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Empagliflozina
pronunciado como (em'' pa gli floe' zin)

por que este medicamento é prescrito?

A empagliflozina é usada junto com dieta e exercícios, e às vezes com outros medicamentos, para 
diminuir os níveis de açúcar no sangue em pessoas com diabetes tipo 2 (condição em que o açúcar 
no sangue está muito alto porque o corpo não produz ou usa insulina normalmente). A 
empagliflozina também é usada para reduzir o risco de acidente vascular cerebral, ataque cardíaco 
ou morte em pessoas que têm diabetes tipo 2, juntamente com doenças cardíacas e dos vasos 
sanguíneos. A empagliflozina também é utilizada em adultos com insuficiência cardíaca para reduzir 
o risco de necessidade de hospitalização e de morte devido a doenças cardíacas e dos vasos 
sanguíneos. A empagliflozina está em uma classe de medicamentos chamados inibidores do 
cotransportador de sódio-glicose 2 (SGLT2). Reduz o açúcar no sangue, fazendo com que os rins 
eliminem mais glicose na urina.

Com o tempo, as pessoas que têm diabetes e açúcar elevado no sangue podem desenvolver complicações graves ou com risco 

de vida, incluindo doenças cardíacas, derrame, problemas renais, danos nos nervos e problemas oculares. Tomar 

medicamentos, fazer mudanças no estilo de vida (por exemplo, dieta, exercícios, parar de fumar) e verificar regularmente o 

açúcar no sangue pode ajudar a controlar o diabetes e melhorar a saúde. Esta terapia também pode diminuir suas chances de 

ter um ataque cardíaco, derrame ou outras complicações relacionadas ao diabetes, como insuficiência renal, danos nos nervos 

(dormência, pernas ou pés frios; diminuição da capacidade sexual em homens e mulheres), problemas oculares, incluindo 

alterações ou perda de visão, ou doença gengival. Seu médico e outros profissionais de saúde conversarão com você sobre a 

melhor maneira de gerenciar seu diabetes.

como este medicamento deve ser usado?

A empagliflozina vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma vez por dia de manhã com ou 

sem alimentos. Tome empagliflozina aproximadamente à mesma hora todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com 

cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome empagliflozina 

exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

O seu médico pode iniciar uma dose baixa de empagliflozina e aumentar a sua dose conforme necessário.

A empagliflozina ajuda a controlar sua condição, mas não a cura. Continue a tomar empagliflozina mesmo que se 

sinta bem. Não pare de tomar empagliflozina sem falar com o seu médico.
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Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar empagliflozina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à empagliflozina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 

ingredientes dos comprimidos de empagliflozina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e 

produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (ECA), como benazepril (Lotensin, em Lotrel), captopril, enalapril (Epaned, Vasotec, em Vaseretic), 

fosinopril, lisinopril (Prinivil, Qbrelis, Zestril, em Zestoretic), moexipril, perindopril (em Prestalia), quinapril (Accupril, em Accuretic, em 

Quinaretic), ramipril (Altace) e trandolapril; bloqueadores dos receptores da angiotensina como azilsartan (Edarbi, em Edarbyclor), 

candesartan (Atacand, em Atacand HCT), eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro, em Avalide), losartan (Cozaar, em Hyzaar), olmesartan 

(Benicar, em Azor, em Benicar HCT, em Tribenzor), telmisartan (Micardis, em Micardis HCT, em Twynsta) e valsartan (Diovan, em Diovan HCT, 

em Exforge); aspirina e outros medicamentos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), como ibuprofeno (Advil, Motrin) e naproxeno (Aleve, 

Naprosyn); digoxina (Lanoxina); diuréticos ('pílulas de água'); ou insulina ou medicamentos orais para diabetes, como glimepirida (Amaryl, em 

Duetact), glipizida (Glucotrol), gliburida (DiaBeta, Glynase) e tolbutamida. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos 

ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. glipizida (Glucotrol), gliburida (DiaBeta, Glynase) e tolbutamida. Seu médico pode 

precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. glipizida (Glucotrol), gliburida 

(DiaBeta, Glynase) e tolbutamida. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a 

efeitos colaterais.

informe o seu médico se estiver a fazer diálise. O seu médico pode dizer-lhe para não tomar empagliflozina.

informe o seu médico se você bebe álcool regularmente ou às vezes bebe grandes quantidades de álcool em um curto 
período de tempo (beber em excesso) ou está em uma dieta com baixo teor de sódio. Além disso, informe o seu 
médico se você tem ou já teve infecções do trato urinário ou problemas com a micção, pressão arterial baixa, 
colesterol alto, insuficiência cardíaca, doença pancreática incluindo pancreatite (inchaço do pâncreas) ou teve cirurgia 
no pâncreas, infecções fúngicas na área genital, ou doença renal ou hepática. Se for homem, informe o seu médico se 
nunca foi circuncidado. Informe o seu médico se estiver comendo menos devido a doença, cirurgia ou uma mudança 
em sua dieta ou se não conseguir comer ou beber normalmente devido a náuseas, vômitos, diarreia ou se ficar 
desidratado por ficar muito tempo exposto ao sol .

