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Confira o faceamento de acordo com o perfil da sua farmácia e amplie as vendas da categoria
Entenda como funciona a sugestão de faceamento seguindo a legenda nas tabelas de cada página
FARMÁCIA COM NENHUMA EXPERIÊNCIA NA CATEGORIA DIABETES:
Estabelecimentos que vendem poucos produtos ou querem começar a trabalhar com essa categoria.
FARMÁCIA COM POUCA EXPERÊNCIA NA CATEGORIA DIABETES:
Adquire o produto apenas em determinadas ocasiões (tendência, aumento da procura etc.).
FARMÁCIA COM EXPERIÊNCIA NA CATEGORIA DIABETES:
Possui todos os produtos da categoria
Diabetes em sua farmácia.
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MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE
AO FARMACÊUTICO E À EQUIPE DE
VENDAS, PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO
AO CONSUMIDOR

Atenção

especial

O farmacêutico faz parte da equipe multidisciplinar
no cuidado do paciente com diabetes e precisa prestar
um atendimento personalizado e humanizado
POR DEFINIÇÃO, A ATENÇÃO FARMACÊUTICA é um concei-

os consumidores com essa patologia que cresce cada vez mais

to de prática profissional no qual o paciente é o principal bene-

no mundo inteiro. Segundo dados da Federação Internacional de

ficiário das ações do farmacêutico.

Diabetes (IDF), atualmente 415 milhões de adultos têm diabetes e

José Vanilton de Almeida, membro do Grupo Técnico em

em 2040 esse número chegará a 642 milhões. “Aplicar a atenção

Diabetes do CRF-SP e consultor da Sociedade Brasileira de

farmacêutica em 100% do seu conceito seria um atendimento de

Diabetes (SBD), explica que o conceito de atenção farmacêu-

primeira qualidade, mas podemos começar aos poucos prestando

tica implica em um atendimento mais estruturado, com pro-

uma dispensação adequada”, complementa José Vanilton.

cessos a serem seguidos e, por isso, mais demorado, fato que

O consultor ainda salienta que fazer uma dispensação adequada

hoje é difícil de ser aplicado no dia a dia dos PDVs. “Hoje, se o

não é somente entregar os medicamentos e insumos para os cui-

farmacêutico que atende em média 50 clientes fosse dar uma

dados com o diabetes e sim dedicar um tempo maior para esse

consulta de atenção farmacêutica, ele atenderia no máximo

cliente para ajudá-lo na adesão ao tratamento e, consequentemen-

20 pessoas no dia”.

te, para que ele tenha uma melhora em seus resultados e consiga

Porém, quando se trata principalmente de doenças crônicas, como

ter mais qualidade de vida. “O farmacêutico precisa mostrar que

o diabetes, a farmácia precisa cumprir o seu papel de estabeleci-

se preocupa com o seu paciente, humanizar o atendimento e

mento de saúde e oferecer um atendimento especializado para

focar no bem-estar da pessoa com a patologia em longo prazo”.

Cinco pontos de atenção na dispensação de medicamentos para diabetes
Para ajudá-lo a prestar um atendimento personalizado, elaboramos uma lista com cinco tópicos para que você consiga colocar em
prática a dispensação de medicamentos para o diabetes de maneira adequada.
SE DISPONHA a ser um “educador”. Para atender pessoas com

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nas farmácias é uma tendência

diabetes, ter conhecimento sobre a patologia, seus tratamen-

mundial e no Brasil é respaldada pela RDC 44/2009. Preste o

tos e particularidades é indispensável. Faça cursos, frequente

serviço de medição de glicemia em sua loja. Alguns clientes,

palestras e congressos sobre o tema.

dependendo do estágio da doença, precisam medir a glicose

INCENTIVE o uso racional de medicamentos, que inclui desde

no sangue somente algumas vezes ao mês e, por isso, não in-

a prevenção de reações adversas até a adesão ao tratamento.

vestem nos glicosímetros. Mas você pode oferecer esse servi-

PRESTE ATENÇÃO aos medicamentos introduzidos na rotina

ço e ampliar as oportunidades de negócios no seu PDV.

do cliente. Por ser uma doença evolutiva, mantenha-se atuali-

PESSOAS que já apresentam complicações devem ter orien-

zado, pois novas opções de tratamento trazem a necessidade

tações específicas. Após alguns anos com diabetes, os pacien-

de atenção especial na dispensação. Além disso, jamais troque

tes são normalmente polimedicados, o que aumenta a preo-

os medicamentos.

cupação com as interações medicamentosas.

3

Diabetes
na

infância

eles também merecem atenção
Veja quais são os cuidados com a patologia
nessa faixa etária e ajude os pais no controle

SEGUNDO DADOS da Federação Internacional de Diabetes

ocupa a 3º posição. De acordo com o Dr. Luis Eduardo Calliari,

(IDF), estima-se que hoje há mais de meio milhão de crianças

médico da Unidade de Endocrinologia Pediátrica da Santa Casa

(entre 0 e 14 anos) vivendo com diabetes tipo 1 no mundo,

de São Paulo e coordenador do Departamento de Diabetes no

forma mais comum da patologia nessa faixa etária. Na lista dos

Jovem da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), tanto o tipo 1

países com maior número de crianças com o tipo 1, o Brasil

quanto o 2 podem afetar crianças e adolescentes.

TRATAMENTO DO DIABETES NA INFÂNCIA
O médico explica que a presença da patologia exige cuidados

não saudáveis. A atividade física é liberada, porém com tratamen-

extras e acaba sendo mais complicado em crianças e adoles-

to adaptado para que os pacientes possam realizá-la sem riscos.

centes, pois o tipo 1 sempre será tratado com insulina, com vá-

“O tratamento do diabetes em crianças e adolescentes é flexível e

rias aplicações ao dia, além das picadas nos dedos para avaliar a

deve ser adaptado ao seu estilo de vida, portanto, individualizado.

glicemia capilar, rotina que se torna mais difícil nessa faixa etária

Quando essa rotina é estabelecida, a família e o paciente poderão

e depende muito da participação da família. No tipo 2, o trata-

manter todas as suas atividades normalmente”.

mento é com perda de peso e medicamentos orais, sem a apli-

Para a Dra. Denise Ludovico, endocrinologista da Associação de

cação do hormônio na maior parte dos casos e, mesmo parecen-

Diabetes Juvenil (ADJ Diabetes Brasil), o farmacêutico é parte im-

do mais simples, muitos possuem dificuldade em perder peso e

portante da equipe multidisciplinar, visto que tem contato dire-

nem sempre tomam os remédios com a disciplina necessária.

to com o paciente e seus familiares. Portanto, o profissional pode

Dr. Luis Eduardo ainda informa que a alimentação ideal de uma

passar informações sobre os insumos e como utilizá-los, avaliar se

criança ou adolescente com diabetes é semelhante à de um jo-

a técnica de aplicação das insulinas está adequada e como con-

vem sem a patologia, ou seja, deve ser balanceada, equilibrada,

servar o hormônio, além de orientações sobre a doença, trata-

nos horários normais de refeições e lanches, em quantidade nor-

mento e melhora da qualidade de vida.

mal e sem exageros de doces, salgadinhos e outros alimentos

A gerente médica Diabetes da Boehringer Ingelheim do Brasil, Ana

O tratamento do diabetes em
crianças e adolescentes é flexível
e deve ser adaptado ao seu estilo
de vida, portanto, individualizado
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Claudia da Cunha Travassos, adiciona que um cuidado importante
que o farmacêutico deve saber e informar aos pais são alguns sinais
da hipoglicemia que muita gente não conhece. “Os sintomas clássicos como suar frio, ficar pálido, tremer todo mundo sabe. Porém,
às vezes a criança fica confusa e agressiva, sinais esses que também
podem surgir na hipoglicemia e que muitos desconhecem”.

APLICAÇÃO DA INSULINA
Com relação à aplicação do hormônio em crianças e adolescentes, Dr. Luis

precisa ser o menor possível para evitar dor e, também,

Eduardo comenta que a administração deve ser incluída na rotina desde

a aplicação errônea.

o início. “Embora esse seja um momento muitas vezes difícil para os pais,

Dra. Denise complementa informando que as crianças

o ideal é que o procedimento seja realizado de uma maneira objetiva e

se adaptam muito bem as aplicações de insulina quan-

rápida para que a ansiedade não passe para a criança. Se houver fobia da

do percebem que elas são necessárias para que se man-

agulha, vale evitar que ela tenha um contato visual na hora da aplicação”.

tenham bem e que seus pais estão seguros disso.

Dr. Juan Carlos Becerra Ligos, farmacêutico bioquímico, empresário e res-

Vale lembrar que, prestando um atendimento eficaz ao

ponsável técnico de farmácia privada e diretor executivo do Sindicato do

mostrar conhecimento sobre a patologia, tirar dúvidas e

Comércio Farmacêutico no Estado de São Paulo (Sincofarma-SP), explica

dar atenção especial aos responsáveis pela criança, você

que a insulina deve ser sempre aplicada no tecido subcutâneo, camada

pode conseguir fidelizá-los fazendo com que eles retor-

de gordura que fica acima do músculo e logo abaixo da pele. No caso das

nem à sua farmácia para adquirir todos os itens que os

crianças, pelo fato de possuírem menos gordura, o tamanho de agulha

filhos precisam para o controle do diabetes.

Inovação no tratamento do diabetes tipo 1
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a revisão de
bula da insulina degludeca Tresiba® e, agora, o medicamento pode ser administrado em crianças com diabetes tipo 1 a partir de um ano de idade.
A atualização representa uma nova opção de tratamento, já que todas as
outras opções de análogos de insulina basal disponíveis no mercado são
indicadas para crianças com pelo menos dois anos de idade.
A revisão da bula aconteceu após a publicação de um estudo1 no periódico científico “Pediatric Diabetes”, que comprovou a eficácia e segurança
da administração do medicamento em crianças a partir de 1 ano. O estudo também mostrou que Tresiba® contribuiu para a redução dos índices
de hemoglobina glicada e dos episódios gerais de hipoglicemia.
Segundo o endocrinologista Fabiano Griciunas, Gerente Médico da Novo
Nordisk, a revisão é uma conquista para os pacientes. “Essa nova opção
de tratamento do diabetes tipo 1 em crianças pode proporcionar mais
praticidade e qualidade de vida ao paciente e aos familiares, ajudando
também na adesão ao tratamento”, afirma o médico.

Países com maior número de crianças
com Diabetes Tipo 1 (0-14 anos)
1
2
3
4
5
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70.200
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Reino Unido
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Fonte: Federação Internacional de Diabetes (IDF) – Atlas 7º edição - 2015
1. Thalange N, Deeb L, Iotova V, Kawamura T, Klingensmith G, Philotheou A, Silverstein J, Tumini S, Ocampo Francisco A-M, Kinduryte O, Danne T. Insulin
degludec in combination with bolus insulin aspart is safe and effective in children and adolescents with type 1 diabetes. Pediatric Diabetes 2015: 16: 164–176.
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Fidelização

do cliente com diabetes
GRANDE OPORTUNIDADE DE VENDAS
O Brasil possui mais de 14 milhões de pessoas com a patologia,
aproveite a demanda do segmento

VOCÊ SABIA QUE A CATEGORIA DE DIABETES pode trazer

para os membros de sua família como, por exemplo, produtos

grandes oportunidades de vendas para o seu PDV? Hoje, o Brasil

de higiene e beleza, infantis, dermocosméticos entre outros.

possui mais de 14 milhões de pessoas com a patologia e estima-se

Para Mônica, ser um especialista no atendimento ao cliente

que em 2040 esse número passará dos 23 milhões1.

com diabetes, fideliza esses consumidores com grande po-

De acordo com Mônica Lenzi, farmacêutica, consultora e edu-

tencial e cria um novo canal de negócios para aumentar o fa-

cadora em diabetes qualificada pela Federação Internacional

turamento do estabelecimento. “O segmento de diabetes é

de Diabetes (IDF) e pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD),

uma oportunidade de mercado, pois a farmácia pode investir

o cliente com diabetes é o maior ticket médio do varejo farma-

em todos os produtos para que a pessoa não precise buscar

cêutico, gasta entre R$ 350 e R$ 1500,00 e frequenta as farmá-

em outra loja e ainda oferecer serviços agregados como en-

cias de 3 a 8 vezes a mais que qualquer outra pessoa.

sinar a aplicar insulina, por exemplo. E, também, é trabalhar

Além disso, o paciente com a patologia é, acima de tudo, um

por uma causa maior e permitir que o paciente com a pa-

consumidor como qualquer outro e pode comprar os demais

tologia tenha uma vida saudável e plena, conquistando sua

itens vendidos no ponto de venda e, também, pode adquirir

lealdade e fidelidade”.
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5 PILARES DA FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE COM DIABETES
Quer saber quais as melhores estratégias para fidelizar esse consumidor?
Siga as dicas de Mônica Lenzi e amplie as vendas da categoria no seu PDV.

1

• Ofereça atenção extra e especial

CONHECIMENTO

RELACIONAMENTO

Quanto mais conhecimento o profissional do ponto de venda tiver e demons-

bém, a sua família, pois muitas vezes

te com as pessoas que possuem a pato-

trar sobre o diabetes, mais apto ele es-

são outros membros que irão procu-

logia, é preciso ouvi-las. É muito impor-

rar o estabelecimento;

tante escutar o que eles tem a dizer, pois

tará para atender e sanar as dúvidas dos

Para criar um relacionamento excelen-

• Mantenha-os sempre muito bem

dessa maneira é possível conseguir en-

confiança. Mônica informa que o site da

atualizados informando as novida-

tender cada necessidade e dúvida, facili-

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)

des que estão para chegar;

tando que o consumidor confie cada vez

clientes e, com isso, conquistar a sua

2

4

ao consumidor com diabetes e, tam-

é uma fonte confiável de informações.

• Esteja certo que ele saiba usar o

mais no atendimento e, assim, cativá-lo.

Outra dica é estudar, testar e conhecer

medidor de glicose mesmo que não

Com o passar do tempo, esse relaciona-

profundamente todos os produtos que

tenha comprado com você e que ele

mento estará mais estreitado e o PDV po-

serão oferecidos. E, ainda, é preciso trei-

saiba aplicar a insulina corretamente;

derá aproveitar para preencher o cadas-

nar toda a equipe de vendas para que to-

• Se antecipe e faça contato com o

tro com mais informações sobre a rotina

dos na loja tenham a mesma linguagem.

cliente quando estiver próximo de

de tratamento e usá-las para dar dicas so-

Vale lembrar que o tratamento da pa-

acabar o estoque de tiras reagentes

bre educação em diabetes e, também,

tologia é individualizado e baseado na

que ele comprou. Para isso, é preciso

sugerir novos produtos na hora certa.

medicação prescrita, alimentação ba-

fazer um cadastro básico perguntando

lanceada, atividade física, automonito-

sobre a sua rotina, modelo e marca do

ramento das taxas de glicemia e educa-

medidor, telefone e e-mail. Com isso,

ção sobre o assunto.

você irá conhecendo melhor cada

O conhecimento cria a oportunidade de

pessoa e conseguirá dar as orienta-

ciá-los. A recomendação dada pela con-

ouvir as pessoas e entender melhor quais

ções mais assertivas e personalizadas.

sultora é organizar, planejar e executar as

são as suas necessidades iniciando assim

Esses são alguns exemplos do que

atividades que irão favorecer com que o

o relacionamento de fidelidade.

pode ser feito no dia a dia que, apesar

cliente com a patologia seja cativado, tan-

de simples, farão uma enorme diferen-

to pelo atendimento quanto pelas ações,

ça na vida do cliente.

para assim conquistar a sua fidelização.

SERVIÇO
A ideia desse pilar é agregar serviços exclusivos e especializados ativando a re-

3

5

GERENCIAMENTO
Mônica lembra que todos esses pilares
só irão funcionar se a loja souber geren-

“Ao colocar em prática todas essas
COMUNICAÇÃO

ações, o farmacêutico irá perceber um

Saber se comunicar e falar na lingua-

salto muito grande na jornada para se

ao cliente, irá fazer com que ele se sinta

gem do consumidor é fundamental,

tornar um especialista no atendimen-

agradecido e, naturalmente, queira retri-

pois não adianta ter conhecimento e

to ao paciente com diabetes e por con-

buir indo visitar a farmácia mais vezes e

não conseguir transmiti-lo de forma

sequência fidelizá-lo. É preciso ter ca-

comprar como forma de agradecimento

que o cliente compreenda tudo o que

pacidade e responsabilidade para fazer

já que confia no trabalho daquela loja.

está sendo falado.

a diferença na vida de outras pessoas

Para ativar a regra da reciprocidade, al-

Tratando-se de diabetes, ao utilizar a

e, com isso, ter oportunidade de negó-

gumas dicas dadas pela consultora são:

linguagem adequada, você estará pro-

cios”, finaliza Mônica.

• Use fortemente os conhecimentos do

movendo saúde e melhorando a ade-

gra da reciprocidade. Entregando valor

1º pilar;

são da pessoa ao tratamento.

1. Fonte: Federação Internacional de Diabetes (IDF)
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Especial

para o seu cliente

Veja a seguir algumas dicas de como montar um espaço dedicado
ao diabetes e traga mais oportunidades para o seu PDV
Segundo Débora Hila, líder de Diabetes Care no Brasil da

e expostos em um local de fácil acesso ao consumidor. Para

Johnson & Johnson Medical Devices, ter uma área dedicada

a montagem do espaço, de acordo com Régis Rodero, dire-

ao diabetes no PDV é uma boa estratégia de vendas já que

tor comercial da Metalfarma, ao considerar como referência

ao reunir todos os itens para as diferentes necessidades de

módulos em aço com 1 m de comprimento, o qual permi-

forma simples e rápida pode gerar acréscimo no ticket mé-

te a exposição de toda linha com prateleiras, gancheiras

dio do cliente. Para a Abbott, o mercado de diabetes é bas-

e cestos para produtos menores, as lojas de pequeno

tante diversificado e conta com uma gama de produtos que

porte podem contar com dois módulos, as médias com

vão de nutricionais até glicosímetros. Por isso, o ideal é que

quatro e para as grandes é recomendado trabalhar com

todos os itens estejam agrupados em uma mesma categoria

seis a oito módulos.

CONFIRA AS DICAS
É fundamental que o segmento de
diabetes esteja próximo ao balcão
de atendimento, pois farmacêuticos
e balconistas são importantes na instrução ao consumidor e consequentemente no processo de decisão.
Além disso, a categoria destino normalmente é insulina ou outro tipo de
medicamento oral, portanto possibilitaria o cross-selling e o aumento do
ticket médio por meio de uma compra de oportunidade. Por exemplo: ao
comprar insulina, a fácil visualização
de um combo promocional de tiras
pode atrair o paciente.

