
COMPRIMIDOS AVANDAMET
Rosiglitazona (como maleato) e cloridrato de metformina

Informações sobre medicina do consumidor

O que tem neste folheto? que ajuda as células do corpo a usar o 

açúcar do sangue e, assim, impede que os 

níveis de açúcar no sangue subam muito. 

Níveis elevados de açúcar no sangue 

podem causar danos às células do corpo.

reação alérgica ou "anafilática" pode 
incluir erupção cutânea com 
comichão (urticária), falta de ar, 
dificuldade em respirar, chiado, 
inchaço da face, língua ou outras 
partes do corpo ou
desmaio.

Leia atentamente este folheto antes 
de tomar AVANDAMET. Se estiver a 
ajudar outra pessoa a tomar 
AVANDAMET, por favor leia 
atentamente este folheto antes de 
administrar a primeira dose. AVANDAMET contém dois ingredientes 

ativos; nomeadamente rosiglitazona (como 

maleato), que pertence a um grupo de 

medicamentos denominado

glitazonas e cloridrato de metformina 

que pertence a um grupo de 

medicamentos denominado

biguanidas.

• você tem insuficiência cardíaca ou teve 

insuficiência cardíaca no passado.
Este folheto responde a algumas 
perguntas comuns sobre o 
AVANDAMET. Não contém todas as 
informações disponíveis.

• você está sendo tratado para angina ou 

tendo um ataque cardíaco.

• você tem diabetes mellitus 
juvenil que não é complicada e 
bem regulada com insulina; 
diabetes mellitus que é 
regulada apenas pela dieta; 
complicações agudas do 
diabetes mellitus, como acidose 
metabólica, coma, infecção, 
gangrena, ou durante ou
imediatamente após a cirurgia 
onde a insulina é essencial.

Não substitui a conversa com o seu 
médico ou farmacêutico.

Todos os medicamentos têm riscos e 

benefícios. Às vezes, novos riscos são 

encontrados mesmo quando um 

medicamento é usado há muitos anos. 

Seu médico avaliou os benefícios 

esperados de você tomar

AVANDAMET contra os riscos que este 
medicamento pode ter para você.

AVANDAMET atua tornando seu 
corpo mais sensível à insulina. 
Portanto, ajuda seu corpo a usar 
melhor a insulina que produz e, 
assim, ajuda a restaurar o açúcar no 
sangue para um nível normal.

AVANDAMET pode ser utilizado isoladamente 

(quando a dieta e o exercício não são 

suficientes para tratar a diabetes) ou em 

conjunto com outros medicamentos 

antidiabéticos.

Se tiver dúvidas sobre a toma deste 
medicamento, fale com o seu 
médico ou farmacêutico.

• tem insuficiência renal ou função 
renal reduzida (por exemplo, se 
for idoso).

Conserve este folheto com o 

medicamento.
• você tem alguma condição que 

pode estar associada à hipóxia 
tecidual (onde o tecido é privado 
de oxigênio) (por exemplo,
gangrena, choque circulatório, perda 

aguda de sangue significativa); 

embolia pulmonar; insuficiência 

hepática grave; pancreatite; ingestão 

excessiva de álcool ou uso de 

diuréticos. Isto deve-se ao risco de 

acidose láctica (uma quantidade 

aumentada de ácido láctico no 

sangue).

Seu médico pode ter prescrito 
AVANDAMET por outro motivo.Você pode precisar de o ler novamente.

Não há evidências de que 
AVANDAMET seja viciante.

O que é AVANDAMET
usado para?

Antes de você tomar
AVANDAMETAVANDAMET é utilizado no tratamento de 

doentes com diabetes mellitus tipo 2. Isso 

também é chamado de diabetes não 

insulinodependente (NIDDM) ou diabetes 

do início da maturidade.

Não tome se:
Você não deve tomar 
AVANDAMET se: • a data de validade (EXP) impressa na 

embalagem expirou.
O diabetes mellitus tipo 2 é uma 
condição na qual seu corpo não produz 
insulina suficiente ou em que a insulina 
que seu corpo produz não funciona tão 
bem quanto deveria. A insulina é um 
produto químico natural do corpo

• você já teve uma reação 
alérgica à rosiglitazona,
metformina ou qualquer um dos 

ingredientes listados no final deste 

folheto (consulte

"Ingredientes"). Sinais de um

• a embalagem está rasgada ou 

apresenta sinais de adulteração

Informe o seu médico se:

Deve informar o seu médico se:
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• está a amamentar, está grávida 
ou a tentar engravidar.

portanto, não deve ser usado em 
pacientes com diabetes mellitus tipo 
1 (ou dependentes de insulina).

