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Glipizida e metformina (via oral)

Descrição e nomes de marcas
Informações sobre medicamentos fornecidas por:IBM Micromedex

Nome da marca dos EUA

MetaglipDescrições

A combinação de glipizida e metformina é usada para tratar níveis elevados de açúcar no sangue causados   por um tipo 

de diabetes mellitus ou diabetes de açúcar chamado diabetes tipo 2. Normalmente, depois de comer, seu pâncreas 

libera insulina para ajudar seu corpo a armazenar o excesso de açúcar para uso posterior. Este processo ocorre durante 

a digestão normal dos alimentos. No diabetes tipo 2, seu corpo não funciona adequadamente para armazenar o 

excesso de açúcar e o açúcar permanece na corrente sanguínea. O alto nível crônico de açúcar no sangue pode levar a 

sérios problemas de saúde no futuro. Uma dieta adequada é o primeiro passo no controle do diabetes tipo 2, mas 

muitas vezes são necessários medicamentos para ajudar seu corpo. Com duas ações, a combinação de glipizida e 

metformina ajuda seu corpo a lidar com o alto nível de açúcar no sangue. A glipizida estimula a liberação de insulina do 

pâncreas, direcionando seu corpo para armazenar açúcar no sangue. A metformina tem três ações diferentes: retarda a 

absorção de açúcar no intestino delgado; também impede que o fígado converta o açúcar armazenado em açúcar no 

sangue; e ajuda seu corpo a usar sua insulina natural de forma mais eficiente.

Este medicamento está disponível apenas com receita médica.

Este produto está disponível nas seguintes formas farmacêuticas:

Tábua

Antes de usar
Ao decidir usar um medicamento, os riscos de tomar o medicamento devem ser ponderados em relação ao bem 
que ele fará. Esta é uma decisão que você e seu médico tomarão. Para este medicamento, o seguinte deve ser 
considerado:

Alergias

Informe o seu médico se você já teve alguma reação alérgica ou incomum a este medicamento ou a qualquer outro 

medicamento. Informe também o seu profissional de saúde se tiver quaisquer outros tipos de alergias,
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tais como alimentos, corantes, conservantes ou animais. Para produtos sem receita médica, leia atentamente o rótulo 

ou os ingredientes da embalagem.

Pediátrico

Os estudos sobre este medicamento foram feitos apenas em pacientes adultos, e não há informações 
específicas comparando o uso de glipizida e metformina em crianças com o uso em outras faixas etárias.

Geriátrico

Alguns adultos mais velhos podem ser mais sensíveis do que os mais jovens aos efeitos destes medicamentos. Os primeiros sinais de 

baixo ou alto nível de açúcar no sangue não são facilmente vistos ou não ocorrem em adultos mais velhos. Isso pode aumentar a 

chance de desenvolvimento de baixo nível de açúcar no sangue durante o tratamento. Os adultos mais velhos são mais propensos a ter 

problemas relacionados à idade e a glipizida e a metformina devem ser usadas com cuidado à medida que a idade aumenta. Este 

medicamento não deve ser iniciado em adultos com mais de 80 anos de idade, a menos que a função renal não esteja reduzida.

Amamentação

Não há estudos adequados em mulheres para determinar o risco infantil ao usar este medicamento durante a 
amamentação. Pese os benefícios potenciais contra os riscos potenciais antes de tomar este medicamento 
durante a amamentação.

Interações medicamentosas

Embora certos medicamentos não devam ser usados   juntos, em outros casos, dois medicamentos 
diferentes podem ser usados   juntos, mesmo que ocorra uma interação. Nesses casos, seu médico pode 
querer alterar a dose ou outras precauções podem ser necessárias. Quando estiver a tomar este 
medicamento, é especialmente importante que o seu profissional de saúde saiba se está a tomar algum dos 
medicamentos listados abaixo. As interações a seguir foram selecionadas com base em seu significado 
potencial e não são necessariamente abrangentes.

O uso deste medicamento com qualquer um dos seguintes medicamentos não é recomendado. O seu médico 
pode decidir não tratá-lo com este medicamento ou alterar alguns dos outros medicamentos que toma.