É muito importante ter volumes em
estoque suficientes para atender a
demanda de 30 dias de sell-out*.
*Processo de venda pelo canal indireto (distribuidor e revendedor) para o cliente final.

Diabetes e hipertensão são patologias
que, normalmente, atingem o mesmo
público. Portanto, a localização próxima pode potencializar a chance de
venda cruzada e otimiza a experiência
de compra do consumidor.

Os monitores devem ser primeiramente expostos, da
esquerda para a direita, “abrindo” a família de produtos. Já as tiras devem ser posicionadas do lado dos monitores: da apresentação com mais tiras, e preço mais
elevado, para as caixinhas com menos quantidade, e
preço mais acessível. Em seguida devem ser expostas
as lancetas, ao lado das tiras, para que o balconista não
esqueça de ofertar esse item durante a compra das tiras, favorecendo a venda cruzada.
É interessante que o PDV trabalhe a exposição incluindo
também os produtos complementares aos de diagnóstico como seringas e agulhas para insulina que devem
ser expostos acima da prateleira de monitores ou ao
lado das lancetas, de forma a oferecer um sortimento
completo de soluções para o paciente com diabetes.

Fontes: Carla Marchese, gerente de marketing Ascensia Diabetes Care | Roche | Novo Nordisk
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Os produtos precisam estar em um ambiente arejado, de fácil acesso, dentro de suas respectivas embalagens. Para a exposição, o ideal
é iniciar com os produtos essenciais ao tratamento, posteriormente aqueles para cuidados gerais e, por fim, os relacionados a nutrição.

1

SUPORTE AO TRATAMENTO: produtos que têm impacto diretamente na
saúde e controle da glicemia e são de uso crônico (seringas, agulhas, lenços de assepsia, lancetas, tiras, monitor de glicemia) que devem estar posicionados na altura dos olhos e preferencialmente à esquerda da gôndola;

2

CUIDADOS GERAIS: hidratantes, medidor de pressão, produtos para micose, cuidados com os pés à direita dos
itens de suporte ao tratamento;

3

NUTRIÇÃO: adoçantes,
alimentos diets nas gôndolas à direita.
Fonte: BD Diabetes Care

SUGESTÃO DE EXPOSIÇÃO
Agulhas e Seringas

Aparelhos, tiras e lancetas

Hidratantes

Cicatrizantes

Nutrição

Adoçante
em pó

Adoçante
em pó

Adoçante Adoçante
líquido líquido

Adoçante
em pó

Adoçante
em pó

Adoçante Adoçante
líquido líquido

Adoçante
em pó

Adoçante
em pó

Adoçante Adoçante
líquido líquido

Adoçantes
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TOP 10

ACESSÓRIOS

704265

703366

703481

705411
705432

704447

703365

703453

CÓD.

DESCRIÇÃO
TOP 10 ACESSÓRIOS

704447 ACCU CHEK ACTIVE C/50 T MIC
703365 ACCU CHEK ACTIVE C/25 TIRAS
705411 ACCU-CHECK ACTIVE PROMO 2X50+50
703450 ACCU CHEK PERFORMA C/50 TIRAS
704265 ACCU CHEK ACTIVE KIT
703366 ONETOUCH TIRAS REAGENTES C/25
703452 ACCU CHEK PERFORMA C/25 TIRAS
705432 ACCU-CHEK PERFORMA PROMO 2X50+50
703481 ONETOUCH TIRAS REAG C/50 GR 10 T
703453 ACCU CHEK ACTIVE C/10 TIRAS
Fonte: IMS Health Nacional | Agosto 2016
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703452

703450

TOP 10

CORRELATOS

703429

704244

705232

705235

CÓD.

DESCRIÇÃO
TOP 10 CORRELATOS

705235 GLUCERNA CHOCOLATE 4X200ML
703429 GLUCERNA PO BAUNILHA 400 GR
704244 GOICOECHEA DIABET TX 386G
705232 GLUCERNA BAUNILHA 4X200ML
763664 ADOC ZERO CAL LIQ 100ML ASPARTAM
756080 ADOC ZERO CAL LIQ 200ML CICLAMAT
756825 ADOC ZERO CAL GTS 100ML CICLAMAT
708487 ADOC FINN GTS 65ML
783829 ADOC FINN PO C/100 ENV 0,8G
783811 ADOC FINN PO C/50 ENV 0,8G
Fonte: IMS Health Nacional | Agosto 2016
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TOP 10

MEDICAMENTOS
ORAIS
100054
198176

100397

100058

MS: 1.0068.1059

100364
193953

102586

CÓD.

MS: 1.0068.1059

104043

103613

DESCRIÇÃO

CÓD.

TOP 10 MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO
TOP 10 MEDICAMENTOS

193953 GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP

128389 GALVUS 50MG C/56 COMP

102586 TRAYENTA 5MG C/30 COMP

198176 JANUVIA 100MG C/28 COMP

100397 GALVUS MET 50/850MG C/56 COMP

104043 JARDIANCE 25MG X 30CPRS

100364 GALVUS MET 50/1000MG C/56 COMP

100058 JANUMET 50/1000MG C/56 COMP

103613 FORXIGA 10MG C/30COMP

100054 JANUMET 50/850MG C/56 COMP
Fonte: IMS Health Nacional | Agosto 2016

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
GLIFAGE® XR Princípio Ativo: cloridrato de metformina Indicação: Como agente antidiabético, associado ao regime alimentar, para o tratamento de: Diabetes tipo 2 em adultos, não dependente de insulina (diabetes da maturidade, diabetes do obeso, diabetes em adultos de peso normal), isoladamente ou complementando a ação de outros antidiabéticos (como as sulfonilureias); Diabetes tipo 1, dependente de insulina: como complemento da insulinoterapia em casos de diabetes instável ou insulino-resistente Também indicado na Síndrome dos Ovários Policísticos (Síndrome de Stein-Leventhal).
Contraindicação: Hipersensibilidade à metformina ou a qualquer dos excipientes. Cetoacidose diabética, précoma diabético. Insuficiência ou disfunção renal (depuração da creatinina inferior a 60 ml/min). Condições agudas com potencial para alterar a função renal, tais como: desidratação, febre, infecção grave, choque, administração intravascular de contrastes iodados. Doenças agudas ou crônicas, capazes de provocar hipóxia tecidular, tais como insuficiência cardíaca ou respiratória, infarto do miocárdio recente, choque. Insuficiência hepática, intoxicação alcoólica aguda, alcoolismo. Cirurgia eletiva
de grande porte. MS: 1.0089.0340. TRAYENTA® Princípio ativo: 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
a metformina, sulfonilureias, tiazolidinedionas ou metformina mais sulfonilureias. Contraindicação: Você não deve usar TRAYENTA se tiver alergia à linagliptina ou a qualquer um dos componentes da fórmula. MS:1.0367.0167.JANUMET® Princípio ativo: Cada comprimido contém fosfato de sitagliptina mono-hidratado equivalente a 50mg de sitagliptina e 850mg de cloridrato de metformina. Indicações: Janumet é indicado como parte da terapia de combinação tripla com uma sulfonilureia como adjuvante à dieta e exercícios em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 inadequadamente controlado com qualquer dois destes três agentes: metformina, sitagliptina ou uma sulfonilureia. Contraindicações: Janumet® é contraindicado para pacientes com: Nefropatia ou disfunção renal; Hipersensibilidade conhecida ao fosfato de sitagliptina, ao cloridrato de metformina ou a qualquer outro componente de Janumet; Acidose metabólica aguda ou crônica, incluindo cetoacidose diabética, com ou sem coma. Janumet deve ser descontinuado temporariamente em pacientes que serão submetidos a estudos radiológicos com administração de material de contraste iodado. MS: 1.0029. 0177.
JARDIANCE® Princípio ativo: empagliflozina. Indicações: 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, tiazolidinedionas,
metformina mais sulfonilureia, ou insulina com ou sem metformina com ou sem sulfonilureia. 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 excipientes da fórmula. MS: 1.0367.0172. FORXIGA® (dapagliflozina) COMPRIMIDOS REVESTIDOS - FORXIGA® (dapagliflozina) comprimidos revestidos. INDICAÇÕES: FORXIGA é indicado como adjuvante a dieta e exercícios para melhora do controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo
2 em monoterapia ou em combinação com metformina; tiazolidinediona; sulfonilureia; inibidor da DPP4 (com ou sem metformina); ou insulina (isolada ou com até duas medicações antidiabéticas orais), quando a terapia existente juntamente com dieta e exercícios não proporciona controle glicêmico
adequado. Indicado em combinação inicial com metformina quando ambas as terapias são apropriadas. FORXIGA não é indicado para uso por pacientes com diabetes tipo 1 e não deve ser utilizado para o tratamento de cetoacidose diabética CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade a dapagliflozina ou
aos outros componentes da fórmula. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:. Foram reportados alguns relatos pós-comercialização de cetoacidose em pacientes diabéticos tipo 1 e tipo 2 em uso de FORXIGA. Embora uma relação causal ainda não tenha sido estabelecida, recomenda-se que pacientes que
apresentem sinais de cetoacidose incluindo náusea, vômitos, dor abdominal, prostração ou dispneia sejam avaliados quanto a presença de cetoacidose, mesmo que sua glicemia esteja menor que 250 mg/dL. FORXIGA® deve ser usado com cautela ou ser temporariamente suspenso em pacientes sob
risco de depleção de volume, pacientes com hipertensão ou outra doença cardiovascular, infecções do trato urinário, incluindo urosepse e pielonefrite, uso concomitante com medicamentos que podem causar hipoglicemia, gravidez, lactação uso pediátrico, uso geriátrico. Categoria de risco na gravidez: C.
REAÇÕES ADVERSAS: infecção genital, infecção do trato urinário, dor nas costas, poliúria e erupção cutânea. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: (sem alterações clínicas relevantes, sem necessidade de ajuste de dose) metformina, pioglitazona, sitagliptina, glimepirida, voglibose, hidroclorotiazida, bumetanida, valsartana, sinvastatina, rifampicina, ácido mefenâmico. Outras interações: os efeitos da dieta, tabagismo, produtos à base de plantas e uso de álcool sobre a farmacocinética da dapagliflozina não foram especificamente estudados. Interferência com o teste 1,5-anidroglucitol (1,5-AG). POSOLOGIA:
a dose recomendada de FORXIGA, em monoterapia ou terapia combinada, é 10 mg, uma vez ao dia, a qualquer hora do dia, independentemente das refeições. Para pacientes em risco de depleção de volume devido a condições coexistentes, uma dose inicial de 5 mg de FORXIGA pode ser apropriada. Não
são necessários ajustes de dose de FORXIGA com base na função renal ou hepática. Apresentações: embalagens com 30 comprimidos revestidos de 5 mg e embalagens com 14 ou 30 comprimidos revestidos de 10 mg. USO ORAL. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para maiores informações,
consulte a bula completa do produto. Reg. MS - 1.0180.0404 (FRX013_min). GALVUSMET™ (vildagliptina + cloridrato de metformina) Formas farmacêuticas e apresentações – Galvus Met™ 50 mg/500 mg, 50 mg/850 mg ou 50 mg/1.000 mg – embalagens contendo 14 ou 56 comprimidos
revestidos. VIA ORAL Indicações: Galvus Met™ é indicado como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, cujo diabetes não esteja adequadamente controlado com cloridrato de metformina ou vildagliptina sozinhos ou em combinação de vildagliptina e cloridrato de metformina em comprimidos separados. Galvus Met™ é indicado em combinação com sulfonilureia (ou seja, terapia de combinação tripla) como adjuvante à dieta e ao exercício em pacientes inadequadamente controlados com metformina e sulfonilureia. Galvus Met™
é indicado em combinação com insulina (ou seja, erapia de combinação tripla) como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes nos quais doses estáveis de insulina e metformina sozinhos não fornecem o controle glicêmico adequado. Galvus Met™ é também indicado como terapia inicial em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 cujo diabetes não esteja adequadamente controlado por dieta e exercício sozinhos, desde que os pacientes apresentem hiperglicemia moderada a grave, ou seja, HbA1c acima de 7,6%. Posologia e administração: Não exceda a dose
máxima diária recomendada de vildagliptina (100 mg). Deve ser administrado com as refeições. Adultos: Dose inicial para pacientes controlados inadequadamente com vildagliptina ou cloridrato de metformina em monoterapia: 50 mg/500 mg, duas vezes ao dia, titulado gradualmente após avaliação
da resposta terapêutica. Dose inicial para pacientes transferidos de terapia de combinação de vildagliptina e cloridrato de metformina em comprimidos separados: 50 mg/500 mg, 50 mg/850 mg ou 50 mg/1.000 mg com base na dose de vildagliptina e metformina já utilizadas. Dose inicial para pacientes que nunca tomaram o medicamento: pode ser iniciado com 50 mg/500 mg uma vez ao dia e gradualmente titulada para uma dose máxima de 50 mg/1.000 mg duas vezes ao dia depois de avaliação adequada da resposta terapêutica. Uso em combinação com sulfonilureia ou com insulina: a dose
de Galvus Met™ deve fornecer 50 mg de vildagliptina duas vezes ao dia (dose diária total de 100 mg) e uma dose de metformina semelhante à dose que está sendo tomada. Insuficiência renal: O ajuste de dose pode ser necessário em pacientes com clearance de creatinina entre 60 e 90 mL/min. Pacientes geriátricos: A dose deve ser ajustada com base na função renal. Crianças (menores de 18 anos de idade): Não recomendado. Contraindicações: Hipersensibilidade conhecida à vildagliptina, ao cloridrato de metformina ou a qualquer um dos excipientes, doença renal, insuficiência cardíaca congestiva,
acidose metabólica aguda ou crônica incluindo cetoacidose diabética com ou sem coma. Deve ser temporariamente descontinuado em pacientes submetidos a estudos radiológicos envolvendo a administração intravascular de materiais de contraste iodado. Advertências e precauções: Risco de acidose lática, monitoramento da função renal, cautela com o uso concomitante de medicações que possam afetar a função renal ou a disponibilidade do cloridrato de metformina. Deve ser temporariamente descontinuado em pacientes com hipoxemia e que se submeterão a estudos radiológicos com administração intravascular de contrastes iodados ou procedimentos cirúrgicos. Deve-se evitar ingestão excessiva de álcool. Não é recomendado a pacientes com insuficiência hepática incluindo pacientes com ALT ou AST > 2,5X o limite superior da normalidade antes do início do tratamento. Testes de função
hepática (TFH) a serem realizados antes do início do tratamento, com intervalos de três meses durante o primeiro ano e depois periodicamente. Interromper o tratamento com Galvus Met™ caso ocorra um aumento persistente da AST ou ALT > a 3X o limite superior de normalidade. Após interrupção do
tratamento com Galvus Met™ e normalização do TFH, o tratamento com Galvus Met™ não deve ser reiniciado. O uso de metformina pode ocasionar risco de hipovitaminose B12. Não deve ser utilizado em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o tratamento de cetoacidose diabética. Risco de
hipoglicemia. Pode ser temporariamente suspenso em caso de perda do controle glicêmico. Deve somente ser utilizado em pacientes idosos com função renal normal. Não é recomendado a pacientes pediátricos. Pancreatite: O uso de vildagliptina foi associado com o risco de desenvolvimento de pancreatite aguda. Pacientes devem ser informados sobre as características dos sintomas de pancreatite aguda. Se houver suspeita de pancreatite, o uso da vildagliptina deve ser descontinuado. Se a pancreatite aguda for confirmada, o uso da vildagliptina não deve ser reiniciado. Deve-se ter cautela em pacientes com histórico de pancreatite aguda. Não existem dados conclusivos de redução de riscos micro e macrovasculares com Galvus Met™. Mulheres com potencial para engravidar, gravidez: Não deve ser utilizado durante a gravidez a menos que os benefícios à mãe sejam superiores aos riscos potenciais
ao feto. Amamentação: Não deve ser utilizado durante a amamentação. Reações adversas: •vildagliptina: Casos raros de angioedema, disfunção hepática, (incluindo hepatite). • vildagliptina em monoterapia: Comum: tontura. Incomum: cefaleia, constipação, edema periférico. • metformina em monoterapia: Muito comum: perda de apetite, ﬂatulência, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal. Comum: disgeusia. Muito Rara: acidose lática, hepatite, reações cutâneas como eritema, prurido e urticária, diminuição da absorção de vitamina B12, anormalidades no teste da função hepática. • Outros efeitos
com a combinação de vildagliptina e metformina: Comum: tremor, tontura, cefaleia. • Outros efeitos com a combinação de vildagliptina e metformina com insulina: Comum: dor de cabeça, calafrios, náusea, doença do reﬂuxo gastroesofágico, diminuição da glicose no sangue. Incomum: diarreia, ﬂatulência. • Outros efeitos com a combinação de vildagliptina e metformina com sulfonilureia: Comum: tontura, tremor, astenia, hipoglicemia, hiperhidrose. • Experiência pós-comercialização: Raro: hepatite (reversível com a descontinuação do medicamento). Desconhecido: urticária, pancreatite, lesões na
pele exfoliativas e bolhas, artralgia, algumas vezes grave. Interações medicamentosas: • vildagliptina: Baixo potencial para interações com fármacos. Não foi observada nenhuma interação de relevância clínica na coadministração da vildagliptina com outros antidiabéticos orais (glibenclamida, pioglitazona, metformina), anlodipino, digoxina, ramipril, sinvastatina, valsartana ou varfarina. • cloridrato de metformina: interação com furosemida, nifedipino, fármacos catiônicos, fármacos com tendência a produzir hiperglicemia, álcool. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS: 1.0068.1059
Informações completas para prescrição disponíveis mediante solicitação ao Departamento Médico da Novartis. BSS 15.12.15. 2015-PSB/GLC-0792-s LF ANÚNCIO SANTACRUZ 1 0916 BR
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TOP 10

FARMÁCIA
POPULAR
153585

193953
121392
102566

121053

CÓD.
193953
121053
102491
112433
100845
121392
121038
102566
153585
112656

102491

100845

DESCRIÇÃO
TOP 10 FARMÁCIA POPULAR
GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP
INSULINA NOVOLIN N 100UI 10ML
INSULINA HUMULIN NPH U-100 10ML
INSULINA HUMULIN N REFIL 2 CARP
INSUL INSUNORM N U-100 10ML
INSULINA NOVOLIN N REF 5 X 3,0ML
INSULINA NOVOLIN R 100UI 10ML
INSULINA HUMULIN REG U-100 10ML
GLIFAGE 850MG C/30 COMP
INSULINA HUMULIN R 3ML 2 CARP
Fonte: IMS Health Nacional | Agosto 2016

