMP NEO

tOrrEnt 116584 8902220119574 GLICLAZIDA 30MG C/30 COMP LP TOR

Confira as principais moléculas  
da categoria de diabetes 

Ind. CÓd. Ean prOdutOS Ind. CÓd. Ean prOdutOS

ranBaXY 103441 7897076915474 GLICLAZIDA 30MG C/30 COMP RAN

ranBaXY 103442 7897076915481 GLICLAZIDA 30MG C/60 COMP RAN

EMS S a 116550 7896004752730 GLICLAZIDA 60MG C/30 COMP EMS

EMS S a 116551 7896004762364 GLICLAZIDA 60MG C/60 COMP EMS

EMS S a 115994 7896004762319 GLICLAZIDA LIB PROL 30MG30CP EMS

EMS S a 115995 7896004724577 GLICLAZIDA LIB PROL 30MG60CP EMS

EMS  101826 7896004711218 GLIMEPIRIDA 1MG C/30 COMP EMS

GErMEd  102270 7896004711157 GLIMEPIRIDA 1MG C/30 COMP GMD

MEdLEY  103887 7896422505291 GLIMEPIRIDA 1MG C/30 COMP MED

EMS  101827 7896004711225 GLIMEPIRIDA 2MG C/30 COMP EMS

EurOFarMa  104508 7891317000066 GLIMEPIRIDA 2MG C/30 COMP EUR

GErMEd  102267 7896004711164 GLIMEPIRIDA 2MG C/30 COMP GMD

MEdLEY  103895 7896422505307 GLIMEPIRIDA 2MG C/30 COMP MED

SandOZ 107953 7897595604729 GLIMEPIRIDA 2MG C/30 COMP SAN

MEdLEY  104059 7896422513463 GLIMEPIRIDA 2MG C/60 COMP MED

EMS  101433 7896004711232 GLIMEPIRIDA 4MG C/30 COMP EMS

EurOFarMa  148429 7891317421823 GLIMEPIRIDA 4MG C/30 COMP EUR

GErMEd  101035 7896004711201 GLIMEPIRIDA 4MG C/30 COMP GMD

MEdLEY  104174 7896422505314 GLIMEPIRIDA 4MG C/30 COMP MED

SandOZ 107722 7897595604736 GLIMEPIRIDA 4MG C/30 COMP SAN

GErMEd  101036 7896004730523 GLIMEPIRIDA 4MG C/60 COMP GMD

MEdLEY  104224 7896422513517 GLIMEPIRIDA 4MG C/60 COMP MED

GEnÉrICOS
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www.santacruzdistribuidora.com.br