Leia também os folhetos destes 

medicamentos.

• você tem insuficiência cardíaca ou teve 

insuficiência cardíaca no passado. Não há informações disponíveis 
sobre o uso de AVANDAMET em 
menores de 18 anos, portanto seu 
uso nestes pacientes não é
recomendado.

Uso em crianças:

• você tem dificuldades respiratórias. Não há informações disponíveis 
sobre o uso de AVANDAMET em 
menores de 18 anos, portanto seu 
uso nestes pacientes não é
recomendado.

• você tem um histórico de inchaço ou 
dor nas pernas e pés.

• você tem um problema com seu fígado. O 

medicamento pode permanecer no seu 

corpo mais tempo do que o habitual.

• você tem distúrbios visuais.

• você está tomando insulina.

O que eu faço se eu tomar 
muito? (sobredosagem)Como eu tomo

AVANDAMET?
• está a tomar nitratos para doenças 

cardíacas existentes porque foram 

notificados problemas cardíacos 

como angina e ataque cardíaco.

Ligue imediatamente para o seu médico ou 

para o Centro de Informação Antivenenos 

(telefone 131126) para aconselhamento, se 

achar que você ou qualquer outra pessoa 

pode ter tomado AVANDAMET em excesso, 

mesmo que não haja sinais de desconforto 

ou

envenenamento.

Quanto levar:
Tome AVANDAMET conforme indicado 
pelo seu médico ou farmacêutico.

• você está tomando outros 

medicamentos antidiabéticos.

A quantidade de AVANDAMET que as 
pessoas tomam pode ser diferente, e 
isso depende da sua condição. O seu 
médico irá prescrever a melhor dose 
para si.

• você tem síndrome dos ovários 

policísticos. Devido à forma como o seu 

medicamento funciona, pode haver um 

risco aumentado de gravidez.

Se não tiver a certeza do que fazer, 

contacte o seu médico, farmacêutico ou 

hospital mais próximo.
Não tome mais comprimidos do que o 
recomendado pelo seu médico.• você é alérgico a alimentos, corantes, 

conservantes ou qualquer outro

medicamentos.
Como tomar: Enquanto estiver a 

tomar AVANDAMET• está a tomar outros medicamentos, 
incluindo medicamentos que compra 
sem receita médica. Em particular, 
medicamentos que podem afetar a 
quantidade de açúcar no sangue se 
você os tomar com AVANDAMET, 
como
gemfibrozil, rifampicina, cimetidina 
e medicamentos que podem alterar 
a quantidade de metformina no 
sangue (especialmente se tiver 
função renal reduzida), tais como

verapamil, rifampicina,
cimetidina, dolutegravir, 
ranolazina, trimetoprima, 
vandetanibe, isavuconazol, 
crizotinibe, olaparibe.

Seus comprimidos AVANDAMET
deve ser ingerido com um copo de 
água. Eles podem ser tomados com ou 
após uma refeição ou com o estômago 
vazio.

Coisas que você deve fazer:

Informe o seu médico se, por qualquer 

motivo, não tiver tomado o medicamento 

exatamente como indicado.
No entanto, tomar os comprimidos com 

ou logo após as refeições diminuirá a 

chance de dor de estômago. Caso contrário, seu médico pode pensar 

que não estava funcionando como deveria 

e mudar seu tratamento

desnecessariamente.

É melhor tomar os comprimidos à 

mesma hora todos os dias.

Quanto tempo tomar: Caso se esqueça de tomar 
AVANDAMET, tome o comprimido 
assim que se lembrar. Não tome mais 
do que a dose habitual. Tome a sua 
próxima dose à hora habitual.

Diabetes é uma condição que requer 

tratamento a longo prazo e avaliação 

regular pelo seu médico. Uma vez que você 

tenha começado a tomar a medicação, 

normalmente você precisará continuar a 

tomá-la pelo resto de sua vida.

Ao tomar AVANDAMET não tome 

nenhum medicamento adicional 

contendo metformina, seja em dose 

única ou em dose combinada. Procure 

aconselhamento do seu médico ou 

farmacêutico.

• tem insuficiência renal ou pode 
ter função renal reduzida (por 
exemplo, se for idoso).