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
GLIFAGE® XR Princípio Ativo: cloridrato de metformina Indicação: Como agente antidiabético, associado ao regime alimentar, para o tratamento de: Diabetes tipo 2 em adultos, não dependente de insulina (diabetes da maturidade, diabetes do obeso, diabetes em adultos de peso normal),
isoladamente ou complementando a ação de outros antidiabéticos (como as sulfonilureias); Diabetes tipo 1, dependente de insulina: como complemento da insulinoterapia em casos de diabetes instável ou insulino-resistente Também indicado na Síndrome dos Ovários Policísticos (Síndrome
de Stein-Leventhal). Contraindicação: Hipersensibilidade à metformina ou a qualquer dos excipientes. Cetoacidose diabética, précoma diabético. Insuficiência ou disfunção renal (depuração da creatinina inferior a 60 ml/min). Condições agudas com potencial para alterar a função renal, tais
como: desidratação, febre, infecção grave, choque, administração intravascular de contrastes iodados. Doenças agudas ou crônicas, capazes de provocar hipóxia tecidular, tais como insuficiência cardíaca ou respiratória, infarto do miocárdio recente, choque. Insuficiência hepática, intoxicação
alcoólica aguda, alcoolismo. Cirurgia eletiva de grande porte. MS: 1.0089.0340. GLIFAGE® 850 mg Princípio Ativo: cloridrato de metformina. Indicação: Este medicamento é um antidiabético de uso oral, que associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo
2, isoladamente ou em combinação com outros antiadiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfoniluréias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulinoterapia. Este medicamento também está indicado na Síndrome dos
Ovários Policísticos. Contraindicação: Você não deve usar este medicamento durante a gravidez. Informe seu médico se está amamentando. O medicamento também está contra-indicado para alcoólatras, pessoas com doenças dos rins e do fígado, insuficiência cardíaca congestiva, infarto
agudo do miocárdio, alterações respiratórias, infecções ou alergia a qualquer um dos componentes da fórmula. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas, sem orientação médica. Este medicamento não é indicado para crianças abaixo de 10 anos. Este medicamento é
contra-indicado a pacientes que estão amamentando. MS: 1.0089.0193. 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. HUMULIN® N Princípio ativo: insulina humana. Indicações: HUMULIN N é indicada para o tratamento de pacientes
com diabetes melito para controle da taxa de glicose no organismo. Contraindicações: HUMULIN N não é indicada nos casos de baixa quantidade de glicose (açúcar) no sangue (hipoglicemia) e em pacientes alérgicos a qualquer um dos componentes da fórmula do medicamento (a menos
que seja usado como parte de um programa de dessensibilização). MS: 1.1260.0057. HUMULIN® R Princípio ativo: insulina humana. Indicações: HUMULIN R é indicado no tratamento de pacientes com diabetes mellitus para controle da taxa de glicose no organismo. Contraindicações:
HUMULIN R não é indicado nos casos de hipoglicemia (baixa quantidade de açúcar no sangue) e em pacientes alérgicos à insulina humana ou a qualquer um dos componentes da fórmula do medicamento (a menos que seja usado como parte de um programa de dessensibilização). MS:
1.1260.0181. INSUNORM® N Princípio ativo: insulina humana. Indicações: INSUNORM N é indicado para o tratamento do diabetes mellitus. Contraindicações: Você não deve usar INSUNORM N durante episódios de concentração anormalmente baixa de glicose no sangue (hipoglicemia)
e se você for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula do medicamento. MS: 1.3764.0115.
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TOP 10

MEDICAMENTOS
INJETÁVEIS

103596

100845

121053

102491

103454

103594

103595

103841
102917

CÓD.
103454
121053
103595
102491
103594

DESCRIÇÃO
TOP 10 INJETÁVEIS
VICTOZA 6 MG
INSULINA NOVOLIN N 100UI 10ML
LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML
INSULINA HUMULIN NPH U-100 10ML
LANTUS 100UI CARP 1X3 ML

CÓD.
112433
103841
100845
103596
102917

DESCRIÇÃO
TOP 10 INJETÁVEIS
INSULINA HUMULIN N REFIL 2 CARP
TRESIBA FLEXTOUCH 100UI 1X3 ML
INSUL INSUNORM N U-100 10ML
LANTUS 100UI 1 FRASCO AMP 10ML
LEVEMIR FLEXPEN 3ML SINGLE PACK

Fonte: IMS Health Nacional | Agosto 2016

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
VICTOZA® (liraglutida). Indicação: diabetes mellitus tipo 2 quando dieta e exercícios sozinhos não são suficientes para o controle da glicemia. Pode ser usado em monoterapia ou em combinação com antidiabéticos orais e/ou insulina basal quando estes, em conjunto com dieta e exercício, não alcançaram um controle glicêmico adequado. Uso adulto acima de 18 anos. Contraindicações: hipersensibilidade à liraglutida ou a qualquer excipiente. Advertências e Precauções: não é um substituto de insulina, portanto a mesma não deve ser descontinuada em pacientes dependentes de insulina. Não
deve ser usado em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o tratamento de cetoacidose diabética. Há limitada experiência em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva NYHA (New York Heart Association) classe I-II, portanto, liraglutida deve ser usado com cautela. Não há experiência em
pacientes com insuficiência cardíaca congestiva NYHA classe III-IV, portanto, liraglutida não é recomendada para estes pacientes. Eventos adversos relacionados à tireoide, incluindo aumento da concentração sanguínea de calcitonina, bócio e neoplasia tireoideana foram relatados em estudos clínicos,
particularmente em paciente com doença da tireoide pré-existente, portanto liraglutida deve ser usado com cautela. A experiência em pacientes com doença inflamatória intestinal e gastroparesia diabética é limitada, portanto Victoza® não é recomendado nestes pacientes. Se houver suspeita de pancreatite, Victoza® deve ser descontinuado. Caso a pancreatite aguda seja confirmada, o uso de Victoza® não deve ser reiniciado. Precauções devem ser tomadas em pacientes com histórico de pancreatite. Na ausência de outros sinais e sintomas de pancreatite aguda, a isolada elevação das enzimas pancreáticas não são preditivo de pancreatite aguda. Pacientes tratados com Victoza® devem ser advertidos sobre o risco potencial de desidratação relacionado a efeitos colaterais gastrointestinais e a tomarem precauções para evitá-la. Substâncias adicionadas à solução de Victoza® podem causar degradação
de liraglutida. Categoria de risco na gravidez: C. Victoza® não deve ser usado durante a gravidez e amamentação. Interações medicamentosas: o pequeno prolongamento do esvaziamento gástrico causado pela liraglutida pode afetar a absorção de medicamentos orais administrados concomitantemente. Varfarina e outros derivados cumarínicos: é recomendado um monitoramento mais frequente da INR (razão normalizada internacional). Não é necessário fazer ajuste de dose dos seguintes medicamentos, quando em uso concomitante com a liraglutida: paracetamol, atorvastatina, griseofulvina, digoxina, lisinopril e contraceptivos orais. Insulina: nenhuma interação farmacodinâmica ou farmacocinética foi observada entre liraglutida e insulina basal detemir em pacientes com diabetes tipo 2. Posologia: A dose inicial é de 0,6 mg de liraglutida por dia. Após pelo menos uma semana a dose deve ser
aumentada para 1,2 mg. Não são recomendadas doses superiores a 1,8 mg. Victoza® pode ser adicionado ao tratamento existente com metformina ou metformina em combinação com tiazolidinediona. Victoza® pode ser adicionado ao tratamento existente com sulfonilureia ou metformina em combinação com sulfonilureia. Grupos específicos de pacientes: Não é necessário ajuste da dose com base na idade. A experiência com pacientes idosos ≥ 75 anos de idade é limitada. Pacientes com insuficiência renal: para pacientes com insuficiência renal leve, não é necessário ajuste de dose. Victoza® não
pode ser recomendado para pacientes com insuficiência renal grave. A experiência com pacientes com insuficiência hepática é muito limitada para recomendar o uso em pacientes com insuficiência hepática leve, moderada ou grave. Reações adversas: hipoglicemia, anorexia, redução do apetite, cefaleia,
náusea, diarreia, vômito, dispepsia, dor na parte superior do abdome, constipação, gastrite, flatulência, distensão abdominal, doença do refluxo gastroesofágico, eructação, pancreatite (incluindo pancreatite necrosante), reação anafilática, infecção do trato respiratório superior, mal estar, reações no local
de aplicação, disfunção renal, desidratação, urticária, erupção, prurido e frequência cardíaca aumentada. O uso de Victoza® esta associado ao aumento médio dos níveis de enzimas pancreáticas, lipase e amilase, em até 38% e 21% respectivamente. Superdose: foram relatados dois casos de superdose.
Ambos os pacientes se recuperaram sem complicações e relataram náusea grave, vômito e diarreia, porém não hipoglicemia grave. (Ref: Victoza_MiniBula_V.02) A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS: 1.1766.0028. Para informações completas,
vide bula do medicamento. Este medicamento não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade à liraglutida ou qualquer um de seus excipientes. O uso simultâneo de liraglutida com sulfonilureia pode aumentar o risco de hipoglicemia. 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. 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.
HUMULIN® N (insulina humana) Indicações: HUMULIN N é indicada para o tratamento de pacientes com diabetes melito para controle da taxa de glicose no organismo. Contraindicações: HUMULIN N não é indicada nos casos de baixa quantidade de glicose (açúcar) no sangue (hipoglicemia) e em pacientes alérgicos a qualquer um dos componentes da fórmula do medicamento (a menos que seja usado como parte de um programa de dessensibilização). MS: 1.1260.0057. LANTUS® (insulina glargina) Indicação: LANTUS é indicada para o tratamento de diabetes
mellitus tipo 2 em adultos e também é indicada para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 em adultos e em crianças com 2 anos de idade ou mais que necessitam de insulina basal (longa duração) para o controle da hiperglicemia (nível alto de açúcar no sangue). Contraindicação:
LANTUS não deve ser usada em pacientes com alergia à insulina glargina ou a qualquer um dos componentes da fórmula. MS: 1.1300.0285. TRESIBA™ FLEXTOUCH™ 100 U/mL (insulina degludeca) Indicações: Tresiba™ é indicado para o tratamento de diabetes mellitus. Contraindicação: Se você for alérgico (hipersensível) à insulina degludeca ou a qualquer um dos outros componentes de Tresiba™. ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO PARA MENORES DE 18 ANOS. MS: 1.1766. 0029. INSUNORM® N (insulina humana) Indicações: INSUNORM N é indicado
para o tratamento do diabetes mellitus. Contraindicações: Você não deve usar INSUNORM N durante episódios de concentração anormalmente baixa de glicose no sangue (hipoglicemia) e se você for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula do medicamento. MS: 1.3764.0115.
LEVEMIR® FLEXPEN® insulina detemir) Indicação: Levemir® é indicado para o tratamento de diabetes mellitus em adultos, adolescentes e crianças acima de 2 anos. Contraindicação: Você não deve usar Levemir®: Se você for alérgico (hipersensível) a insulina detemir ou qualquer um
dos componentes da fórmula de Levemir®; Se você sentir sintomas de hipoglicemia (baixo nível de açúcar no sangue); Em bombas de infusão de insulina; Se Levemir® FlexPen® foi derrubado, danificado ou amassado; Se não foi armazenado corretamente ou se foi congelado; Se a insulina
não estiver límpida e incolor. ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO PARA MENORES DE 2 ANOS. MS: 1.1766.0019.
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CÓD.
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104457
104456
104442
104441
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104172
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104164

DESCRIÇÃO
TOP 10 LANÇAMENTOS
HUMAPEN LUXURA HD
FREESTYLE OPTIUM CETONA
BYETTA 250 MCG/ML X1,2ML
BYETTA 250 MCG/ML X4ML
XIGDUO XR 5MG/1000MG C/ 60 COMP
XIGDUO XR 10MG/1000MG C/ 30 COMP
TOUJEO 300 UI/1,5ML CAN SOLOS X1
JANUMET XR 50/1000MG C/60 COMP
JANUMET XR 50/500MG C/60 COMP
NIMEGON MET 50/850MG C/56 CPR
Fonte: IMS Health Nacional | Agosto 2016

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
JANUMET® XR Princípio Ativo: fosfato de sitagliptina/cloridrato de metformina. APRESENTAÇÕES: JANUMET® XR é apresentado em comprimidos revestidos de liberação prolongada de 50/500 mg e 50/1.000 mg em frascos com 20 ou 60 comprimidos e 100/1.000 mg em frascos com 10 ou
30 comprimidos. Indicação: Seu médico prescreveu JANUMET® XR para ajudar a reduzir os seus níveis de açúcar no sangue. JANUMET® XR deverá ser associado à dieta e a um programa de exercícios recomendados pelo seu médico. Contraindicação: Você não deve tomar JANUMET® XR se: tiver
diabetes mellitus tipo 1; tiver certos problemas nos rins; tiver insuficiência cardíaca congestiva, uma doença cardíaca tratada com medicamentos; for alérgico ao fosfato de sitagliptina, ao cloridrato de metformina ou a qualquer outro componente de JANUMET® XR; apresentar acidose metabólica ou
cetoacidose diabética (aumento de cetonas no sangue ou urina); se tiver recebido ou vá receber uma injeção de corante ou agente de contraste para exame radiológico. Converse com seu médico sobre quando parar e quando reiniciar seu tratamento. MS: 1.0029.0177. NIMEGON METTM Princípio
Ativo: fosfato de sitagliptina/cloridrato de metformina. Indicação: NIMEGON METTM é indicado como terapia inicial em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 para melhorar o controle glicêmico quando dieta e exercícios não proporcionam controle glicêmico adequado. NIMEGON METTM Indicação:
como adjuvante à dieta e à prática de exercícios para melhorar o controle glicêmico de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 inadequadamente controlados com metformina ou sitagliptina isoladamente ou para pacientes que já começaram o tratamento combinado com sitagliptina e metformina em
comprimidos separados. é indicado como parte da terapia de combinação tripla com uma sulfonilureia como adjuvante à dieta e exercícios em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 inadequadamente controlado com qualquer dois destes três agentes: metformina, sitagliptina ou uma sulfonilureia.
é indicado como parte da terapia de combinação tripla com um agonista de PPAR (isto é, tiazolidinedionas) como adjuvante à dieta e exercícios em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 inadequadamente controlado com qualquer dois destes três agentes: metformina, sitagliptina ou um agonista
de PPAR. NIMEGON METTM é indicado em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 como adjuvante à dieta e exercícios para melhorar o controle glicêmico em combinação com insulina. Contraindicação: NIMEGON METTM é contraindicado para pacientes com: 1. Nefropatia ou disfunção renal, como
níveis de creatinina sérica ≥1,5 mg/dL (homens), ≥1,4 mg/dL (mulheres) ou depuração anormal de creatinina, que podem também resultar de choque cardiovascular, infarto agudo do miocárdio e septicemia, por exemplo. 2. Hipersensibilidade conhecida ao fosfato de sitagliptina, ao cloridrato de
metformina ou a qualquer outro componente de NIMEGON METTM 3. Acidose metabólica aguda ou crônica, incluindo cetoacidose diabética, com ou sem coma. NIMEGON METTM deve ser descontinuado temporariamente em pacientes que serão submetidos a estudos radiológicos com administração de
material de contraste iodado, porque o uso de tais produtos podem resultar em alteração aguda da função renal. MS: 1.0171.0203. XIGDUO™ XR (dapagliflozina + cloridrato de metformina) comprimidos revestidos de liberação prolongada. Indicações: XIGDUO XR é indicado como adjuvante à dieta e
exercícios para melhorar o controle glicêmico em adultos com diabetes melittus tipo 2 quando o tratamento com ambos, dapagliflozina e metformina, é apropriado. XIGDUO XR não é indicado para uso em pacientes com diabetes tipo 1. XIGDUO XR não deve ser usado para o tratamento da cetoacidose
diabética. Contraindicações: doença ou disfunção renal moderada a grave (p.ex., níveis de creatinina sérica ≥1,5 mg/dL [homens], ≥1,4 mg/dL [mulheres] ou TFGe <60 mL/min/1,73 m2 ou ClCr <60 mL/min pelo Cockcroft-Gault), inclusive secundária a condições como choque, IAM e septicemia;
acidose metabólica aguda ou crônica, incluindo cetoacidose diabética, com ou sem coma, que deve ser tratada com insulina; história de reação de hipersensibilidade grave à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes; disfunção hepática. Cuidados e Advertências: acidose láctica (metformina
plasmática > 5 µg/mL - maior risco em idosos, disfunção renal, doença hepática, insuficiência cardíaca congestiva, hipoxemia, desidratação, sepse, ingestão excessiva de álcool e uso de contraste intravascular), disfunção renal, disfunção hepática, ingestão excessiva de álcool, cetoacidose (maior risco
em disfunções pancreáticas como DM1, pancreatite, cirurgia pancreática, redução da dose de insulina, redução da ingestão calórica, infecções, cirurgias, doenças concomitante e abuso de álcool), níveis de vitamina B12 (risco de redução em pacientes susceptíveis), procedimentos cirúrgicos, alterações
no estado clínico, medicações concomitantes que afetem a função renal ou a hemodinâmica ou a eliminação da metformina, administração de meio de contraste intravascular iodado (aumento do risco de insuficiência renal aguda), estados de hipóxia (choque, ICC, IAM, insuficiência renal pré-renal),
mau controle glicêmico secundário a febre, trauma, infecção ou cirurgias, pacientes sob risco de depleção de volume intravascular (idosos, uso de diuréticos), uso concomitante com medicamentos que causam hipoglicemia (insulina e sufoniluréias), sepse urinária e pielonefrite, uso em idosos, gravidez,
lactação, uso pediátrico, câncer de bexiga ativo. Categoria de risco na gravidez: C. Interações medicamentosas: com dapagliflozina (sem alterações clínicas relevantes, sem necessidade de ajuste de dose): bumetanida, sinvastatina, rifampicina, ácido mefenâmico; com metformina: medicamentos
catiônicos (cimetidina), glibenclamida, furosemida, nifedipino; outros medicamentos hiperglicemiantes (tiazidas e outros diuréticos, corticosteroides, fenotiazinas, produtos da tireoide, estrógenos, contraceptivos orais, fenitoína, ácido nicotínico, simpatomiméticos, medicamentos bloqueadores do canal
de cálcio e isoniazida). Interferência com teste do 1,5-anidroglucitol (1,5.AG). Reações adversas: infecção genital, infecção do trato urinário, poliúria, dor nas costas, dor de cabeça, hipoglicemia, desidratação, hipovolemia ou hipotensão, diarreia, náuseas, vômitos, erupção cutânea, redução dos níveis
séricos de vitamina B12, aumento do hematócrito. Posologia: deve ser individualizada com base no regime atual do paciente, desde que não exceda a dose máxima recomendada de 10 mg de dapagliflozina e de 2000 mg de cloridrato de metformina de liberação prolongada. XIGDUO XR deve, de
modo geral, ser administrado uma vez ao dia com a refeição da noite. Apresentações: XigDuo XR comprimidos revestidos de liberação prolongada de: 5 mg/1000 mg em embalagens com 14 e 60 comprimidos; 10 mg/500 mg em embalagens com 14 comprimidos e 10 mg/1000 mg em embalagens
com 14 e 30 comprimidos. USO ADULTO. USO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para maiores informações, consulte a bula completa do produto. www.astrazeneca.com.br. Reg. MS – 1.0180.0407 (XIG006_min).
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TOP 10 RECEITUÁRIO
193953