Ácido Acetrizóico

Diatrizoato

Óleo Etiodizado

Ácido Iobenzâmico

Iobitridol

Ácido Iocármico

Ácido Iocâmico

Iodamida

Iodipamida

Iodixanol

Ácido Iodohipúrico

Iodopiracete
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Ácido Iodoxâmico

Ácido Ioglicico

Ácido Ioglicâmico

Iohexol

Iomeprol

Iopamidol

Ácido Iopanóico

Iopentol

Iofendilato

Iopromida

Ácido Ioprônico

Ácido Iosérico

Iosimida

Iotasul

Iotalamato

Iotrolan

Ácido Iotróxico

Ioxaglate

Ácido Ioxitalâmico

Ipodate

Metrizamida

Ácido Metrizóico

Tiropanoato de Sódio

O uso deste medicamento com qualquer um dos seguintes medicamentos geralmente não é recomendado, mas pode ser 

necessário em alguns casos. Se ambos os medicamentos forem prescritos em conjunto, o seu médico poderá alterar a dose 

ou a frequência com que utiliza um ou ambos os medicamentos.

Acarbose

Aspirina

Balofloxacina

Besifloxacina

Bupropiona

Capmatinibe

Ceritinibe

Cloroquina

Ciprofloxacina

Dasabuvir

Desmopressina

https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/glipizide-and-metformin-oral-route/precautions/drg-20061984?p=1 13/03

Comentário
s



19/04/22, 10h10 Precauções com Glipizida e Metformina (Via Oral) - Mayo Clinic

Disopiramida

Dofetilida

Dolutegravir

Dulaglutida

Enoxacina

Entacapona

Fexinidazol

Fleroxacina

Flumequina

Gatifloxacina

Gemifloxacina

Hidroxicloroquina

Ioversol

Lanreotida

Levofloxacino

Levocetoconazol

Lixisenatida

Lomefloxacina

Metreleptina

Moxifloxacina

Nadifloxacina

Norfloxacina

Octreotida

Ofloxacina

Ombitasvir

Paritaprevir

Pasireotida

Pazufloxacina

Pefloxacina

Pioglitazona

Porfímero

Prulifloxacina

Rufloxacina

Sitagliptina

Esparfloxacina

Tafenoquina

Ácido Tióctico
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Tosufloxacina

Vandetanibe

O uso deste medicamento com qualquer um dos seguintes medicamentos pode aumentar o risco de certos efeitos colaterais, 

mas o uso de ambos os medicamentos pode ser o melhor tratamento para você. Se ambos os medicamentos forem 

prescritos em conjunto, o seu médico poderá alterar a dose ou a frequência com que utiliza um ou ambos os medicamentos.

Acebutolol

Ácido Aminolevulínico

Atenolol

Betaxolol

Bisoprolol

Melão amargo

Carteolol

Carvedilol

Celiprolol

Cimetidina

Claritromicina

Colesevelam

Ciclosporina

Esmolol

fenacho

Furazolidona

Gemfibrozil

Glucomanano

Goma de guar

Iproniazida

Isocarboxazida

Labetalol

Levobunolol

Linezolida

Azul de metileno

Metipranolol

Metoprolol

Moclobemida

Nadolol

Nebivolol

Nialamida
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Oxprenolol

Patiromer

Penbutolol

Fenelzina

Pindolol

Practolol

Procarbazina

Propranolol

Psyllium

Ranitidina

Ranolazina

Rasagilina

Rifampina

Safinamida

Saxagliptina

Selegilina

Sotalol

Timolol

Tranilcipromina

Verapamil

Voriconazol

Outras interações

Certos medicamentos não devem ser usados   na hora de comer ou comer certos tipos de 
alimentos, pois podem ocorrer interações. O uso de álcool ou tabaco com certos 
medicamentos também pode causar interações. As interações a seguir foram selecionadas 
com base em seu significado potencial e não são necessariamente abrangentes.

O uso deste medicamento com qualquer um dos seguintes geralmente não é recomendado, mas pode ser 
inevitável em alguns casos. Se usado em conjunto, seu médico pode alterar a dose ou a frequência com que 
você usa este medicamento, ou dar instruções especiais sobre o uso de alimentos, álcool ou tabaco.