Se você sentir que o efeito do seu 

medicamento é muito fraco ou muito forte, 

não pare de tomar AVANDAMET ou altere a 

dose você mesmo, mas pergunte ao seu 

médico.

Ossos quebrados, geralmente na mão, braço 

ou pé, foram observados com o uso de 

rosiglitazona. Converse com seu médico para 

obter conselhos sobre como manter seus 

ossos saudáveis.

Coisas que você não deve fazer:
O seu médico pode prescrever 
AVANDAMET em combinação com 
outros medicamentos antidiabéticos.

Não dê este medicamento a mais ninguém, 

mesmo que os seus sintomas pareçam 

semelhantes aos seus.AVANDAMET só funciona no
presença de insulina do próprio corpo
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Não use AVANDAMET para tratar 
quaisquer outras queixas, a menos que 
seu médico diga.

Assim como outros medicamentos,

AVANDAMET pode causar alguns 
efeitos colaterais. Se ocorrerem, é mais 
provável que sejam menores e
temporário. No entanto, alguns podem ser 

graves e precisam de atenção médica.

colesterol' (HDLc) e 'mau 
colesterol' (LDLc) e é o equilíbrio 
destes que é mais importante do 
que o nível total. AVANDAMET 
não afeta o equilíbrio do bem e 
do mal
colesterol. Se você tiver alguma 
dúvida sobre seus níveis de 
colesterol, fale com seu médico.

Não pule refeições enquanto estiver 

tomando AVANDAMET.

Não pare de tomar AVANDAMET 
ou altere a dose sem
verificando com seu médico primeiro.

Os efeitos colaterais mais comumente 

relatados são:

• insuficiência cardíaca ou líquido nos 

pulmões (edema pulmonar).Cuidados a ter:
Informe imediatamente o seu médico 
ou dirija-se ao Serviço de Urgência do 
hospital mais próximo se notar algum 
dos seguintes
sintomas de acidose láctica (ácido 
láctico elevado no sangue):

Tenha cuidado ao dirigir ou 
operar máquinas até saber 
como AVANDAMET o afeta.

• problemas cardíacos, como angina ou 

ataque cardíaco.

• inchaço localizado (edema)
• um pequeno aumento de peso.Se você tiver que estar alerta, por exemplo, ao 

dirigir, tenha um cuidado especial para não 

deixar seus níveis de glicose no sangue caírem 

muito.

• níveis baixos de açúcar no 
sangue (hipoglicemia). • náuseas, vómitos ou dores de 

estômago.• uma pequena redução na contagem de 

glóbulos vermelhos (anemia) e na 

contagem de glóbulos brancos.

A ingestão excessiva de álcool deve ser evitada 

enquanto estiver tomando

AVANDAMET, pois pode aumentar o efeito 

deste medicamento e também pode 

causar acidose láctica (um aumento da 

quantidade de ácido láctico no sangue).

• Dificuldade em respirar.

• sensação de fraqueza, cansaço ou mal-estar 

geral.• ossos quebrados, geralmente 
na mão, braço ou pé. • dores musculares incomuns.

• sonolência.

• tonturas ou vertigens.
• gosto metálico na boca.
• um aumento do apetite.

• constipação. • tremendo, sentindo-se 

extremamente frio.
Se for idoso, pode ter a função 
renal reduzida e o seu médico 
pode querer ajustar a sua dose.

Informe o seu médico imediatamente 
se notar qualquer um dos seguintes: • batimento cardíaco lento.

• dor de estômago, como náuseas ou
vômito.

Você pode precisar de atenção médica 
urgente. A acidose láctica com 
AVANDAMET é rara. O risco de acidose 
láctica é maior em alguns pacientes, 
incluindo os idosos, aqueles que tomam 
doses de metformina superiores a 2 g 
por dia, aqueles que bebem quantidades 
excessivas de álcool e aqueles cujos rins 
não são
trabalhando corretamente.

Se tiver alguma dúvida deve falar 
com o seu médico. Não pare de 
tomar AVANDAMET ou
alterar a dose sem consultar 
primeiro o seu médico.

• diarréia.
• dor no peito.

• coceira, erupção cutânea.

• urina escura ou fezes claras.

• amarelecimento da pele ou dos olhos 

(icterícia).

Quais são os efeitos 
colaterais?

• fortes cólicas estomacais.

• perda de peso.

• cansaço.
• falta de ar.
• inchaço ou dor nas pernas e pés.

• rápido aumento de peso.