GLIFAGE XR CPR AP. 500 MG x 30

103613

FORXIGA CPR REVEST 10 MG x 30

103454

VICTOZA CARP 6 MG 3 ML x 2 (/ML)

121053

NOVOLIN N HM F.AMP S.C 100 IU 10 ML x 1 (/ML)

102586

TRAYENTA CPR REVEST 5 MG x 30

103595

LANTUS C P-ENC SOLO 100 IU 3 ML x 1 (/ML)

100397

GALVUS MET CPR REVEST 850 MG x 56 (/50)

128389

GALVUS CPR 50 MG x 56

100364

GALVUS MET CPR REVEST 1000 MG x 56 (/50)

102491

HUMULIN N F.AMP S.C 100 IU 10 ML x 1 (/ML)

Fonte: IMS Health Nacional | Agosto 2016
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
GLIFAGE® XR Princípio Ativo: cloridrato de metformina Indicação: Como agente antidiabético, associado ao regime alimentar, para o tratamento de: Diabetes tipo 2 em adultos, não dependente de insulina (diabetes da maturidade, diabetes do obeso, diabetes em adultos de peso normal), isoladamente ou complementando a ação de outros antidiabéticos (como as sulfonilureias); Diabetes tipo 1, dependente de insulina: como complemento da insulinoterapia em casos de diabetes instável ou insulino-resistente Também indicado na Síndrome dos Ovários Policísticos (Síndrome de Stein-Leventhal).
Contraindicação: Hipersensibilidade à metformina ou a qualquer dos excipientes. Cetoacidose diabética, précoma diabético. Insuficiência ou disfunção renal (depuração da creatinina inferior a 60 ml/min). Condições agudas com potencial para alterar a função renal, tais como: desidratação, febre, infecção grave, choque, administração intravascular de contrastes iodados. Doenças agudas ou crônicas, capazes de provocar hipóxia tecidular, tais como insuficiência cardíaca ou respiratória, infarto do miocárdio recente, choque. Insuficiência hepática, intoxicação alcoólica aguda, alcoolismo. Cirurgia eletiva
de grande porte. MS: 1.0089.0340. VICTOZA® (liraglutida). Indicação: diabetes mellitus tipo 2 quando dieta e exercícios sozinhos não são suficientes para o controle da glicemia. Pode ser usado em monoterapia ou em combinação com antidiabéticos orais e/ou insulina basal quando estes, em conjunto com dieta e exercício, não alcançaram um controle glicêmico adequado. Uso adulto acima de 18 anos. Contraindicações: hipersensibilidade à liraglutida ou a qualquer excipiente. Advertências e Precauções: não é um substituto de insulina, portanto a mesma não deve ser descontinuada em pacientes dependentes de insulina. Não deve ser usado em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o tratamento de cetoacidose diabética. Há limitada experiência em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva NYHA (New York Heart Association) classe I-II, portanto, liraglutida deve ser usado com
cautela. Não há experiência em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva NYHA classe III-IV, portanto, liraglutida não é recomendada para estes pacientes. Eventos adversos relacionados à tireoide, incluindo aumento da concentração sanguínea de calcitonina, bócio e neoplasia tireoideana foram
relatados em estudos clínicos, particularmente em paciente com doença da tireoide pré-existente, portanto liraglutida deve ser usado com cautela. A experiência em pacientes com doença inflamatória intestinal e gastroparesia diabética é limitada, portanto Victoza® não é recomendado nestes pacientes.
Se houver suspeita de pancreatite, Victoza® deve ser descontinuado. Caso a pancreatite aguda seja confirmada, o uso de Victoza® não deve ser reiniciado. Precauções devem ser tomadas em pacientes com histórico de pancreatite. Na ausência de outros sinais e sintomas de pancreatite aguda, a isolada
elevação das enzimas pancreáticas não são preditivo de pancreatite aguda. Pacientes tratados com Victoza® devem ser advertidos sobre o risco potencial de desidratação relacionado a efeitos colaterais gastrointestinais e a tomarem precauções para evitá-la. Substâncias adicionadas à solução de Victoza®
podem causar degradação de liraglutida. Categoria de risco na gravidez: C. Victoza® não deve ser usado durante a gravidez e amamentação. Interações medicamentosas: o pequeno prolongamento do esvaziamento gástrico causado pela liraglutida pode afetar a absorção de medicamentos orais administrados concomitantemente. Varfarina e outros derivados cumarínicos: é recomendado um monitoramento mais frequente da INR (razão normalizada internacional). Não é necessário fazer ajuste de dose dos seguintes medicamentos, quando em uso concomitante com a liraglutida: paracetamol,
atorvastatina, griseofulvina, digoxina, lisinopril e contraceptivos orais. Insulina: nenhuma interação farmacodinâmica ou farmacocinética foi observada entre liraglutida e insulina basal detemir em pacientes com diabetes tipo 2. Posologia: A dose inicial é de 0,6 mg de liraglutida por dia. Após pelo menos
uma semana a dose deve ser aumentada para 1,2 mg. Não são recomendadas doses superiores a 1,8 mg. Victoza® pode ser adicionado ao tratamento existente com metformina ou metformina em combinação com tiazolidinediona. Victoza® pode ser adicionado ao tratamento existente com sulfonilureia
ou metformina em combinação com sulfonilureia. Grupos específicos de pacientes: Não é necessário ajuste da dose com base na idade. A experiência com pacientes idosos ≥ 75 anos de idade é limitada. Pacientes com insuficiência renal: para pacientes com insuficiência renal leve, não é necessário
ajuste de dose. Victoza® não pode ser recomendado para pacientes com insuficiência renal grave. A experiência com pacientes com insuficiência hepática é muito limitada para recomendar o uso em pacientes com insuficiência hepática leve, moderada ou grave. Reações adversas: hipoglicemia, anorexia, redução do apetite, cefaleia, náusea, diarreia, vômito, dispepsia, dor na parte superior do abdome, constipação, gastrite, flatulência, distensão abdominal, doença do refluxo gastroesofágico, eructação, pancreatite (incluindo pancreatite necrosante), reação anafilática, infecção do trato respiratório superior, mal estar, reações no local de aplicação, disfunção renal, desidratação, urticária, erupção, prurido e frequência cardíaca aumentada. O uso de Victoza® esta associado ao aumento médio dos níveis de enzimas pancreáticas, lipase e amilase, em até 38% e 21% respectivamente. Superdose: foram
relatados dois casos de superdose. Ambos os pacientes se recuperaram sem complicações e relataram náusea grave, vômito e diarreia, porém não hipoglicemia grave. (Ref: Victoza_MiniBula_V.02) A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
MS: 1.1766.0028. Para informações completas, vide bula do medicamento. Este medicamento não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade à liraglutida ou qualquer um de seus excipientes. O uso simultâneo de liraglutida com sulfonilureia pode aumentar o risco de hipoglicemia. TRAYENTA®
Princípio ativo: 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 a metformina, sulfonilureias, tiazolidinedionas ou
metformina mais sulfonilureias. Contraindicação: Você não deve usar TRAYENTA se tiver alergia à linagliptina ou a qualquer um dos componentes da fórmula. MS:1.0367.0167. FORXIGA® (dapagliflozina) COMPRIMIDOS REVESTIDOS - FORXIGA® (dapagliflozina) comprimidos revestidos. INDICAÇÕES:
FORXIGA é indicado como adjuvante a dieta e exercícios para melhora do controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em monoterapia ou em combinação com metformina; tiazolidinediona; sulfonilureia; inibidor da DPP4 (com ou sem metformina); ou insulina (isolada ou com até duas
medicações antidiabéticas orais), quando a terapia existente juntamente com dieta e exercícios não proporciona controle glicêmico adequado. Indicado em combinação inicial com metformina quando ambas as terapias são apropriadas. FORXIGA não é indicado para uso por pacientes com diabetes tipo
1 e não deve ser utilizado para o tratamento de cetoacidose diabética CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade a dapagliflozina ou aos outros componentes da fórmula. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:. Foram reportados alguns relatos pós-comercialização de cetoacidose em pacientes diabéticos tipo 1 e
tipo 2 em uso de FORXIGA. Embora uma relação causal ainda não tenha sido estabelecida, recomenda-se que pacientes que apresentem sinais de cetoacidose incluindo náusea, vômitos, dor abdominal, prostração ou dispneia sejam avaliados quanto a presença de cetoacidose, mesmo que sua glicemia
esteja menor que 250 mg/dL. FORXIGA® deve ser usado com cautela ou ser temporariamente suspenso em pacientes sob risco de depleção de volume, pacientes com hipertensão ou outra doença cardiovascular, infecções do trato urinário, incluindo urosepse e pielonefrite, uso concomitante com medicamentos que podem causar hipoglicemia, gravidez, lactação uso pediátrico, uso geriátrico. Categoria de risco na gravidez: C. REAÇÕES ADVERSAS: infecção genital, infecção do trato urinário, dor nas costas, poliúria e erupção cutânea. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: (sem alterações clínicas relevantes,
sem necessidade de ajuste de dose) metformina, pioglitazona, sitagliptina, glimepirida, voglibose, hidroclorotiazida, bumetanida, valsartana, sinvastatina, rifampicina, ácido mefenâmico. Outras interações: os efeitos da dieta, tabagismo, produtos à base de plantas e uso de álcool sobre a farmacocinética
da dapagliflozina não foram especificamente estudados. Interferência com o teste 1,5-anidroglucitol (1,5-AG). POSOLOGIA: a dose recomendada de FORXIGA, em monoterapia ou terapia combinada, é 10 mg, uma vez ao dia, a qualquer hora do dia, independentemente das refeições. Para pacientes em
risco de depleção de volume devido a condições coexistentes, uma dose inicial de 5 mg de FORXIGA pode ser apropriada. Não são necessários ajustes de dose de FORXIGA com base na função renal ou hepática. Apresentações: embalagens com 30 comprimidos revestidos de 5 mg e embalagens com 14
ou 30 comprimidos revestidos de 10 mg. USO ORAL. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para maiores informações, consulte a bula completa do produto. Reg. MS - 1.0180.0404 (FRX013_min). GALVUSMET™ (vildagliptina + cloridrato de metformina) Formas farmacêuticas e apresentações – Galvus Met™ 50 mg/500 mg, 50 mg/850 mg ou 50 mg/1.000 mg – embalagens contendo 14 ou 56 comprimidos revestidos. VIA ORAL Indicações: Galvus Met™ é indicado como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2,
cujo diabetes não esteja adequadamente controlado com cloridrato de metformina ou vildagliptina sozinhos ou em combinação de vildagliptina e cloridrato de metformina em comprimidos separados. Galvus Met™ é indicado em combinação com sulfonilureia (ou seja, terapia de combinação tripla)
como adjuvante à dieta e ao exercício em pacientes inadequadamente controlados com metformina e sulfonilureia. Galvus Met™ é indicado em combinação com insulina (ou seja, erapia de combinação tripla) como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes nos
quais doses estáveis de insulina e metformina sozinhos não fornecem o controle glicêmico adequado. Galvus Met™ é também indicado como terapia inicial em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 cujo diabetes não esteja adequadamente controlado por dieta e exercício sozinhos, desde que os pacientes apresentem hiperglicemia moderada a grave, ou seja, HbA1c acima de 7,6%. Posologia e administração: Não exceda a dose máxima diária recomendada de vildagliptina (100 mg). Deve ser administrado com as refeições. Adultos: Dose inicial para pacientes controlados inadequadamente com
vildagliptina ou cloridrato de metformina em monoterapia: 50 mg/500 mg, duas vezes ao dia, titulado gradualmente após avaliação da resposta terapêutica. Dose inicial para pacientes transferidos de terapia de combinação de vildagliptina e cloridrato de metformina em comprimidos separados: 50
mg/500 mg, 50 mg/850 mg ou 50 mg/1.000 mg com base na dose de vildagliptina e metformina já utilizadas. Dose inicial para pacientes que nunca tomaram o medicamento: pode ser iniciado com 50 mg/500 mg uma vez ao dia e gradualmente titulada para uma dose máxima de 50 mg/1.000 mg
duas vezes ao dia depois de avaliação adequada da resposta terapêutica. Uso em combinação com sulfonilureia ou com insulina: a dose de Galvus Met™ deve fornecer 50 mg de vildagliptina duas vezes ao dia (dose diária total de 100 mg) e uma dose de metformina semelhante à dose que está sendo
tomada. Insuficiência renal: O ajuste de dose pode ser necessário em pacientes com clearance de creatinina entre 60 e 90 mL/min. Pacientes geriátricos: A dose deve ser ajustada com base na função renal. Crianças (menores de 18 anos de idade): Não recomendado. Contraindicações: Hipersensibilidade
conhecida à vildagliptina, ao cloridrato de metformina ou a qualquer um dos excipientes, doença renal, insuficiência cardíaca congestiva, acidose metabólica aguda ou crônica incluindo cetoacidose diabética com ou sem coma. Deve ser temporariamente descontinuado em pacientes submetidos a estudos radiológicos envolvendo a administração intravascular de materiais de contraste iodado. Advertências e precauções: Risco de acidose lática, monitoramento da função renal, cautela com o uso concomitante de medicações que possam afetar a função renal ou a disponibilidade do cloridrato de
metformina. Deve ser temporariamente descontinuado em pacientes com hipoxemia e que se submeterão a estudos radiológicos com administração intravascular de contrastes iodados ou procedimentos cirúrgicos. Deve-se evitar ingestão excessiva de álcool. Não é recomendado a pacientes com insuficiência hepática incluindo pacientes com ALT ou AST > 2,5X o limite superior da normalidade antes do início do tratamento. Testes de função hepática (TFH) a serem realizados antes do início do tratamento, com intervalos de três meses durante o primeiro ano e depois periodicamente. Interromper o
tratamento com Galvus Met™ caso ocorra um aumento persistente da AST ou ALT > a 3X o limite superior de normalidade. Após interrupção do tratamento com Galvus Met™ e normalização do TFH, o tratamento com Galvus Met™ não deve ser reiniciado. O uso de metformina pode ocasionar risco de
hipovitaminose B12. Não deve ser utilizado em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o tratamento de cetoacidose diabética. Risco de hipoglicemia. Pode ser temporariamente suspenso em caso de perda do controle glicêmico. Deve somente ser utilizado em pacientes idosos com função renal
normal. Não é recomendado a pacientes pediátricos. Pancreatite: O uso de vildagliptina foi associado com o risco de desenvolvimento de pancreatite aguda. Pacientes devem ser informados sobre as características dos sintomas de pancreatite aguda. Se houver suspeita de pancreatite, o uso da vildagliptina deve ser descontinuado. Se a pancreatite aguda for confirmada, o uso da vildagliptina não deve ser reiniciado. Deve-se ter cautela em pacientes com histórico de pancreatite aguda. Não existem dados conclusivos de redução de riscos micro e macrovasculares com Galvus Met™. Mulheres com potencial para engravidar, gravidez: Não deve ser utilizado durante a gravidez a menos que os benefícios à mãe sejam superiores aos riscos potenciais ao feto. Amamentação: Não deve ser utilizado durante a amamentação. Reações adversas: •vildagliptina: Casos raros de angioedema, disfunção hepática,
(incluindo hepatite). • vildagliptina em monoterapia: Comum: tontura. Incomum: cefaleia, constipação, edema periférico. • metformina em monoterapia: Muito comum: perda de apetite, ﬂatulência, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal. Comum: disgeusia. Muito Rara: acidose lática, hepatite, reações
cutâneas como eritema, prurido e urticária, diminuição da absorção de vitamina B12, anormalidades no teste da função hepática. • Outros efeitos com a combinação de vildagliptina e metformina: Comum: tremor, tontura, cefaleia. • Outros efeitos com a combinação de vildagliptina e metformina com
insulina: Comum: dor de cabeça, calafrios, náusea, doença do reﬂuxo gastroesofágico, diminuição da glicose no sangue. Incomum: diarreia, ﬂatulência. • Outros efeitos com a combinação de vildagliptina e metformina com sulfonilureia: Comum: tontura, tremor, astenia, hipoglicemia, hiperhidrose. • Experiência pós-comercialização: Raro: hepatite (reversível com a descontinuação do medicamento). Desconhecido: urticária, pancreatite, lesões na pele exfoliativas e bolhas, artralgia, algumas vezes grave. Interações medicamentosas: • vildagliptina: Baixo potencial para interações com fármacos. Não
foi observada nenhuma interação de relevância clínica na coadministração da vildagliptina com outros antidiabéticos orais (glibenclamida, pioglitazona, metformina), anlodipino, digoxina, ramipril, sinvastatina, valsartana ou varfarina. • cloridrato de metformina: interação com furosemida, nifedipino,
fármacos catiônicos, fármacos com tendência a produzir hiperglicemia, álcool. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS: 1.0068.1059 Informações completas para prescrição disponíveis mediante solicitação ao Departamento Médico da Novartis. BSS 15.12.15. 2015-PSB/GLC-0792-s
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SGLT2 Agora em
combinação dose fixa:
DAPAGLIFLOZINA +
METFORMINA XR1,2

101136

104441
103057

103613

104442
MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FARMACÊUTICO E À EQUIPE DE VENDAS, PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO AO CONSUMIDOR