Etanol

Outros problemas médicos

A presença de outros problemas médicos pode afetar o uso deste medicamento. Certifique-se de informar o 
seu médico se tiver outros problemas médicos, especialmente:

Ácido no sangue (acidose ou cetoacidose) ou

Cirurgia (principal)—O uso de insulina é melhor para ajudar a controlar o diabetes em pacientes com essas 

condições.
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Intoxicação do sangue ou

Desidratação (grave) ou distúrbios 

cardíacos ou dos vasos sanguíneos ou 

doença renal ou

Doença hepática – A acidose láctica pode ocorrer nessas condições e as chances de ocorrer são ainda 
maiores com um medicamento que contém metformina.

Insuficiência Cardíaca Congestiva—Glipizida e metformina não devem ser usados   em pacientes com 
esta condição médica.

Problemas renais, cardíacos ou outros que exijam exames médicos ou exames que usem certos medicamentos 

chamados agentes de contraste, com exames de raios-x—Como este medicamento contém metformina, seu 

médico deve aconselhá-lo a parar de tomá-lo antes de fazer qualquer exame médico ou diagnóstico testes que 

podem causar menos produção de urina do que o habitual; você pode ser aconselhado a começar a tomar o 

medicamento novamente 48 horas após os exames ou testes se sua função renal for testada e considerada 

normal.

Intoxicação alcoólica ou

Exercício extenuante não acompanhado de ingestão adequada de alimentos ou 

glândula adrenal hipoativa, não adequadamente controlada ou

Hipófise hipoativa, não controlada adequadamente ou 

condição desnutrida ou

Condição física enfraquecida ou

Qualquer outra condição que cause baixo nível de açúcar no sangue – Pacientes com essas condições podem ter maior 

probabilidade de desenvolver baixo nível de açúcar no sangue enquanto tomam um medicamento que contém glipizida e 

metformina.

Deficiência de vitamina B12—Esta condição pode ser agravada por este medicamento.

Uso adequado

Siga cuidadosamente o plano de refeições especial que seu médico lhe deu. Esta é a parte mais importante do 

controle de sua condição e é necessária para que o medicamento funcione corretamente. Além disso, exercite-se 

regularmente e teste o açúcar no sangue ou na urina conforme indicado.

A combinação de glipizida e metformina deve ser tomada com as refeições para ajudar a reduzir os efeitos 

colaterais gastrointestinais que podem ocorrer durante o tratamento.

Dosagem

A dose deste medicamento será diferente para pacientes diferentes. Siga as ordens do seu médico ou as 
instruções no rótulo. As informações a seguir incluem apenas as doses médias deste medicamento. Se a 
sua dose for diferente, não a altere a menos que o seu médico lhe diga para o fazer.

A quantidade de medicamento que você toma depende da força do medicamento. Além disso, o número 
de doses que você toma a cada dia, o tempo permitido entre as doses e o tempo que você toma o 
medicamento dependem do problema médico para o qual você está usando o medicamento.

https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/glipizide-and-metformin-oral-route/precautions/drg-20061984?p=1 13/07

Comentário
s



19/04/22, 10h10 Precauções com Glipizida e Metformina (Via Oral) - Mayo Clinic

Para a forma de dosagem oral (comprimidos):

Para diabetes tipo 2:
Para o primeiro tratamento:

Adultos: Inicialmente, 2,5 miligramas (mg) de glipizida e 250 miligramas (mg) de metformina uma 

vez ao dia com uma refeição. Então, seu médico pode aumentar sua dose um pouco de cada vez a 

cada duas semanas até que seu açúcar no sangue esteja controlado.

Crianças: O uso e a dose devem ser determinados pelo seu médico.

Como terapia de segunda linha:

Oral, 2,5 miligramas (mg) de glipizida e 500 miligramas (mg) de metformina ou 5 miligramas 
(mg) de glipizida e 500 miligramas (mg) de metformina duas vezes ao dia, com as refeições 
da manhã e da noite. Em seguida, o seu médico pode aumentar a dose um pouco de cada 
vez até que o açúcar no sangue esteja controlado. A dose inicial não deve exceder a dose 
diária de glipizida ou metformina já em uso.

Crianças: O uso e a dose devem ser determinados pelo seu médico.