• distúrbios visuais.

Esta não é uma lista completa de todos os 

possíveis efeitos colaterais. Outros podem 

ocorrer em algumas pessoas e pode haver 

alguns efeitos colaterais ainda não conhecidos.

Verifique com seu médico o mais 
rápido possível se você acha que 
está tendo efeitos colaterais ou 
reações alérgicas devido ao uso de 
AVANDAMET, mesmo que o 
problema não esteja listado abaixo.

Informe o seu médico ou farmacêutico se 

notar quaisquer efeitos secundários do seu 

medicamento que não sejam mencionados 

aqui.• erupção cutânea com comichão 
(urticária), falta de ar, dificuldade em 
respirar, pieira, inchaço da face, 
língua ou outras partes do corpo ou 
desmaio. Estes podem ser
sintomas de uma reação 
alérgica.

AVANDAMET pode aumentar o risco de 

ataque cardíaco ou insuficiência cardíaca em 

alguns pacientes. Deve informar o seu 

médico imediatamente se desenvolver 

algum dos seguintes:

Não se assuste com esta lista de possíveis 

efeitos colaterais. Você pode não 

experimentar nenhum deles.

• rápido aumento de peso

• falta de ar
• inchaço das pernas e pés

• dor no peito

AVANDAMET pode aumentar ligeiramente o 

seu nível de colesterol total. O colesterol 

total é composto de 'bom
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Como faço para armazenar

AVANDAMET?
dióxido de carbono, macrogol 400, óxido de ferro 

amarelo e óxido de ferro vermelho.

Os pacientes que são intolerantes à 

lactose devem observar que cada 

comprimido de AVANDAMET também

contém uma pequena quantidade de 

lactose.

Os comprimidos de AVANDAMET devem ser 

armazenados em local fresco e seco abaixo 

30°C.

Mantenha este medicamento onde as 

crianças não possam alcançá-lo, como em um

armário.
Fornecedor:

Seu AVANDAMET é fornecido 
por:Não deixe no carro, no peitoril da 

janela ou no banheiro.
GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd 
Nível 4, 436 Johnston Street, 
Abbotsford, Victoria, 3067
Austrália.

Mantenha os comprimidos de AVANDAMET 

em sua embalagem blister até a hora de 

tomá-los.

Devolva qualquer medicamento não 

utilizado ou vencido ao seu farmacêutico. Onde ir para mais 
informações:
As empresas farmacêuticas não estão em 

condições de dar às pessoas um diagnóstico 

individual ou aconselhamento médico. O 

seu médico ou farmacêutico é a melhor 

pessoa para aconselhá-lo sobre o 

tratamento da sua condição. Você também 

pode encontrar

informações gerais sobre sua doença e 

seu tratamento de grupos de 

informações de pacientes e organizações 

específicas de produtos, por exemplo, 

Diabetes Australia.

Descrição do produto

O que o AVANDAMET parece
Curti:

Os comprimidos de AVANDAMET são 

comprimidos ovais revestidos por película, 

gravados com 'gsk' numa das faces e a 

seguinte gravação no verso. Os 

comprimidos também se distinguem pela 

cor.

'2/500' - 2 mg de rosiglitazona/500 mg de 

cloridrato de metformina comprimido rosa 

pálido

Este folheto foi elaborado em 30 de 

maio de 2019.

As informações fornecidas aplicam-se 
apenas a: AVANDAMET.'4/500' - comprimido de 4 mg de rosiglitazona/

500 mg de cloridrato de metformina laranja AVANDAMET:

2 mg/500 mg - AUST R 114516 4 

mg/500 mg - AUST R 114517 2 

mg/1000 mg - AUST R 115430 4 

mg/1000 mg - AUST R 115459

'2/1000' - comprimido amarelo de 2 mg de 

rosiglitazona/1000 mg de cloridrato de 

metformina

'4/1000' - comprimido rosa de 4 mg de 

rosiglitazona/1000 mg de cloridrato de 

metformina
As marcas registradas são de 

propriedade ou licenciadas para o 

grupo de empresas GSK.
Ingredientes

©2019 GSK grupo de empresas ou seu 
licenciante.AVANDAMET contém os ingredientes 

ativos rosiglitazona (como
maleato) e metformina
cloridrato.

Versão 6.0

AVANDAMET também contém 
glicolato de amido sódico, 
hipromelose, celulose 
microcristalina, povidona, lactose,
estearato de magnésio, titânio
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