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

104457 BYETTA 250 MCG/ML X1,2ML

103056 KOMBIGLYZE 5MG+500MG C/14 COMP

104456 BYETTA 250 MCG/ML X4ML

101138 ONGLYZA 2,5MG C/28 COMP

103613 FORXIGA 10MG C/30COMP

101137 ONGLYZA 5MG C/14 COMP

103053 KOMBIGLYZE 2,5MG+1000MG C/14 COMP

101136 ONGLYZA 5MG C/28 COMP

103054 KOMBIGLYZE 2,5MG+1000MG C/60 COMP

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

103055 KOMBIGLYZE 5MG+1000MG C/14 COMP

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

103057 KOMBIGLYZE 5MG+1000MG C/30 COMP
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
FORXIGA® (dapagliflozina) COMPRIMIDOS REVESTIDOS - FORXIGA® (dapagliflozina) comprimidos revestidos. Indicações: FORXIGA é indicado como adjuvante a dieta e exercícios para melhora do controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em monoterapia ou em combinação com
metformina; tiazolidinediona; sulfonilureia; inibidor da DPP4 (com ou sem metformina); ou insulina (isolada ou com até duas medicações antidiabéticas orais), quando a terapia existente juntamente com dieta e exercícios não proporciona controle glicêmico adequado. Indicado em combinação inicial
com metformina quando ambas as terapias são apropriadas. FORXIGA não é indicado para uso por pacientes com diabetes tipo 1 e não deve ser utilizado para o tratamento de cetoacidose diabética contraindicações: hipersensibilidade a dapagliflozina ou aos outros componentes da fórmula. Advertências e precauções: Foram reportados alguns relatos pós-comercialização de cetoacidose em pacientes diabéticos tipo 1 e tipo 2 em uso de FORXIGA. Embora uma relação causal ainda não tenha sido estabelecida, recomenda-se que pacientes que apresentem sinais de cetoacidose incluindo náusea,
vômitos, dor abdominal, prostração ou dispneia sejam avaliados quanto a presença de cetoacidose, mesmo que sua glicemia esteja menor que 250 mg/dL. FORXIGA® deve ser usado com cautela ou ser temporariamente suspenso em pacientes sob risco de depleção de volume, pacientes com hipertensão
ou outra doença cardiovascular, infecções do trato urinário, incluindo urosepse e pielonefrite, uso concomitante com medicamentos que podem causar hipoglicemia, gravidez, lactação uso pediátrico, uso geriátrico. Categoria de risco na gravidez: C. Reações adversas: infecção genital, infecção do trato
urinário, dor nas costas, poliúria e erupção cutânea. Interações medicamentosas: (sem alterações clínicas relevantes, sem necessidade de ajuste de dose) metformina, pioglitazona, sitagliptina, glimepirida, voglibose, hidroclorotiazida, bumetanida, valsartana, sinvastatina, rifampicina, ácido mefenâmico. Outras interações: os efeitos da dieta, tabagismo, produtos à base de plantas e uso de álcool sobre a farmacocinética da dapagliflozina não foram especificamente estudados. Interferência com o teste 1,5-anidroglucitol (1,5-AG). Posologia: a dose recomendada de FORXIGA, em monoterapia ou
terapia combinada, é 10 mg, uma vez ao dia, a qualquer hora do dia, independentemente das refeições. Para pacientes em risco de depleção de volume devido a condições coexistentes, uma dose inicial de 5 mg de FORXIGA pode ser apropriada. Não são necessários ajustes de dose de FORXIGA com base
na função renal ou hepática. Apresentações: embalagens com 30 comprimidos revestidos de 5 mg e embalagens com 14 ou 30 comprimidos revestidos de 10 mg. USO ORAL. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para maiores informações, consulte a bula completa do produto. Reg. MS:
1.0180.0404 (FRX013_min). XIGDUO™ XR (dapagliflozina + cloridrato de metformina) comprimidos revestidos de liberação prolongada. Indicações: XIGDUO XR é indicado como adjuvante à dieta e exercícios para melhorar o controle glicêmico em adultos com diabetes melittus tipo 2 quando o
tratamento com ambos, dapagliflozina e metformina, é apropriado. XIGDUO XR não é indicado para uso em pacientes com diabetes tipo 1. XIGDUO XR não deve ser usado para o tratamento da cetoacidose diabética. Contraindicações: doença ou disfunção renal moderada a grave (p.ex., níveis de creatinina sérica ≥1,5 mg/dL [homens], ≥1,4 mg/dL [mulheres] ou TFGe <60 mL/min/1,73 m2 ou ClCr <60 mL/min pelo Cockcroft-Gault), inclusive secundária a condições como choque, IAM e septicemia; acidose metabólica aguda ou crônica, incluindo cetoacidose diabética, com ou sem coma, que deve
ser tratada com insulina; história de reação de hipersensibilidade grave à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes; disfunção hepática. Cuidados e Advertências: acidose láctica (metformina plasmática > 5 µg/mL - maior risco em idosos, disfunção renal, doença hepática, insuficiência cardíaca congestiva, hipoxemia, desidratação, sepse, ingestão excessiva de álcool e uso de contraste intravascular), disfunção renal, disfunção hepática, ingestão excessiva de álcool, cetoacidose (maior risco em disfunções pancreáticas como DM1, pancreatite, cirurgia pancreática, redução da dose de insulina,
redução da ingestão calórica, infecções, cirurgias, doenças concomitante e abuso de álcool), níveis de vitamina B12 (risco de redução em pacientes susceptíveis), procedimentos cirúrgicos, alterações no estado clínico, medicações concomitantes que afetem a função renal ou a hemodinâmica ou a eliminação da metformina, administração de meio de contraste intravascular iodado (aumento do risco de insuficiência renal aguda), estados de hipóxia (choque, ICC, IAM, insuficiência renal pré-renal), mau controle glicêmico secundário a febre, trauma, infecção ou cirurgias, pacientes sob risco de depleção
de volume intravascular (idosos, uso de diuréticos), uso concomitante com medicamentos que causam hipoglicemia (insulina e sufoniluréias), sepse urinária e pielonefrite, uso em idosos, gravidez, lactação, uso pediátrico, câncer de bexiga ativo. Categoria de risco na gravidez: C. Interações medicamentosas: com dapagliflozina (sem alterações clínicas relevantes, sem necessidade de ajuste de dose): bumetanida, sinvastatina, rifampicina, ácido mefenâmico; com metformina: medicamentos catiônicos (cimetidina), glibenclamida, furosemida, nifedipino; outros medicamentos hiperglicemiantes (tiazidas e outros diuréticos, corticosteroides, fenotiazinas, produtos da tireoide, estrógenos, contraceptivos orais, fenitoína, ácido nicotínico, simpatomiméticos, medicamentos bloqueadores do canal de cálcio e isoniazida). Interferência com teste do 1,5-anidroglucitol (1,5.AG). Reações adversas: infecção
genital, infecção do trato urinário, poliúria, dor nas costas, dor de cabeça, hipoglicemia, desidratação, hipovolemia ou hipotensão, diarreia, náuseas, vômitos, erupção cutânea, redução dos níveis séricos de vitamina B12, aumento do hematócrito. Posologia: deve ser individualizada com base no regime
atual do paciente, desde que não exceda a dose máxima recomendada de 10 mg de dapagliflozina e de 2000 mg de cloridrato de metformina de liberação prolongada. XIGDUO XR deve, de modo geral, ser administrado uma vez ao dia com a refeição da noite. Apresentações: XigDuo XR comprimidos
revestidos de liberação prolongada de: 5 mg/1000 mg em embalagens com 14 e 60 comprimidos; 10 mg/500 mg em embalagens com 14 comprimidos e 10 mg/1000 mg em embalagens com 14 e 30 comprimidos. USO ADULTO. USO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para maiores informações,
consulte a bula completa do produto. www.astrazeneca.com.br. Reg. MS: 1.0180.0407 (XIG006_min). ONGLYZA® (saxagliptina) comprimidos revestidos - USO ADULTO – USO ORAL. Reg. MS: 1.0180.0396. Indicações: em monoterapia e terapia combinada, ONGLYZA é indicado como adjuvante à
dieta e à prática de exercícios para melhorar o controle glicêmico em pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2. Combinação em adição: ONGLYZA é indicado em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 para melhorar o controle glicêmico em combinação com metformina, uma tiazolinediona (TZD),
uma sulfoniluréia (SU), ou insulina (com ou sem metformina) quando estes agentes isoladamente, não proporcionarem controle glicêmico adequado. ONGLYZA é indicado em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 para melhorar o controle glicêmico em combinação tripla com metformina mais uma
sulfoniluréia quando estes dois agentes, não proporcionarem controle glicêmico adequado. Combinação inicial: ONGLYZA é indicado para uso em terapia combinada inicial com metformina, para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, quando a terapia dupla de saxagliptina e metformina for apropriada. ONGLYZA não foi estudado em pacientes com um histórico de pancreatite. ONGLYZA não deve ser utilizado para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 ou para o tratamento da cetoacidose diabética. Contraindicações: pacientes com reações alérgicas a
qualquer um dos seus componentes. Cuidados e advertências: ONGLYZA deve ser descontinuado em caso de suspeita de reação de hipersensibilidade grave ou pancreatite aguda. ONGLYZA deve ser utilizado com cautela em pacientes com fatores de risco conhecidos para hospitalização por insuficiência cardíaca, tais como histórico de insuficiência cardíaca ou insuficiência renal moderada a grave Categoria de risco: B – Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Reações adversas: os eventos adversos mais comuns associados à interrupção da terapêutica
incluíram linfopenia, erupção cutânea, aumento da creatinina sanguínea e aumento da creatinina fosfoquinase. Interações medicamentosas: em uso combinado com potentes inibidores da CYP3A4/5, é necessário ajuste de dose. POSOLOGIA: 5 mg em dose única diária como monoterapia ou na terapia
combinada. Onglyza pode ser administrado com ou sem alimento. Pacientes com insuficiência renal moderada ou grave (clearance de creatinina ≤50 mL/min), ou com insuficiência renal terminal que requeiram hemodiálise, a posologia de ONGLYZA é de 2,5 mg em dose única diária, logo após a hemodiálise. Recomenda-se a avaliação de função renal prévia ao início do tratamento com ONGLYZA e depois periodicamente. Fortes inibidores da enzima CYP3A4/5: dose recomendada de 2,5 mg/dia. Para maiores informações, consulte a bula completa do produto. Rev0516. ONG020_min. VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA. KOMBIGLYZETM XR (saxagliptina/cloridrato de metformina) COMPRIMIDOS REVESTIDOS. USO ORAL. USO ADULTO. Reg. MS: 1.0180.0403. Indicações: como adjuvante à dieta e à prática de exercícios para melhorar o controle glicêmico na diabetes mellitus tipo 2 quando o tratamento com saxagliptina e metformina é apropriado. Não deve ser usado no tratamento do diabetes tipo 1 e da cetoacidose diabética. KOMBIGLYZE XR não foi estudado em pacientes com histórico de pancreatite. KOMBIGLYZE XR pode ser utilizado em combinação com uma sulfoniluréia apenas quando
este regime isolado, aliado à dieta e exercício físico, não resultar em controle glicêmico adequado. KOMBIGLYZE XR pode ser utilizado em combinação com insulina apenas quando este regime isolado, aliado à dieta e exercício físico, não resultar em um controle glicêmico adequado. Contraindicações:
insuficiência renal (níveis de creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dL para homens, ≥ 1,4 mg/dL para mulheres ou clearance anormal de creatinina), acidose metabólica aguda ou crônica ou hipersensibilidade a quaisquer de seus componentes. Advertências e precauções: cloridrato de metformina pode estar
relacionada a acidose láctica: complicação metabólica rara, mas grave, pode ocorrer devido ao acúmulo de metformina. Avaliação da função renal: antes do início da terapia e pelo menos anualmente. Insuficiência hepática: não é recomendado o uso. KOMBIGLYZE XR deve ser utilizado com cautela em
pacientes com fatores de risco conhecidos para hospitalização por insuficiência cardíaca, tais como histórico de insuficiência cardíaca ou insuficiência renal moderada a grave. Categoria de risco B - Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Reações adversas
(ra): as RA comuns foram: infecção do trato respiratório superior, infecção do trato urinário, cefaleia, sinusite, dor abdominal, gastroenterite, vomito, hipoglicemia e diminuição na contagem absoluta de linfócitos em análises laboratoriais. As RA comuns na terapia inicial de combinação de saxagliptina com
metformina em pacientes virgens de tratamento foram: cefaleia, nasofaringite, diarreia. Em estudos clínicos de metformina em monoterapia, a anormalidade laboratorial comum foi a diminuição dos níveis de vitamina B12. Interações medicamentosas: em uso combinado com potentes inibidores da
CYP3A4/5, é necessário ajuste de dose, vide Posologia. Metformina: acompanhamento quando coadministrado com medicamentos catiônicos excretados através do sistema de secreção tubular renal proximal. Cuidado na coadministração de medicamentos que causam hiperglicemia e perda do controle
glicêmico. Posologia: uma vez/dia com a refeição da noite, com titulação gradual para reduzir os efeitos colaterais gastrointestinais da metformina. KOMBIGLYZE XR pode ser administrado com ou sem alimentos. Pacientes que precisam de saxagliptina 5 mg e que não estão sendo tratados com metformina: KOMBIGLYZE XR 5 mg/500 mg. Pacientes já tratados com metformina: KOMBIGLYZE XR deve fornecer a dose de metformina já administrada, ou a dose mais próxima. Após a troca de metformina IR para XR, o controle glicêmico deve ser monitorado cuidadosamente. Pacientes que precisam de
saxagliptina 2,5 mg em combinação com metformina de liberação prolongada devem ser tratados com KOMBIGLYZE XR 2,5 mg/1000 mg. Pacientes que precisam de saxagliptina 2,5 mg que sejam ou virgens de tratamento com metformina ou que requeiram uma dose de metformina maior que 1000
mg devem utilizar os comprimidos separados. A dose máxima diária recomendada é 5 mg de saxagliptina e 2000 mg de cloridrato de metformina de liberação prolongada. Quando coadministrado com inibidores da enzima CYP3A4/5 (Ex.: cetoconazol, atazanavir, claritromicina, indinavir, itraconazol,
nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir e telitromicina) KOMBIGLYZE XR 2,5 mg/1000 mg deve ser limitado a uma vez ao dia. Para maiores informações, consulte a bula completa do produto. Rev0516. KOM012_min. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Código 1670069 produzido em outubro 2016.
1. Resolução - RE No- 2.234, de 26 de Outubro de 2015. XIGDUO XR: registro de medicamento novo. Diario Oficial da União 2015:Supl(204):pp43.
2. XIGDUO®(dapagliflozina+metformina XR) comprimidos [bula do medicamento]. São Paulo, SP. Bristol-Myers Squibb Farmacêutica S.A.; 2016.
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Diagnóstico

Acesse o site:
www.abraceavida.com.br,
veja dicas e conheça
o Programa de Benefício
em Medicamentos
da Abbott.
705121

705122

703758
705462
703781
703780

703765

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

703758 FREESTYLE FRE LITE KIT C/10 TIRAS
703765 FREESTYLE LITE 50 TIRAS
705120 FREESTYLE LITE MONITOR 50 + 50
705462 FREESTYLE LITE TIRAS 50+50
703780 FREESTYLE OPTIUM - 100 TIRAS
703778 FREESTYLE OPTIUM - 25 TIRAS
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CORRELATOS

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

703781 FREESTYLE OPTIUM - 50 TIRAS
705463 FREESTYLE OPTIUM C/ 10 TIRAS
705121 FREESTYLE OPTIUM TIRAS 100+25
705122 FREESTYLE OPTIUM TIRAS 50+10
705678 FREESTYLE OPTIUM NEO CONSUMER

MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS LANÇAMENTOS
ORAIS
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1

Nutrição

Acesse o site:
www.abbottbrasil.com.br
para dicas e
informações

703429

705232

705235

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

705232 GLUCERNA BAUNILHA 4X200ML
705235 GLUCERNA CHOCOLATE 4X200ML
703429 GLUCERNA PO BAUNILHA 400 GR
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Diagnóstico

Acesse o site:
diabetes.ascensia.com.br
para dicas e
informações.
704044

705172

704042

704047

705784

704045

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

704042 BREEZE 2 TIRAS C/50
705172 CONTOUR TS KIT MON GLIC 10 TIRAS
704047 CONTOUR TS TIRAS C/100
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CORRELATOS

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

704045 CONTOUR TS TIRAS C/50
705784 CONTOUR TS TIRAS COM 25
704044 MICROLET C/100 LANCETAS

MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS LANÇAMENTOS
ORAIS
INJETÁVEIS

TOP 10

P

M

G

2
2
1

3
3
1

4
4
2

780320

709261

707430

705237

702999

703000

703318

787655

787671

787697

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

705237 AG P/ CAN 4MM NANO P/POINT C100
709261 AG P/ CANETA BD 5MM C/100
707430 AG P/ CANETA BD 8MM C/100
702999 SER BD INSUL FINE 6MM 30U C/100
703000 SER BD INSUL FINE 6MM 50U C/100
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FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

703318 SER BD INSUL FINE 6MM 100U C/100
787655 SER BD INSUL FINE 8MM 30U C/100
787671 SER BD INSUL FINE 8MM 50U C/100
787697 SER BD INSUL FINE 8MM 100U C/100
780320 SACHE ALCOOL SWABS - 70% C/100
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Acesse o site:
www.programasaudefacil.com.br,
veja dicas e conheça o Programa
de Benefício em Medicamentos
da Boehringer Ingelheim.