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Não amamente enquanto 
estiver a tomar empagliflozina. Se engravidar enquanto estiver a tomar empagliflozina, contacte o seu 
médico.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o seu médico ou dentista que está a tomar 
empagliflozina.

álcool pode causar uma alteração no açúcar no sangue. Pergunte ao seu médico sobre o uso seguro de bebidas 
alcoólicas enquanto estiver tomando canagliflozina.

você deve saber que a empagliflozina pode causar tonturas, vertigens e desmaios quando você se levanta muito 
rapidamente de uma posição deitada. Se você tiver esse problema, ligue para o seu médico. Este problema é mais 
comum quando você começa a tomar empagliflozina. Para evitar esse problema, saia da cama devagar, apoiando os 
pés no chão por alguns minutos antes de se levantar

pergunte ao seu médico o que fazer se você ficar doente, desenvolver uma infecção ou febre, experimentar um estresse incomum 
ou se machucar. Estas condições podem afetar o seu nível de açúcar no sangue e a quantidade de empagliflozina que você
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Pode precisar.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Certifique-se de seguir todas as recomendações de exercícios e dieta feitas pelo seu médico ou nutricionista. É importante ter 

uma dieta saudável e praticar exercícios regularmente. Siga as instruções do seu médico sobre beber líquidos suficientes ao 

longo do dia enquanto estiver tomando este medicamento.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a 
dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma 
perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Este medicamento pode causar alterações no açúcar no sangue. Você deve conhecer os 
sintomas de açúcar no sangue baixo e alto e o que fazer se tiver esses sintomas.

A empagliflozina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

urinar muito, inclusive à noite

aumento da sede

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente:

micção frequente, urgente, ardente ou dolorosa

urina turva, vermelha, rosa ou marrom

dor pélvica ou nas costas

(nas mulheres) odor vaginal, corrimento vaginal branco ou amarelado (pode ser irregular ou parecido com queijo 
cottage) ou coceira vaginal

(nos homens) vermelhidão, coceira ou inchaço do pênis; erupção cutânea no pênis; descarga fétida do 
pênis; ou dor na pele ao redor do pênis

sentir-se cansado, fraco ou desconfortável; juntamente com febre e dor, sensibilidade, vermelhidão e 
inchaço dos genitais ou da área entre os genitais e o reto

sintomas como os da gripe

Se sentir algum dos seguintes sintomas, pare de tomar empagliflozina e contacte o seu 
médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

irritação na pele

urticária

coceira

dificuldade em engolir ou respirar
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inchaço da face, garganta, língua, lábios, boca ou olhos

rouquidão

Se sentir algum dos seguintes sintomas de cetoacidose, pare de tomar empagliflozina e 
contacte o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência. Se 
possível, verifique se há cetonas na urina se tiver esses sintomas, mesmo que o açúcar no 
sangue seja inferior a 250 mg/dL:

náusea

vômito

dor na região do estômago

cansaço

dificuldade para respirar

A empagliflozina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando 

este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone 
(1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o 

em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como 

guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças 

pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de 

segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e 

alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor 

maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu 

farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em 

sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também 

estão disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima desmaiou,
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teve uma convulsão, tem dificuldade para respirar ou não pode ser acordado, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Os seus níveis de açúcar no sangue devem ser 

verificados regularmente para determinar a sua resposta à empagliflozina. Seu médico solicitará outros exames 

laboratoriais, incluindo hemoglobina glicosilada (HbA1c), para verificar sua resposta à empagliflozina. O seu médico 

também lhe dirá como verificar a sua resposta a este medicamento medindo os seus níveis de açúcar no sangue em casa. 

Siga estas instruções cuidadosamente.

Antes de fazer qualquer teste laboratorial, informe o seu médico e o pessoal do laboratório que está a tomar 

empagliflozina. Devido à forma como este medicamento funciona, sua urina pode testar positivo para glicose.

Você deve sempre usar uma pulseira de identificação diabética para garantir o tratamento adequado em caso de 

emergência.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 

receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 

alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 

uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Jardiance®

Glyxambi®(como um produto combinado contendo Empagliflozina e Linagliptina)

Synjardy®(como um produto combinado contendo Empagliflozina e Metformina)
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