Para pacientes previamente tratados com um agente antidiabético sulfonilureia e/ou 
metformina:

Adultos: Ao trocar os pacientes de uma combinação de sulfonilureia mais metformina para 
a combinação de glipizida e metformina, a dose inicial não deve exceder a dose diária de 
glipizida (ou dose equivalente de outra sulfonilureia) e metformina que estava sendo 
tomada.

Crianças: O uso e a dose devem ser determinados pelo seu médico.

Dose Perdida

Se você esquecer de uma dose deste medicamento, tome-a o mais rápido possível. No entanto, se estiver quase 
na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e volte ao seu esquema posológico regular. Não duplique as 
doses.

Armazenar

Armazene o medicamento em um recipiente fechado à temperatura ambiente, longe do calor, umidade e 
luz direta. Evite congelar.

Manter fora do alcance das crianças.

Não guarde remédios desatualizados ou remédios que não sejam mais necessários.

Pergunte ao seu profissional de saúde como você deve descartar qualquer medicamento que não use.

Precauções
O seu médico irá querer verificar o seu progresso em visitas regulares, especialmente durante as primeiras 

semanas em que toma este medicamento.

Sob certas condições, o excesso de glipizida e metformina pode causar acidose láctica. Os sintomas da acidose 
láctica são graves e aparecem rapidamente e geralmente ocorrem quando outros problemas de saúde não 
relacionados ao medicamento estão presentes e são muito graves, como ataque cardíaco ou insuficiência renal. 
Os sintomas de acidose láctica incluem desconforto abdominal ou estomacal;
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diminuição do apetite; diarréia; respiração rápida e superficial; sensação geral de desconforto; dores 
musculares ou cãibras; e sonolência incomum, cansaço ou fraqueza.

Se ocorrerem sintomas de acidose láctica, você deve obter ajuda médica de emergência imediata.

É muito importante seguir cuidadosamente todas as instruções da sua equipe de saúde sobre:

Álcool—Beber álcool pode causar níveis graves de açúcar no sangue. Discuta isso com sua equipe de 
saúde.

Outros medicamentos—Não tome outros medicamentos a menos que tenham sido discutidos com o seu médico.

Aconselhamento—Outros membros da família precisam aprender como prevenir os efeitos colaterais ou ajudar com os 

efeitos colaterais se eles ocorrerem. Além disso, os pacientes com diabetes podem precisar de aconselhamento especial 

sobre mudanças na dosagem de medicamentos para diabetes que podem ocorrer devido a mudanças no estilo de vida, 

como mudanças no exercício e na dieta. Além disso, o aconselhamento sobre contracepção e gravidez pode ser necessário 

devido aos problemas que podem ocorrer em pacientes com diabetes durante a gravidez.

Viagem—Mantenha uma receita recente e seu histórico médico com você. Esteja preparado para uma emergência 

como faria normalmente. Faça concessões para mudar os fusos horários e mantenha os horários das refeições o 

mais próximo possível dos horários habituais das refeições.

Em caso de emergência—Pode haver um momento em que você precise de ajuda de emergência para um problema 

causado por seu diabetes. Você precisa estar preparado para essas emergências. É uma boa ideia usar sempre uma pulseira 

de identificação médica (ID) ou uma corrente no pescoço. Além disso, carregue um cartão de identificação em sua carteira 

ou bolsa que diga que você tem diabetes e uma lista de todos os seus medicamentos.

Os sintomas de hipoglicemia (baixa de açúcar no sangue) incluem ansiedade; mudança de comportamento semelhante 

a estar bêbado; visão embaçada; suores frios; confusão; pele fria e pálida; dificuldade em pensar; sonolência; fome 

excessiva; batimentos cardíacos acelerados; dor de cabeça (continuação); náusea; nervosismo; pesadelos; sono agitado; 

tremores; fala arrastada; ou cansaço ou fraqueza incomum.

A combinação de glipizida e metformina pode causar baixa de açúcar no sangue. No entanto, também pode ocorrer se você 

atrasar ou perder uma refeição ou lanche, beber álcool, se exercitar mais do que o habitual, não puder comer por causa de 

náuseas ou vômitos, tomar certos medicamentos ou tomar glipizida e metformina com outro tipo de medicamento para 

diabetes. Os sintomas de baixo nível de açúcar no sangue devem ser tratados antes que levem à inconsciência (desmaio). 