104039

102586

104043

103599

103600

103602

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

104039 JARDIANCE 10MG X 30CPRS
104043 JARDIANCE 25MG X 30CPRS
102586 TRAYENTA 5MG C/30 COMP
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FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

103599 TRAYENTA DUO 2,5 + 500MG 60COMP
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1

1
1
1

2
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103600 TRAYENTA DUO 2,5MG+1000MG 60COMP 1
103602 TRAYENTA DUO 2,5MG+850MG 60COMP

1

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
JARDIANCE® (empagliflozina) Indicações: 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, tiazolidinedionas,
metformina mais sulfonilureia, ou insulina com ou sem metformina com ou sem sulfonilureia. Contraindicações: JARDIANCE é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade à empagliflozina, ou aos excipientes da fórmula, ou em caso de doenças hereditárias raras que podem
ser incompatíveis com os excipientes da fórmula. MS: 1.0367.0172. TRAYENTA® (linagliptina) Indicações: tratamento de diabetes mellitus tipo 2 para melhorar o controle glicêmico em conjunto com dieta e exercícios, como monoterapia ou em associação à metformina, sulfonilureias,
tiazolidinedionas ou metformina mais sulfonilureias. Dosagem e Administração: um comprimido de 5mg uma vez ao dia, a qualquer hora do dia, com ou sem alimentos. Não há necessidade de ajuste de dose em pacientes com disfunção renal, disfunção hepática e idosos. Não é indicado
para uso em pacientes pediátricos e adolescentes abaixo de 18 anos. Contraindicações: pacientes com hipersensibilidade à linagliptina ou aos excipientes da fórmula. MS: 1.0367.0167.002-5 (30 comp.). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRAYENTA DUO® (linagliptina + cloridrato de
metformina) Indicações: adjuvante da dieta e do exercício, para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 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. Contraindicações: TRAYENTA DUO é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade à linagliptina ou aos excipientes da fórmula; cetoacidose diabética; pré-coma diabético; insuficiência renal moderada (estágio 3b) ou grave ou
redução da função renal (depuração de creatinina < 45 mL/min); condições agudas com o potencial de alterar a função renal como desidratação, infecção grave, choque, administração intravascular de contraste à base de iodo; doença aguda ou crônica que pode causar hipóxia tecidual,
disfunção hepática, intoxicação aguda por álcool e alcoolismo. MS: 1.0367.0170.006-4 (2,5mg+1000mg 60 comp.). MS: 1.0367.0170.002-1 (2,5mg+500mg 60 comp.). MS: 1.0367.0170.004-8 (2,5mg+850mg 60 comp.).
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704244

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

704244 GOICOECHEA DIABET TX 386G

103215

103212

P
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G
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5
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103213
FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

103215 STANGLIT 15MG C/30 COMP
103212 STANGLIT 30MG C/30 COMP
103213 STANGLIT 45MG C/30 COMP

G

P

M

1
1
0

2 5
6 15
0 1

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
STANGLIT® (cloridrato de pioglitazona) Indicações: Stanglit® (cloridrato de pioglitazona) contém uma substância chamada cloridrato de pioglitazona. Stanglit® é um medicamento antidiabético indicado juntamente com dieta e exercícios físicos para melhorar o controle da glicemia (níveis de
açúcar no sangue) em pacientes com diabetes mellitus tipo II (não insulino-dependente). Este é um tipo de diabetes que usualmente se desenvolve na vida adulta. Stanglit® pode ser utilizado sozinho ou em combinação com outros medicamentos para diabetes como sulfonilureias, metformina
ou insulina, principalmente quando a dieta e os exercícios associados ao Stanglit® não resultarem no 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: Não utilizar Stanglit®: - se você apresenta hipersensibilidade (alergia) à pioglitazona ou a qualquer um dos componentes de Stanglit®; - se
você tem insuficiência cardíaca ou já teve no passado. MS: 1.0033.0165.
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705609

706308

705610

102628

102630

193383
193391

102491

102566

171363

100034

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

P

M

G

1
1
HUMALOG KWIKPEN MIX 25 CANETA 3ML C/1 1
HUMALOG KWIKPEN MIX 50 CANETA 3ML C/1 1
HUMALOG MIX 25 KW 3ML C/5 APLIC
1
HUMALOG MIX 50 KW 3ML C/5 APLIC
1
HUMAPEN LUXURA HD
1
HUMAPEN SAVVIO GRAFITE
1
HUMAPEN SAVVIO VERMELHA
1
INSULINA HUMALOG 100 UI 10ML
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

101496 HUMALOG CANETA KWIKPEN 3ML C/5
102629 HUMALOG KWIKPEN CANETA 3ML C/1
102630
102628
101829
101830
706308
705610
705609
168955

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

193391 INSULINA HUMALOG MIX25 5X3ML
100034 INSULINA HUMALOG MIX50 5X3ML
112649 INSULINA HUMALOG REFIL 3ML 2CARP
193383 INSULINA HUMALOG REFIL 5X3ML
112490 INSULINA HUMULIN 70/30 R 3ML 2CA
171363 INSULINA HUMULIN 70/30 U100 10ML
112433 INSULINA HUMULIN N REFIL 2 CARP
102491 INSULINA HUMULIN NPH U-100 10ML
112656 INSULINA HUMULIN R 3ML 2 CARP
102566 INSULINA HUMULIN REG U-100 10ML
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
HUMALOG® (insulina listro) Indicações: HUMALOG é indicado no tratamento de pacientes com diabetes mellitus que necessitam de insulina para o controle das taxas de glicose no sangue. Contraindicações: HUMALOG não é indicado nos casos de hipoglicemia (baixa quantidade de
açúcar no sangue) e em pacientes alérgicos à insulina lispro ou a qualquer componente da fórmula. MS: 1.1260.0008. HUMALOG MIX 25® (insulina lispro (25% de insulina lispro e 75% de insulina lispro protamina)). Indicações: HUMALOG MIX 25 é indicado no tratamento de pacientes
com diabetes mellitus que necessitam de insulina para o controle das taxas de glicose no sangue. Contraindicações: HUMALOG MIX 25 não é indicado nos casos de hipoglicemia (baixa quantidade de açúcar no sangue) e em pacientes alérgicos à insulina lispro ou a qualquer componente
da fórmula. MS: 1.1260.0179. HUMALOG MIX 50® (insulina lispro (50% de insulina lispro e 50% de insulina lispro protamina)). Indicações: HUMALOG MIX 50 é indicado no tratamento de pacientes com diabetes melito que necessitam de insulina para o controle das taxas de glicose
no sangue. Contraindicações: HUMALOG MIX 50 não é indicado nos casos de hipoglicemia (baixa taxa de glicose no sangue) e em pacientes alérgicos à insulina lispro ou a qualquer componente da fórmula. MS: 1.1260.0179. HUMULIN N® (insulina humana) Indicações: HUMULIN N é
indicada para o tratamento de pacientes com diabetes melito para controle da taxa de glicose no organismo. Contraindicações: HUMULIN N não é indicada nos casos de baixa quantidade de glicose (açúcar) no sangue (hipoglicemia) e em pacientes alérgicos a qualquer um dos componentes
da fórmula do medicamento (a menos que seja usado como parte de um programa de dessensibilização). MS: 1.1260.0057. HUMULIN R® (insulina humana) Indicações: HUMULIN R é indicado no tratamento de pacientes com diabetes mellitus para controle da taxa de glicose no organismo. Contraindicações: HUMULIN R não é indicado nos casos de hipoglicemia (baixa quantidade de açúcar no sangue) e em pacientes alérgicos à insulina humana ou a qualquer um dos componentes da fórmula do medicamento (a menos que seja usado como parte de um programa de
dessensibilização). MS: 1.1260.0181. HUMULIN 70N/30R® (insulina humana) Indicações: HUMULIN 70N/30R é indicado para o tratamento de pacientes com diabetes mellitus para controle da taxa de glicose no organismo. Contraindicações: HUMULIN 70N/30R não é indicada nos casos
de hipoglicemia (baixa quantidade de açúcar no sangue) e em pacientes alérgicos à insulina humana ou qualquer um dos componentes da fórmula do medicamento (a menos que seja usado como parte de um programa de dessensibilização). MS: 1.1260.0178. Nov/2016 . PP-HI-BR-XXXX

MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FARMACÊUTICO E À EQUIPE DE VENDAS, PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO AO CONSUMIDOR
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128389

MS: 1.0068.1050

100397
MS: 1.0068.1059

100364

100395

MS: 1.0068.1059

MS: 1.0068.1059

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

P

M
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128587 GALVUS 50MG C/28 COMP

3
3
3

6
6
6

9
9
9

128389 GALVUS 50MG C/56 COMP
100364 GALVUS MET 50/1000MG C/56 COMP

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

P

M

G

3
100397 GALVUS MET 50/850MG C/56 COMP
3
128348 GALVUS MET 50/850MG C/56+56 COMP 3

6
6
6

9
9
9

100395 GALVUS MET 50/500MG C/56 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
GALVUS® vildagliptina) Formas farmacêuticas e apresentações: Galvus® 50 mg - embalagens contendo 14, 28 ou 56 comprimidos. VIA ORAL Indicações: • Galvus® é indicado como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo
2 (T2DM). É indicado: • como monoterapia; • em combinação dupla o com metformina, quando dieta, exercícios e metformina em monoterapia não resultarem em controle glicêmico adequado. - com sulfonilureia (SU), quando dieta, exercícios e SU em monoterapia não resultarem em controle
glicêmico adequado. - com tiazolidinediona (TZD), quando dieta, exercícios e TZD em monoterapia não resultarem em controle glicêmico adequado. • em combinação tripla: - com sulfonilureia e metformina, quando dieta, exercícios mais terapia dupla com estes agentes não resultarem em
controle glicêmico adequado. Galvus® é também indicado ou em combinação com ou insulina (com ou sem metformina) quando dieta, exercício e uma dose estável de insulina não resultarem em um controle glicêmico adequado. Galvus® também é indicado como terapia inicial combinada com
metformina em pacientes com T2DM, quando esta não é adequadamente controlada apenas com dieta e exercício físico, desde que os pacientes apresentem hiperglicemia moderada a grave, ou seja, HbA1c acima de 7,6%. Posologia e administração: • Adultos: A dose recomendada é 50 mg ou
100 mg ao dia na monoterapia, para combinação com metformina, com TZD ou com insulina (com ou sem metformina); 50 mg ao dia em combinação com SU, 100 mg ao dia para combinação tripla com metformina e SU. Dose máxima diária de 100 mg/dia (em duas doses divididas de 50 mg) •
Crianças (abaixo de 18 anos): não é recomendado. • Populações especiais: Em pacientes com insuﬁciência renal moderada ou grave ou doença renal em fase terminal (ESRD), a dose recomendada é 50 mg uma vez ao dia. Contraindicações: Hipersensibilidade à vildagliptina ou a qualquer um dos
excipientes. Advertências e precauções: Galvus® não deve ser usado em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o tratamento de cetoacidose diabética. Existe uma possibilidade de hipoglicemia quando o produto for administrado em combinação com sulfonilureia ou com insulina. Devido à experiência limitada em pacientes com doença renal em fase terminal (ESRD) em hemodiálise, Galvus® deve ser utilizado com cautela nesses pacientes. Não é recomendado a pacientes com insuficiência hepática, incluindo pacientes com níveis pré-tratamento acima de 2,5 vezes o limite
superior da normalidade para ALT ou AST. Testes de função hepática devem ser realizados antes de iniciar o tratamento com Galvus®, em intervalos de 3 meses durante o primeiro ano e depois periodicamente. Se um aumento de 3x ou mais o limite superior da normalidade da AST ou ALT
persistir, é recomendado que se interrompa o tratamento com Galvus®. Após a interrupção do tratamento com Galvus® e normalização dos testes de função hepática, o tratamento com Galvus® não deve ser reiniciado. A experiência clínica é ainda limitada e os resultados inconclusivos de pacientes com insuficiência cardíaca NYHA Classe funcional III tratados com vildagliptina. Não há experiência em estudos clínicos sobre o uso de vildagliptina em pacientes com insuficiência cardíaca NYHA classe funcional IV e, portanto, seu uso não é recomendado nestes pacientes. O uso de
vildagliptina foi associado com o risco de desenvolvimento de pancreatite aguda. Pacientes devem ser informados sobre as características dos sintomas de pancreatite aguda. Se houver suspeita de pancreatite, o uso da vildagliptina deve ser descontinuado. Se a pancreatite aguda for confirmada, o uso da vildagliptina não deve ser reiniciado. Deve-se ter cautela em pacientes com histórico de pancreatite aguda. Não existem dados conclusivos de redução de riscos micro e macrovasculares com Galvus® ou qualquer outro medicamento antidiabético. Gravidez: Não deve ser utilizado
durante a gravidez a menos que os benefícios justifiquem os riscos potenciais ao feto. Lactação: Não deve ser utilizado durante a lactação. Excipientes especiais: contém lactose. Reações adversas: Casos raros de angioedema e disfunção hepática (incluindo hepatite). Monoterapia – Comum:
tontura; Incomuns: cefaleia, constipação, edema periférico. Em combinação com metformina – Comuns: tremor, tontura, cefaleia. Em combinação com sulfonilureia – Comuns: tremor, cefaleia, tontura, astenia. Em combinação com tiazolidinediona – Comuns: aumento de peso, edema periférico. Incomum: cefaleia. Em combinação com insulina – Comuns: hipoglicemia, cefaleia, calafrios, náusea, doença de refluxo gastresofágico; Incomum: diarreia, flatulência. Em combinação com metformina e sulfonilureia – Comum: tontura, tremor, astenia, hipoglicemia, hiperidrose. Experiência pós-comercialização – Raro: hepatite (reversível com a descontinuação do medicamento) – Desconhecido: urticária, pancreatite, lesões esfoliativas na pele e bolhas, artralgia, algumas vezes grave. Interações: A vildagliptina tem um baixo potencial para interações com fármacos. Não foi
observada nenhuma interação de relevância clínica na coadministração da vildagliptina com outros antidiabéticos orais (glibenclamida, pioglitazona, metformina), anlodipino, digoxina, ramipril, sinvastatina, valsartana ou varfarina. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
MS: 1.0068.1050. Informações completas para prescrição disponíveis mediante solicitação ao Departamento Médico da Novartis. BSS 15.12.15. 2015-PSB/GLC-0791-s. GALVUSMET™ (vildagliptina + cloridrato de metformina) Formas farmacêuticas e apresentações – Galvus Met™
50 mg/500 mg, 50 mg/850 mg ou 50 mg/1.000 mg – embalagens contendo 14 ou 56 comprimidos revestidos. VIA ORAL Indicações: Galvus Met™ é indicado como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, cujo diabetes
não esteja adequadamente controlado com cloridrato de metformina ou vildagliptina sozinhos ou em combinação de vildagliptina e cloridrato de metformina em comprimidos separados. Galvus Met™ é indicado em combinação com sulfonilureia (ou seja, terapia de combinação tripla) como
adjuvante à dieta e ao exercício em pacientes inadequadamente controlados com metformina e sulfonilureia. Galvus Met™ é indicado em combinação com insulina (ou seja, erapia de combinação tripla) como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes nos
quais doses estáveis de insulina e metformina sozinhos não fornecem o controle glicêmico adequado. Galvus Met™ é também indicado como terapia inicial em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 cujo diabetes não esteja adequadamente controlado por dieta e exercício sozinhos, desde que
os pacientes apresentem hiperglicemia moderada a grave, ou seja, HbA1c acima de 7,6%. Posologia e administração: Não exceda a dose máxima diária recomendada de vildagliptina (100 mg). Deve ser administrado com as refeições. Adultos: Dose inicial para pacientes controlados inadequadamente com vildagliptina ou cloridrato de metformina em monoterapia: 50 mg/500 mg, duas vezes ao dia, titulado gradualmente após avaliação da resposta terapêutica. Dose inicial para pacientes transferidos de terapia de combinação de vildagliptina e cloridrato de metformina em
comprimidos separados: 50 mg/500 mg, 50 mg/850 mg ou 50 mg/1.000 mg com base na dose de vildagliptina e metformina já utilizadas. Dose inicial para pacientes que nunca tomaram o medicamento: pode ser iniciado com 50 mg/500 mg uma vez ao dia e gradualmente titulada para uma
dose máxima de 50 mg/1.000 mg duas vezes ao dia depois de avaliação adequada da resposta terapêutica. Uso em combinação com sulfonilureia ou com insulina: a dose de Galvus Met™ deve fornecer 50 mg de vildagliptina duas vezes ao dia (dose diária total de 100 mg) e uma dose de
metformina semelhante à dose que está sendo tomada. Insuficiência renal: O ajuste de dose pode ser necessário em pacientes com clearance de creatinina entre 60 e 90 mL/min. Pacientes geriátricos: A dose deve ser ajustada com base na função renal. Crianças (menores de 18 anos de idade):
Não recomendado. Contraindicações: Hipersensibilidade conhecida à vildagliptina, ao cloridrato de metformina ou a qualquer um dos excipientes, doença renal, insuficiência cardíaca congestiva, acidose metabólica aguda ou crônica incluindo cetoacidose diabética com ou sem coma. Deve
ser temporariamente descontinuado em pacientes submetidos a estudos radiológicos envolvendo a administração intravascular de materiais de contraste iodado. Advertências e precauções: Risco de acidose lática, monitoramento da função renal, cautela com o uso concomitante de medicações que possam afetar a função renal ou a disponibilidade do cloridrato de metformina. Deve ser temporariamente descontinuado em pacientes com hipoxemia e que se submeterão a estudos radiológicos com administração intravascular de contrastes iodados ou procedimentos cirúrgicos.
Deve-se evitar ingestão excessiva de álcool. Não é recomendado a pacientes com insuficiência hepática incluindo pacientes com ALT ou AST > 2,5X o limite superior da normalidade antes do início do tratamento. Testes de função hepática (TFH) a serem realizados antes do início do tratamento, com intervalos de três meses durante o primeiro ano e depois periodicamente. Interromper o tratamento com Galvus Met™ caso ocorra um aumento persistente da AST ou ALT > a 3X o limite superior de normalidade. Após interrupção do tratamento com Galvus Met™ e normalização do
TFH, o tratamento com Galvus Met™ não deve ser reiniciado. O uso de metformina pode ocasionar risco de hipovitaminose B12. Não deve ser utilizado em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o tratamento de cetoacidose diabética. Risco de hipoglicemia. Pode ser temporariamente
suspenso em caso de perda do controle glicêmico. Deve somente ser utilizado em pacientes idosos com função renal normal. Não é recomendado a pacientes pediátricos. Pancreatite: O uso de vildagliptina foi associado com o risco de desenvolvimento de pancreatite aguda. Pacientes devem ser
informados sobre as características dos sintomas de pancreatite aguda. Se houver suspeita de pancreatite, o uso da vildagliptina deve ser descontinuado. Se a pancreatite aguda for confirmada, o uso da vildagliptina não deve ser reiniciado. Deve-se ter cautela em pacientes com histórico de
pancreatite aguda. Não existem dados conclusivos de redução de riscos micro e macrovasculares com Galvus Met™. Mulheres com potencial para engravidar, gravidez: Não deve ser utilizado durante a gravidez a menos que os benefícios à mãe sejam superiores aos riscos potenciais ao feto.
Amamentação: Não deve ser utilizado durante a amamentação. Reações adversas: •vildagliptina: Casos raros de angioedema, disfunção hepática, (incluindo hepatite). • vildagliptina em monoterapia: Comum: tontura. Incomum: cefaleia, constipação, edema periférico. • metformina em monoterapia: Muito comum: perda de apetite, ﬂatulência, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal. Comum: disgeusia. Muito Rara: acidose lática, hepatite, reações cutâneas como eritema, prurido e urticária, diminuição da absorção de vitamina B12, anormalidades no teste da função hepática. •
Outros efeitos com a combinação de vildagliptina e metformina: Comum: tremor, tontura, cefaleia. • Outros efeitos com a combinação de vildagliptina e metformina com insulina: Comum: dor de cabeça, calafrios, náusea, doença do reﬂuxo gastroesofágico, diminuição da glicose no sangue.
Incomum: diarreia, ﬂatulência. • Outros efeitos com a combinação de vildagliptina e metformina com sulfonilureia: Comum: tontura, tremor, astenia, hipoglicemia, hiperhidrose. • Experiência pós-comercialização: Raro: hepatite (reversível com a descontinuação do medicamento). Desconhecido: urticária, pancreatite, lesões na pele exfoliativas e bolhas, artralgia, algumas vezes grave. Interações medicamentosas: • vildagliptina: Baixo potencial para interações com fármacos. Não foi observada nenhuma interação de relevância clínica na coadministração da vildagliptina com outros
antidiabéticos orais (glibenclamida, pioglitazona, metformina), anlodipino, digoxina, ramipril, sinvastatina, valsartana ou varfarina. • cloridrato de metformina: interação com furosemida, nifedipino, fármacos catiônicos, fármacos com tendência a produzir hiperglicemia, álcool. USO ADULTO.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS: 1.0068.1059 Informações completas para prescrição disponíveis mediante solicitação ao Departamento Médico da Novartis. BSS 15.12.15. 2015-PSB/GLC-0792-s
Novartis Biociências S.A.
Setor Farma - Av. Prof. Vicente Rao, 90
São Paulo, SP - CEP 04636-000
www.novartis.com.br
www.portal.novartis.com.br
SIC - Serviço de Informação ao Cliente
0800 888 3003 - sic.novartis@novartis.com
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FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

103841 TRESIBA FLEXTOUCH 100UI 1X3 ML
103454 VICTOZA 6 MG
702988 NOVOPEN 4
102917 LEVEMIR FLEXPEN 3ML SINGLE PACK
179887 INSUL NOVORAPID 100UI 10ML
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FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

124719 INSUL NOVORAPID C/5 PENFILL 3ML
191544 LEVEMIR C/5 PENFILL 3,0ML
139741 INSUL NOVOMIX30 FLEXPEN 5X3ML
121038 INSULINA NOVOLIN R 100UI 10ML
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
TRESIBA® FLEXTOUCH® (insulina degludeca) VIA SUBCUTÂNEA / USO ADULTO - Indicação: Tresiba™ (insulina degludeca) é indicado para o tratamento de diabetes mellitus. Contraindicações: Não use Tresiba® se você for alérgico (hipersensível) à insulina degludeca ou a qualquer um
dos outros componentes de Tresiba®. Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Este medicamento pode causar doping. MS 1.1766. 0029
VICTOZA® (liraglutida) Indicação: diabetes mellitus tipo 2 quando dieta e exercícios sozinhos não são suficientes para o controle da glicemia. Pode ser usado em monoterapia ou em combinação com antidiabéticos orais e/ou insulina basal quando estes, em conjunto com dieta e exercício, não
alcançaram um controle glicêmico adequado. Uso adulto acima de 18 anos. Contraindicações: hipersensibilidade à liraglutida ou a qualquer excipiente. Advertências e Precauções: não é um substituto de insulina, portanto a mesma não deve ser descontinuada em pacientes dependentes de
insulina. Não deve ser usado em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o tratamento de cetoacidose diabética. Há limitada experiência em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva NYHA (New York Heart Association) classe I-II, portanto, liraglutida deve ser usado com cautela.
Não há experiência em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva NYHA classe III-IV, portanto, liraglutida não é recomendada para estes pacientes. Eventos adversos relacionados à tireoide, incluindo aumento da concentração sanguínea de calcitonina, bócio e neoplasia tireoideana foram
relatados em estudos clínicos, particularmente em paciente com doença da tireoide pré-existente, portanto liraglutida deve ser usado com cautela. A experiência em pacientes com doença inflamatória intestinal e gastroparesia diabética é limitada, portanto Victoza® não é recomendado nestes
pacientes. Se houver suspeita de pancreatite, Victoza® deve ser descontinuado. Caso a pancreatite aguda seja confirmada, o uso de Victoza® não deve ser reiniciado. Precauções devem ser tomadas em pacientes com histórico de pancreatite. Na ausência de outros sinais e sintomas de pancreatite
aguda, a isolada elevação das enzimas pancreáticas não são preditivo de pancreatite aguda. Pacientes tratados com Victoza® devem ser advertidos sobre o risco potencial de desidratação relacionado a efeitos colaterais gastrointestinais e a tomarem precauções para evitá-la. Substâncias adicionadas à solução de Victoza® podem causar degradação de liraglutida. Categoria de risco na gravidez: C. Victoza® não deve ser usado durante a gravidez e amamentação. Interações medicamentosas: o pequeno prolongamento do esvaziamento gástrico causado pela liraglutida pode afetar a
absorção de medicamentos orais administrados concomitantemente. Varfarina e outros derivados cumarínicos: é recomendado um monitoramento mais frequente da INR (razão normalizada internacional). Não é necessário fazer ajuste de dose dos seguintes medicamentos, quando em uso concomitante com a liraglutida: paracetamol, atorvastatina, griseofulvina, digoxina, lisinopril e contraceptivos orais. Insulina: nenhuma interação farmacodinâmica ou farmacocinética foi observada entre liraglutida e insulina basal detemir em pacientes com diabetes tipo 2. Posologia: A dose inicial
é de 0,6 mg de liraglutida por dia. Após pelo menos uma semana a dose deve ser aumentada para 1,2 mg. Não são recomendadas doses superiores a 1,8 mg. Victoza® pode ser adicionado ao tratamento existente com metformina ou metformina em combinação com tiazolidinediona. Victoza®
pode ser adicionado ao tratamento existente com sulfonilureia ou metformina em combinação com sulfonilureia. Grupos específicos de pacientes: Não é necessário ajuste da dose com base na idade. A experiência com pacientes idosos ≥ 75 anos de idade é limitada. Pacientes com insuficiência
renal: para pacientes com insuficiência renal leve, não é necessário ajuste de dose. Victoza® não pode ser recomendado para pacientes com insuficiência renal grave. A experiência com pacientes com insuficiência hepática é muito limitada para recomendar o uso em pacientes com insuficiência
hepática leve, moderada ou grave. Reações adversas: hipoglicemia, anorexia, redução do apetite, cefaleia, náusea, diarreia, vômito, dispepsia, dor na parte superior do abdome, constipação, gastrite, flatulência, distensão abdominal, doença do refluxo gastroesofágico, eructação, pancreatite
(incluindo pancreatite necrosante), reação anafilática, infecção do trato respiratório superior, mal estar, reações no local de aplicação, disfunção renal, desidratação, urticária, erupção, prurido e frequência cardíaca aumentada. O uso de Victoza® esta associado ao aumento médio dos níveis de
enzimas pancreáticas, lipase e amilase, em até 38% e 21% respectivamente. Superdose: foram relatados dois casos de superdose. Ambos os pacientes se recuperaram sem complicações e relataram náusea grave, vômito e diarreia, porém não hipoglicemia grave. (Ref: Victoza_MiniBula_V.02)
A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registro MS: 1.1766.0028. Para informações completas, vide bula do medicamento. Este medicamento não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade à liraglutida ou
qualquer um de seus excipientes. O uso simultâneo de liraglutida com sulfonilureia pode aumentar o risco de hipoglicemia. LEVEMIR® FLEXPEN® (insulina detemir) USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS - Indicação: Levemir® é indicado para o tratamento de diabetes
mellitus em adultos, adolescentes e crianças acima de 2 anos. Contraindicações: Você não deve usar Levemir® se você for alérgico (hipersensível) a insulina detemir ou qualquer um dos componentes da fórmula de Levemir® (veja o item “Composição”); se você sentir sintomas de hipoglicemia
(baixo nível de açúcar no sangue)(veja “9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?”); em bombas de infusão de insulina; se Levemir® FlexPen® foi derrubado, danificado ou amassado; se não foi armazenado corretamente ou se foi congelado
(veja o item “5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?”); se a insulina não estiver límpida e incolor. Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos. MS 1.1766.0019
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121392 INSULINA NOVOLIN N REF 5 X 3,0ML
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703551 NOVOFINE 32G TIP ETW 6MM C/100 AGUL 2
121095 INSULINA NOVOLIN R REFIL 5X3,0ML
102918 NOVORAPID FLEXPEN SINGLE PACK

1
2

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

121053 INSULINA NOVOLIN N 100UI 10ML
139717 INSUL NOVOMIX 30 C/5 PENFILL 3ML
103842 TRESIBA PENFILL 100UI CARP 5X3 ML

P

M

G

5 10 15
1 2 3
1 2 3

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
NOVOMIX 30® (insulina asparte) VIA SUBCUTÂNEA / USO ADULTO - Indicação: NovoMix 30 é indicado para o tratamento de portadores de Diabetes Mellitus. Contraindicações: Hipersensibilidade à insulina asparte ou a qualquer um dos excipientes. Este medicamento é contraindicado
para menores de 18 anos. MS 1.1766.0017 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. NOVORAPID® (insulina asparte) Indicação: diabetes mellitus. Uso adulto e pediátrico acima de 2 anos. Contraindicações: hipoglicemia e hipersensibilidade
à insulina asparte ou a qualquer excipiente. Advertências e precauções: A dosagem inadequada ou a descontinuação do tratamento pode, especialmente no diabetes Tipo 1, levar à hiperglicemia e cetoacidose diabética. A administração de NovoRapid® deve estar diretamente relacionada com
a refeição. O rápido início da ação deve ser considerado em pacientes com doenças ou medicação concomitantes em que uma absorção retardada dos alimentos é esperada. Doenças concomitantes nos rins, no fígado, ou que afetam as glândulas adrenais, hipófise ou tireóide podem requerer
alteração da dose de insulina. A alternância contínua do local de injeção dentro de uma mesma área ajuda a reduzir ou prevenir a hipersensibilidade local. NovoRapid® pode ser usada durante a gravidez (categoria de risco B). Lactação: Não há restrições ao tratamento com NovoRapid® durante
a amamentação entretanto, pode ser necessário ajustar a dosagem. Posologia: NovoRapid®, geralmente, deve ser administrada imediatamente antes da refeição ou quando necessário logo após a refeição. Normalmente, NovoRapid® deve ser utilizada, em associação com uma insulina de ação
intermediária ou de ação prolongada. A necessidade individual de insulina em adultos e crianças encontra-se normalmente entre 0,5 e 1,0 U/Kg/dia, sendo que 50 a 70% da dose total diária de insulina pode ser fornecida por NovoRapid® e o restante por insulina de ação intermediária ou de
ação prolongada. NovoRapid® é administrada via subcutânea na parede abdominal, na coxa, na parte superior do braço, na região deltóide ou na região glútea. Quando injetada via subcutânea, o início de ação irá ocorrer dentro de 10-20 minutos após a injeção. O máximo efeito ocorre entre
1-3 horas após a injeção. A duração da ação é de 3 a 5 horas. NovoRapid® pode ser usada em um sistema de bomba de infusão. Interações medicamentosas: antidiabéticos orais, inibidores da monoaminooxidase (IMAOs), beta- bloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina
(ECA), salicilatos, esteróides anabólicos, sulfonamidas, contraceptivos orais, tiazidas, glicocorticóides, hormônios da tireóide, simpatomiméticos, hormônio de crescimento, danazol e álcool. NovoRapid® pode causar doping. Reações adversas: hipoglicemia, edema, anomalias de refração e
hipersensibilidade local (dor, rubor, prurido, inflamação, equimose, edema e urticária). Devido à menor duração de ação, quando comparada à insulina humana solúvel, NovoRapid® apresenta um menor risco de causar episódios de hipoglicemia noturna. A persistirem os sintomas, o médico
deverá ser consultado. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registro MS: 1.1766.0016. Para informações completas, vide bula do medicamento. (Ref: NovoRapid_MiniBula_V.01) Este medicamento não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade à insulina asparte ou
qualquer um de seus excipientes. Os contraceptivos orais podem aumentar as necessidades de insulina dos pacientes.
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162834 GLIFAGE 500MG C/30 COMP
153585 GLIFAGE 850MG C/30 COMP
102207 GLIFAGE XR 1G
193953 GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP
101086 GLIFAGE XR 750MG C/30 COMP
100062 THIOCTACID 600MG C/30 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
GLIFAGE® XR Princípio Ativo: cloridrato de metformina Indicação: Como agente antidiabético, associado ao regime alimentar, para o tratamento de: Diabetes tipo 2 em adultos, não dependente de insulina (diabetes da maturidade, diabetes do obeso, diabetes em adultos de peso normal),
isoladamente ou complementando a ação de outros antidiabéticos (como as sulfonilureias); Diabetes tipo 1, dependente de insulina: como complemento da insulinoterapia em casos de diabetes instável ou insulino-resistente Também indicado na Síndrome dos Ovários Policísticos (Síndrome
de Stein-Leventhal). Contraindicação: Hipersensibilidade à metformina ou a qualquer dos excipientes. Cetoacidose diabética, précoma diabético. Insuficiência ou disfunção renal (depuração da creatinina inferior a 60 ml/min). Condições agudas com potencial para alterar a função renal, tais
como: desidratação, febre, infecção grave, choque, administração intravascular de contrastes iodados. Doenças agudas ou crônicas, capazes de provocar hipóxia tecidular, tais como insuficiência cardíaca ou respiratória, infarto do miocárdio recente, choque. Insuficiência hepática, intoxicação
alcoólica aguda, alcoolismo. Cirurgia eletiva de grande porte. MS: 1.0089.0340. THIOCTACID® ácido tióctico) Indicações: Este medicamento é destinado ao tratamento dos sintomas da polineuropatia diabética periférica (doença causada pelo diabetes mellitus em determinados nervos
periféricos). Contraindicações: Você não deve tomar Thioctacid® 600 HR se tiver hipersensibilidade (alergia) ao ácidotióctico ou a qualquer dos outros componentes da fórmula. Uso em crianças e adolescentes: como não existem dados clínicos disponíveis a respeito do uso de Thioctacid®
600 HR em crianças e adolescentes, o produto não deve ser usado nestes grupos de pacientes. Este medicamento é contraindicado para crianças e adolescentes. MS: 1.0089.0330.
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148205 AZUKON MR 30MG C/30 COMP
100343 METTA SR C/30 COMP
102691 PIOGLIT 15MG C/30 COMP
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DESCRIÇÃO

102693 PIOGLIT 30MG C/30 COMP
102690 PIOGLIT 45MG C/30 COMP
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
PIOGLIT® CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA) USO ORAL / USO ADULTO - Indicações: PIOGLIT® contém uma substância chamada cloridrato de pioglitazona. PIOGLIT® é um medicamento antidiabético indicado juntamente com dieta e exercícios físicos para melhorar o controle da glicemia
(níveis de açúcar no sangue) em pacientes com diabetes mellitus tipo II (não insulino-dependente). Este é um tipo de diabetes que usualmente se desenvolve na vida adulta. PIOGLIT® pode ser utilizado sozinho ou em combinação com outros medicamentos para diabetes como sulfonilureias,
metformina ou insulina, principalmente quando a dieta e os exercícios associados ao PIOGLIT® não resultarem no 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. Como Funciona: PIOGLIT® ajuda a controlar o nível de açúcar do seu sangue quando você tiver diabetes tipo II, ajudando seu organismo a utilizar
a insulina produzida da melhor maneira. PIOGLIT® pode ser usado em pacientes que não podem tomar metformina, ou quando o tratamento com dieta e exercícios falhou em controlar o açúcar no sangue e pode ser associado a outras terapias (como metformina, sulfonilureia ou insulina) que
podem ter falhado em prover o controle adequado do açúcar no sangue. Contraindicações: Se você apresenta hipersensibilidade (alergia) à pioglitazona ou a qualquer um dos componentes de PIOGLIT®; se você tem insuficiência cardíaca ou já teve no passado. Este medicamento não deve
ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando. MS: 1.0525.0047 AZUKON® MR GLICLAZIDA)
USO ORAL / USO ADULTO - Indicações: AZUKON® MR é um medicamento que reduz os níveis sanguíneos de açúcar (agente antidiabético oral da classe das sulfonilureias). AZUKON® MR é destinado ao tratamento de diabetes tipo 2 (tipo de diabetes, no qual o paciente não necessita fazer
uso de insulina), diabetes no paciente obeso, diabetes em paciente idoso e diabetes em pacientes com complicações vasculares. Como Funciona: O pâncreas, assim que comemos, libera a insulina que vai manter o açúcar do sangue em níveis normais. No diabetes, a secreção de insulina é
inadequada provocando aumento do açúcar no sangue (hiperglicemia). AZUKON® MR estimula o pâncreas a liberar insulina no momento certo e na quantidade certa, controlando as taxas de açúcar no sangue. Com o tempo, no diabetes podem aparecer complicações vasculares; AZUKON®
MR opõe-se à evolução destas complicações. O início de ação de AZUKON® MR, na maioria dos pacientes, pode ser notado em 2 semanas de tratamento. Contraindicações: AZUKON® MR está contraindicado nos seguintes casos: alérgico (possui hipersensibilidade) à gliclazida, qualquer outro
componente da fórmula do AZUKON® MR, outros medicamentos da mesma classe (sulfonilureias) ou outros medicamentos relacionados (sulfamidas hipoglicemiantes); apresenta diabetes tipo 1 (tipo de diabetes no qual o paciente faz uso de insulina); apresenta corpos cetônicos ou açúcar
na sua urina (isso pode indicar que você apresenta diabetes com ceto-acidose), em pré-coma ou coma diabético; apresenta doença renal ou hepática grave; em uso de medicamentos para tratamento de infecções fúngicas (miconazol, vide item O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE
MEDICAMENTO?); amamentação (vide item O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?). Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico.
Pode ser perigoso para a sua saúde. MS: 1.0525.0019 METTA® SR CLORIDRATO DE METFORMINA) USO ORAL / USO ADULTO - Indicações: METTA SR é um medicamento antidiabético de uso oral, que associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento da diabetes tipo 2
em adultos, isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulinoterapia. METTA SR também está indicado na Síndrome dos
Ovários Policísticos, condição caracterizada por ciclos menstruais irregulares e frequente excesso de pelos e obesidade. Como Funciona: METTA SR contém metformina, um medicamento para tratar o diabetes em adultos. A metformina pertence a um grupo de medicamentos denominados
biguanidas. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite que os tecidos do corpo absorvam a glicose (açúcar) do sangue e a usem para produzir energia ou armazená-la para uso posterior. Se você tem diabetes, o seu pâncreas não produz insulina suficiente ou o seu corpo
não é capaz de utilizar adequadamente a insulina que produz. Isto leva a um nível elevado de glicose no sangue. METTA SR ajuda a baixar o nível de glicose no sangue para um nível tão normal quanto possível. Em estudos clínicos, o uso de metformina foi associado a estabilização do peso
corporal ou a uma modesta perda de peso. Contraindicações: Você não deve tomar METTA SR: se tiver hipersensibilidade (alergia) à metformina ou aos outros componentes da fórmula; se estiver com problema de funcionamento do fígado; se estiver com problema de funcionamento grave
dos rins (depuração de creatinina ou taxa de filtração glomerular (TFG) < 30 ml/min); se tiver diabetes não controlada, com hiperglicemia ou cetoacidose graves. A cetoacidose é uma condição na qual substâncias denominadas “corpos cetônicos” se acumulam no sangue. Os sintomas incluem
dores de estômago, respiração rápida e profunda, sonolência ou hálito com odor de fruta; se estiver desidratado (por exemplo, em função de uma diarreia grave e persistente, vômitos repetidos) ou se tiver com infecção grave (por exemplo, infecção das vias aéreas ou do trato urinário): tanto
desidratação quanto infecções graves podem conduzir a problemas renais, com risco de acidose lática (vide item ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES); se estiver em tratamento para problemas cardíacos, tiver tido recentemente um ataque cardíaco, tiver problemas circulatórios graves ou dificuldades
respiratórias. Isto pode provocar uma falta de oxigenação dos tecidos, com risco de acidose lática (vide item ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES); se ingerir bebidas alcoólicas em excesso; se tiver que ser submetido à cirurgia eletiva de grande porte ou a exame utilizando meio de contraste contendo
iodo (por exemplo, exames como raio-X ou tomografia). Você deve parar de tomar METTA SR durante um determinado tempo antes e depois do exame ou da cirurgia. O seu médico decidirá se necessita de outro tratamento durante este período. Este medicamento não deve ser utilizado por
mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. MS: 1.0525.0031
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703453