Diferentes pessoas sentem diferentes sintomas de baixo nível de açúcar no sangue. É importante que você saiba quais 

sintomas de baixo nível de açúcar no sangue você costuma ter para que possa tratá-lo rapidamente.

Se ocorrerem sintomas de hipoglicemia, coma comprimidos ou gel de glicose, xarope de milho, mel ou cubos de 

açúcar; ou beba suco de frutas, refrigerante não dietético ou açúcar dissolvido em água. Além disso, verifique seu 

sangue para baixo nível de açúcar no sangue. Glucagon é usado em situações de emergência quando ocorrem 

sintomas graves, como convulsões (convulsões) ou inconsciência. Tenha um kit de glucagon disponível, juntamente 

com uma seringa ou agulha, e saiba como usá-lo. Os membros de sua família também devem saber como usá-lo.

Os sintomas de hiperglicemia (açúcar elevado no sangue) incluem visão turva; sonolência; boca seca; 
pele seca e corada; hálito com odor de fruta; aumento da micção (frequência e volume); cetonas na 
urina; perda de apetite; sonolência; dor de estômago, náusea ou vômito; cansaço; respiração difícil 
(rápida e profunda); inconsciência; ou sede incomum.
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Açúcar elevado no sangue pode ocorrer se você não se exercitar tanto quanto de costume, tiver febre ou infecção, não tomar 

o suficiente ou pular uma dose de seu medicamento para diabetes, ou comer demais ou não seguir seu plano de refeições.

Se ocorrerem sintomas de açúcar elevado no sangue, verifique o nível de açúcar no sangue e ligue para o seu 

profissional de saúde para obter instruções.

Efeitos colaterais

Junto com seus efeitos necessários, um medicamento pode causar alguns efeitos indesejados. Embora nem todos 

esses efeitos colaterais possam ocorrer, se ocorrerem, podem precisar de atenção médica.

Verifique com seu médico imediatamente se ocorrer algum dos seguintes efeitos colaterais:

Mais comum

Ansiedade

visão embaçada

arrepios

suores frios

coma
confusão

pele pálida fria

tosse

depressão

tontura

batimento cardíaco rápido

febre

dor de cabeça

aumento da fome

náusea

nervosismo

pesadelos

convulsões

tremor

fala arrastada

espirrando

dor de garganta

cansaço ou fraqueza incomum

Menos comum

Dor na bexiga

urina com sangue ou turva
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micção difícil, ardente ou dolorosa 

vontade frequente de urinar

dor na parte inferior das costas ou 

lateral batendo nos ouvidos 

batimentos cardíacos lentos

Cru

Desconforto abdominal

diminuição do apetite

diarréia

desmaios

respiração rápida e superficial 

sensação geral de desconforto 

dor muscular ou cãibras falta 

de ar

sonolência

Sintomas de overdose

Desconforto abdominal

ansiedade

mudança de comportamento, semelhante à 

embriaguez visão turva

suores frios

coma
confusão

pele fria e pálida

diminuição do apetite

diarréia

dificuldade em concentrar a 

sonolência

fome excessiva

batimento cardíaco rápido

respiração rápida e superficial 

sensação geral de desconforto dor de 

cabeça

dor muscular ou náuseas 

cólicas

nervosismo
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pesadelos

sono inquieto

convulsões

tremor

fala arrastada

sonolência incomum

cansaço ou fraqueza incomum

Alguns efeitos colaterais podem ocorrer que geralmente não precisam de atenção médica. Estes efeitos 
secundários podem desaparecer durante o tratamento à medida que o seu corpo se ajusta ao medicamento. 
Além disso, seu profissional de saúde pode informar sobre maneiras de prevenir ou reduzir alguns desses 
efeitos colaterais. Verifique com seu profissional de saúde se algum dos seguintes efeitos colaterais persistir ou 
for incômodo ou se você tiver alguma dúvida sobre eles:

Mais comum

Dor muscular ou óssea 

dor de estômago

vômito

Outros efeitos colaterais não listados também podem ocorrer em alguns pacientes. Se notar quaisquer outros 

efeitos, consulte o seu profissional de saúde.

Ligue para o seu médico para aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA 

em 1-800-FDA-1088.

Partes deste documento atualizadas pela última vez: 01 de abril de 2022
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