703365

704447

704265

703499

705411

703500

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

703453 ACCU CHEK ACTIVE C/10 TIRAS
703365 ACCU CHEK ACTIVE C/25 TIRAS
704447 ACCU CHEK ACTIVE C/50 T MIC
704265 ACCU CHEK ACTIVE KIT
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CORRELATOS

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

705411 ACCU-CHECK ACTIVE PROMO 2X50+50
703499 ACCU CHEK MULTCLIX 24 LANCETAS
703500 ACCU CHEK SAFE T PR UNO 200 LANC
703501 ACCU CHEK SOFTCLIX C/25 LANC

MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS LANÇAMENTOS
ORAIS
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TOP 10
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M
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705926

705928

703501

705927

703452

705930

705432

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

705928 ACCU-CHECK FASTCLIX 102 LANCETS
705927 ACCU-CHECK FASTCLIX 204 LANCETS
705926 ACCU-CHECK FASTCLIX 24 LANCETS
703452 ACCU CHEK PERFORMA C/25 TIRAS

703450

P

M

G

1
1
2
2

1
1
3
3

2
1
3
4

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

703450 ACCU CHEK PERFORMA C/50 TIRAS
705930 ACCU-CHECK PERFORMA KIT NOVO
705432 ACCU-CHEK PERFOR. PROMO 2X50+50

P

M

G

2
2
2

3
3
3

3
4
3

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

ACESSÓRIOS

CORRELATOS

MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS LANÇAMENTOS
ORAIS
INJETÁVEIS

TOP 10

31

104426

103639
103720
103637

103638

707313

103596

103594

103719

103595

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

P

M

G

103639 APIDRA 100UI CARP 3ML

1
1
2
1
1
1

2
1
3
1
1
1

2
1
3
1
1
2

103637 APIDRA 10ML VIAL
103638 APIDRA SOLOSTAR 3ML
707313 CANETA ALLSTAR ROXO MAUVE
707314 CANETA ALLSTAR AZUL TEAL
103596 LANTUS 100UI 1 FRASCO AMP 10ML

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

P

M

G

2
LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML
2
LYXUMIA 20MCG 2 CANETAS
1
LYXUMIA KIT CANETAS 10MCG+20MCG 1
TOUJEO 300 UI/1,5ML CAN SOLOS X1
-

3
2
1
1
-

5
4
1
1
-

103594 LANTUS 100UI CARP 1X3 ML
103595
103719
103720
104426

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
APIDRA® INSULINA GLULISINA) USO SUBCUTÂNEO OU INTRAVENOSO \ USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 4 ANOS - Indicações: APIDRA® é indicada para o tratamento do diabetes mellitus que requer tratamento com insulina. Contraindicações: APIDRA® é contraindicada em pacientes com alergia à insulina glulisina ou a qualquer um dos componentes da fórmula. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. MS: 1.1300.0969 AMARYL® GLIMEPIRIDA) USO ORAL / USO ADULTO - Indicações: AMARYL® é indicado
para o tratamento oral de diabetes mellitus não insulino-dependente (Tipo 2 ou diabetes do adulto), quando os níveis de glicose não podem ser adequadamente controlados por meio de dieta alimentar, exercícios físicos e redução de peso. AMARYL pode ser associado a outros antidiabéticos
orais que não estimulam a secreção de insulina. AMARYL® pode ser associado à metformina quando os níveis glicêmicos não podem ser adequadamente controlados por meio de dieta alimentar, exercícios físicos e uso de AMARYL® ou metformina em monoterapia. AMARYL® também pode
ser utilizado em associação com insulina (vide “Posologia”). Contraindicações: AMARYL® é contraindicado a pacientes: que apresentam hipersensibilidade à glimepirida ou a outras sulfonilureias, outras sulfonamidas ou aos demais componentes da formulação; durante a gravidez e lactação.
Não há experiência suficiente na utilização de AMARYL® em pacientes com insuficiência hepática grave e em pacientes sob diálise. Em pacientes com insuficiência da função hepática é indicada a substituição pela insulina, ao menos para se obter um controle metabólico adequado. AMARYL®
não deve ser administrado para o tratamento de diabetes mellitus insulino-dependente (Tipo 1, ou seja, para o tratamento de diabéticos com história de cetoacidose), de cetoacidose diabética ou de pacientes em pré-coma ou coma diabético. Essa condição deve ser tratada com insulina. Este
medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. MS: 1.1300.0205 DAONIL® GLIBENCLAMIDA) USO ORAL / USO ADULTO - Indicações: Este medicamento é destinado ao tratamento oral do diabetes mellitus não insulino-dependente (Tipo 2 ou
diabetes do adulto), quando os níveis sanguíneos de glicose não podem ser controlados apenas por dieta, exercício físico e redução de peso. Contraindicações: DAONIL® não deve ser administrado: em pacientes com diabetes mellitus insulino-dependente (Tipo 1 ou diabetes juvenil), por
exemplo, diabéticos com histórico de cetoacidose; no tratamento de cetoacidose diabética; no tratamento de pré-coma ou coma diabético; em pacientes com disfunção renal e/ou hepática graves; em pacientes com hipersensibilidade a glibenclamida ou a qualquer um dos componentes da
fórmula; em mulheres grávidas; em mulheres lactantes; em pacientes tratados com bosentana (vide “Interações Medicamentosas”). Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com disfunção renal e/ou hepática graves. Este medicamento é contraindicado na faixa
etária pediátricaCategoria de risco na gravidez: categoria C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. MS: MS 1.1300.0032
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705167
704455

705168

704454

170779

100731

159087

100730

159061

113746

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

159061 AMARYL 1MG C/30 COMP
159087 AMARYL 2MG C/30 COMP
100731 AMARYL 3MG C/30 COMP
170779 AMARYL 4MG C/30 COMP
100730 AMARYL 6MG C/30 COMP
113746 DAONIL C/30 COMP

P

M

G

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
2

FACEAMENTO

CAT. CÓD.

DESCRIÇÃO

P

M

G

704454 HIDRASTAR CREME 120G

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
2

704455 HIDRASTAR LOCAO 120ML
705163 GLICOSIMETRO BGSTAR KIT S/TIRAS
705168 LANCETAS 33G BGSTAR X 100UN
705167 TIRAS TESTE BGSTAR X 50UN

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
LANTUS® INSULINA GLARGINA) USO SUBCUTÂNEO / USO ADULTO E PEDIÁTRICO (6 anos de idade ou mais) - Indicações: LANTUS® é indicada para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 em adultos e também é indicada para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 em adultos e
em crianças co m 6 anos de idade ou mais que necessitam de insulina basal (longa duração) para o controle da hiperglicemia. Contraindicações: LANTUS® (insulina glargina) é contra-indicada para pacientes com alergia à insulina glargina ou a qualquer um dos componentes da fórmula. Este
medicamento é contra-indicado na faixa etária abaixo de 6 anos de idade. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. MS: 1.1300.0285. LYXUMIA® lixisenatida) Uso subcutâneo / Uso adulto - Indicações: LYXUMIA® é
indicado para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 para controle glicêmico em pacientes que não estão bem controlados com o tratamento existente, em associação com os seguintes antidiabéticos orais:metformina, sulfonilureia ou a associação destes agentes. Em associação
com insulina basal:isolada, em associação com metformina, ou em associação com sulfonilureia. Contraindicações: LYXUMIA® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida à lixisenatida ou à qualquer outro componente da formulação. Este medicamento não deve ser
utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. MS: 1.1300.1143. TOUJEO® SOLOSTAR® insulina glargina) Indicações: TOUJEO 300 U/mL é indicada para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 e 2 em adultos que necessitam de insulina basal (longa duração) para o controle
da hiperglicemia (nível alto de açúcar no sangue). Contraindicações: TOUJEO 300 U/mL não deve ser usada em pacientes com hipersensibilidade (alergia) à insulina glargina ou a qualquer um dos componentes da fórmula. MS: 1.1300.1154.
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CONFIRA MAIS
PRODUTOS
CAT.

CÓD.
100725
100726
100845
100846
725002
724807
700349
724823
705807
705808
102089
194084
194076
102623
102625
102626
748434
732289
703238
756825
763664
756080
704026
717488
704027
706473
708487
783829
783811
104015
104014

CAT.

34

704255
703511
703513
703510
703509
701959
703734
703733
703732
703481
703366
703480

DESCRIÇÃO
ACHÉ
MERITOR 2/1000MG C/30 COMP
MERITOR 4/1000MG C/30 COMP
ASPEN
INSUL INSUNORM N U-100 10ML
INSUL INSUNORM R U-100 10ML
DAUDT
DERSANI 100ML
DERSANI 200ML
SANISKIN LC 100ML
SANISKIN LC 200ML
DELTA
SENSIPEL 100ML
SENSIPEL 250ML
EMS
AGLITIL 30MG C/30 COMP
AGLUCOSE 100MG C/30 COMP
AGLUCOSE 50MG C/30 COMP
EUROFARMA
BETES 1MG C/30 COMP
BETES 2MG C/30 COMP
BETES 4MG C/30 COMP
HYPERMARCAS
ADOC ADOCYL LIQ 100ML
ADOC ADOCYL LIQ 200ML
ADOC ADOCYL STEVIA LIQ 80ML
ADOC ZERO CAL GTS 100ML CICLAMAT
ADOC ZERO CAL LIQ 100ML ASPARTAM
ADOC ZERO CAL LIQ 200ML CICLAMAT
ADOC ZERO CAL LIQ SUCRA 100ML
ADOC ZERO CAL PO C/50 ENV
ADOC ZERO CAL SUCRA PO C/ 50 ENV
ADOC FINN CRISTAL GTS 100ML
ADOC FINN GTS 65ML
ADOC FINN PO C/100 ENV 0,8G
ADOC FINN PO C/50 ENV 0,8G
JANSSEN
INVOKANA 100MG COM 30CP
INVOKANA 300MG COM 30CP

ACESSÓRIOS

CÓD.

100058
100055
100056
100053
100054
104172
104171
198176
199570
199562
705092
705094
705096
137547
126219
140475
110734
141879
102722
102421
102725
104162
104163
104164
104130
104137
CORRELATOS

DESCRIÇÃO
JOHNSON & JOHNSON
ONE TOUCH TIRAS C/50 LV4 PG3
ONE TOUCH ULTRASOFT C/100 LANCET
ONE TOUCH ULTRASOFT C/25 LANCETA
ONETOUCH KIT ULTRA MINI PRATA
ONETOUCH KIT ULTRA MINI VERDE
ONETOUCH KIT ULTRA2
ONETOUCH SELECT SIMP T REAG C/25
ONETOUCH SELECT SIMP T REAG C/50
ONETOUCH SELECT SIMPLE KIT
ONETOUCH TIRAS REAG C/50 GR 10 T
ONETOUCH TIRAS REAGENTES C/25
ONETOUCH TIRAS REAGENTES C/50
MSD
JANUMET 50/1000MG C/56 COMP
JANUMET 50/500MG C/28 COMP
JANUMET 50/500MG C/56 COMP
JANUMET 50/850MG C/28 COMP
JANUMET 50/850MG C/56 COMP
JANUMET XR 50/1000MG C/60 COMP
JANUMET XR 50/500MG C/60 COMP
JANUVIA 100MG C/28 COMP
JANUVIA 25MG C/28 COMP
JANUVIA 50MG C/28 COMP
NESTLÉ
OPTIFAST BATIDA BAUNILHA 270G
OPTIFAST MOUSSE CHOC 7X54G
OPTIFAST OMELETE QUEIJO 12X30G
PFIZER
DIABINESE 250MG C/100 COMP
DIABINESE 250MG C/30 COMP
MINIDIAB 5MG C/30 COMP (NOVO)
SERVIER
DIAMICRON MR 30MG C/30 COMP
DIAMICRON MR 30MG C/60 COMP
DIAMICRON MR 60MG C/W15 COMP
DIAMICRON MR 60MG C/30 COMP
DIAMICRON MR 60MG C/60 COMP
SUPERA
NIMEGON MET 50/1000MG C/56 CPR
NIMEGON MET 50/500MG C/56 CPR
NIMEGON MET 50/850MG C/56 CPR
TAKEDA
NESINA 12,5MG COM 30CPR
NESINA 25MG COM 30CPR

MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS LANÇAMENTOS
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TOP 10

CÓD.
118448
147397
121947
147389
116038
147348
191668
191676
195628
170589
154971
102989
101433
101127
101827
154948
101828
102438
101826
102990
189605
102987
189597
155143
148429
148445
160838
102267
103020
101035
102270
101036
103021
102268
102266
191031
103019
191023
101549
102110
102108
102107
101868
191825
191817
102515
101685
142638
142646
142604
104174
104224

DESCRIÇÃO
BIOSINTÉTICA
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 30
GLIBENCLAMIDA MG CPR 5 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 1 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 60
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 60
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 1 G x 30
EMS
GLIBENCLAMIDA MG CPR 5 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 30
CLO PIOGLITAZO MG CPR 30 MG x 15
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 60
GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 60
REPAGLINIDA MG CPR REVEST 2 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 1 MG x 30
CLO PIOGLITAZO MG CPR 15 MG x 15
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 60
CLO PIOGLITAZO MG CPR 45 MG x 15
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 60
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 1 G x 30
EUROFARMA
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 30
GERMED
GLIBENCLAMIDA MG CPR 5 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 30
CLO PIOGLITAZO MG CPR 30 MG x 15
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 1 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 60
CLO PIOGLITAZO MG CPR 45 MG x 15
GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 60
REPAGLINIDA MG CPR 2 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 60
CLO PIOGLITAZO MG CPR 15 MG x 15
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 60
HYPERMARCAS
GLIBENCLAMIDA MG CPR 5 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 1 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 30
LEGRAND
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 30
GLIBENCLAMIDA MG CPR 5 MG x 30
MEDLEY
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 60
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 60

GENÉRICOS

CÓD.

DESCRIÇÃO

103895
101904
104059
142620
103887
142653
101905
100994
100837
100838
100993
152033
152173
152181
152231
152249

GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 30
GLIBENCLAMIDA MG CPR SULCADO 5 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 60
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 60
GLIMEPIRIDA MG CPR 1 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 1 G x 30
GLIBENCLAMIDA MG CPR SULCADO 5 MG x 60
GLIBENCLAMIDA MG CPR 5 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 60
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 30
GLIBENCLAMIDA MG CPR 5 MG x 60
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 60
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 60
GLIMEPIRIDA MG CPR 1 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 30
MERCK
CLOR.METFORMINA MG CPR 850 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR AP 500 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR 500 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 60
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 60
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 1 G x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 1 MG x 30
RANBAXY
GLIBENCLAMIDA MG CPR 5 MG x 30
GLICLAZIDA MG CPR 30 MG x 30
GLICLAZIDA MG CPR 30 MG x 60
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 60
SANDOZ
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 2 MG x 30
GLIMEPIRIDA MG CPR 4 MG x 60
GLIMEPIRIDA MG CPR 1 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 850 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 1 G x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR REVEST 500 MG x 30
TEUTO
CLOR.METFORMINA MG CPR 850 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR 500 MG x 30
CLOR.METFORMINA MG CPR 500 MG x 60
CLOR.METFORMINA MG CPR 850 MG x 60
TORRENT
CLO PIOGLITAZO MG CPR 30 MG x 30
CLO PIOGLITAZO MG CPR 15 MG x 30
CLO PIOGLITAZO MG CPR 45 MG x 30
GLIBEN+CL METFO MG CPR RE 500MG 5 MG x 30
GLIBEN+CL METFO MG CPR RE 500MG 2.50 MG x 30

115014
104175
119776
143701
190140
143693
147223
190157
190132
131987
103441
103442
137323
137331
192344
107722
107953
154377
107854
193417
108266
108316
100831
101908
102313
100749
103401
103389
103391
103402
103409
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Benefícios
exclusivos
para você
Realize suas compras com o Pedido Eletrônico. Ele facilita o dia a dia da
sua farmácia, trazendo mais praticidade, agilidade e as melhores ofertas.
Conheça alguns benefícios:

Acesso
aos
Boletos

Estoque
Identificado
por Cores

Melhores
Ofertas
e Condições

Preço de
Farmácia
Popular

Busca
Inteligente
e Fonética

Informação
de Oferta com
Parcelamento

Se você ainda não usa, está na hora de mudar!
Acesse nosso site e baixe agora mesmo o Pedido Eletrônico.
Em caso de dúvidas sobre a instalação
entre em contato com nosso suporte:
SP Capital (11) 2109-0040 | PR Capital (41) 2109-0040
Demais localidades 0800 728 2786

www.santacruzdistribuidora.com.br

