
Eucreas®50 mg/850 mg comprimidos revestidos por película Eucreas

®Comprimidos revestidos por película de 50 mg/1000 mg

Cloridrato de vildagliptina/metformina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém 
informação importante para si.
- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que 

seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis 

efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

-

O que tem neste folheto

1. O que é Eucreas e para que é utilizado
2. O que você precisa saber antes de tomar Eucreas
3. Como tomar Eucreas
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar Eucreas
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Eucreas e para que é utilizado

As substâncias ativas de Eucreas, vildagliptina e metformina, pertencem a um grupo de medicamentos denominado 
“antidiabéticos orais”.

Eucreas é usado para tratar pacientes adultos com diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes também é conhecido como diabetes 
mellitus não insulino-dependente. Eucreas é utilizado quando a diabetes não pode ser controlada apenas com dieta e exercício 
físico e/ou com outros medicamentos utilizados no tratamento da diabetes (insulina ou sulfonilureias).

O diabetes tipo 2 se desenvolve se o corpo não produzir insulina suficiente ou se a insulina que o corpo produz não 
funciona tão bem quanto deveria. Também pode se desenvolver se o corpo produzir muito glucagon.

Tanto a insulina quanto o glucagon são produzidos no pâncreas. A insulina ajuda a diminuir o nível de açúcar no sangue, especialmente 

após as refeições. O glucagon faz com que o fígado produza açúcar, fazendo com que o nível de açúcar no sangue suba.

Como funciona o Eucreas

Ambas as substâncias ativas, vildagliptina e metformina, ajudam a controlar o nível de açúcar no sangue. A 
substância vildagliptina funciona fazendo com que o pâncreas produza mais insulina e menos glucagon. A 
substância metformina funciona ajudando o corpo a fazer melhor uso da insulina. Este medicamento 
demonstrou reduzir o açúcar no sangue, o que pode ajudar a prevenir complicações do seu diabetes.

2. O que você precisa saber antes de tomar Eucreas

Não tome Eucreas
- se tem alergia à vildagliptina, metformina ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na 

secção 6). Se pensa que pode ser alérgico a algum destes, fale com o seu médico antes de tomar 
Eucreas.
se tem diabetes não controlada, com, por exemplo, hiperglicemia grave (glicose elevada no 
sangue), náuseas, vómitos, diarreia, perda rápida de peso, acidose láctica (ver “Risco de

-
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acidose” abaixo) ou cetoacidose. A cetoacidose é uma condição na qual substâncias chamadas corpos cetônicos 
se acumulam no sangue e podem levar ao pré-coma diabético. Os sintomas incluem dor de estômago, 
respiração rápida e profunda, sonolência ou a respiração desenvolvendo um cheiro frutado incomum.

se teve recentemente um ataque cardíaco ou se tem insuficiência cardíaca ou problemas graves de circulação 
sanguínea ou dificuldades em respirar que podem ser um sinal de problemas cardíacos.
se tem função renal gravemente reduzida.
se tiver uma infecção grave ou estiver gravemente desidratado (perdeu muita água do seu 
corpo).
se você vai fazer um raio-x de contraste (um tipo específico de raio-x envolvendo um corante injetável). 
Consulte também informações sobre isso na seção “Avisos e precauções”.
se tiver problemas de fígado.
se você beber álcool em excesso (todos os dias ou apenas de vez em quando). se 
estiver a amamentar (ver também “Gravidez e aleitamento”).

-

-
-

-

-
-
-

Avisos e Precauções 
Risco de acidose láctica
Eucreas pode causar um efeito colateral muito raro, mas muito grave, chamado acidose láctica, principalmente se seus rins não 
estiverem funcionando adequadamente. O risco de desenvolver acidose láctica também aumenta com diabetes não 
controlada, infecções graves, jejum prolongado ou ingestão de álcool, desidratação (veja mais informações abaixo), problemas 
hepáticos e quaisquer condições médicas em que uma parte do corpo tenha um suprimento reduzido de oxigênio ( como 
doença cardíaca grave aguda).
Se alguma das situações acima se aplicar a você, converse com seu médico para obter mais instruções.

Pare de tomar Eucreas por um curto período de tempo se tiver uma condição que possa estar associada à 
desidratação(perda significativa de líquidos corporais), como vômitos intensos, diarreia, febre, exposição ao calor ou se 
você beber menos líquidos do que o normal. Fale com o seu médico para mais instruções.

Pare de tomar Eucreas e contacte imediatamente um médico ou o hospital mais próximo se sentir alguns 
dos sintomas de acidose láctica, pois esta condição pode levar ao coma. Os sintomas de acidose láctica 
incluem:
- vômito
- dor de estômago (dor abdominal)
- cãibras musculares
- uma sensação geral de mal-estar com cansaço intenso
- Dificuldade em respirar
- redução da temperatura corporal e dos batimentos cardíacos

A acidose láctica é uma emergência médica e deve ser tratada em um hospital.

Eucreas não é um substituto da insulina. Portanto, você não deve receber Eucreas para o tratamento de 
diabetes tipo 1.

Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Eucreas se tem ou teve uma doença do 
pâncreas.

Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Eucreas se estiver a tomar um medicamento 
antidiabético conhecido como sulfonilureia. O seu médico pode querer reduzir a sua dose de sulfonilureia quando a 
toma juntamente com Eucreas para evitar níveis baixos de glicose no sangue (hipoglicemia).

Se você já tomou vildagliptina, mas teve que parar de tomá-lo por causa de doença hepática, você não deve 
tomar este medicamento.

As lesões cutâneas diabéticas são uma complicação comum da diabetes. Aconselha-se a seguir as recomendações de cuidados 
com a pele e os pés que lhe são dadas pelo seu médico ou enfermeiro. Você também é aconselhado a prestar atenção especial 
ao aparecimento de bolhas ou úlceras enquanto estiver tomando Eucreas. Caso isso ocorra, você deve consultar imediatamente 
o seu médico.
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Se necessitar de uma grande cirurgia, deve parar de tomar Eucreas durante e por algum tempo após o 
procedimento. O seu médico decidirá quando deve parar e quando reiniciar o tratamento com Eucreas.

Um teste para determinar sua função hepática será realizado antes do início do tratamento com Eucreas, em intervalos de 
três meses durante o primeiro ano e periodicamente a partir de então. Isso é para que os sinais de aumento das enzimas 
hepáticas possam ser detectados o mais cedo possível.

Durante o tratamento com Eucreas, o seu médico irá verificar a sua função renal pelo menos uma vez por ano ou 
mais frequentemente se for idoso e/ou tiver um agravamento da função renal.

O seu médico irá testar regularmente o seu sangue e urina para detectar açúcar.

Crianças e adolescentes
A utilização de Eucreas em crianças e adolescentes até aos 18 anos de idade não é recomendada.

Outros medicamentos e Eucreas
Se você precisar de uma injeção de um meio de contraste que contenha iodo em sua corrente sanguínea, por 
exemplo, no contexto de um raio-X ou varredura, você deve parar de tomar Eucreas antes ou no momento da 
injeção. O seu médico decidirá quando deve parar e quando reiniciar o tratamento com Eucreas.

Informe o seu médico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos. Você 
pode precisar de testes mais frequentes de glicose no sangue e função renal, ou seu médico pode precisar ajustar a 
dosagem de Eucreas. É especialmente importante mencionar o seguinte:
- glicocorticóides geralmente usados   para tratar a inflamação
- agonistas beta-2 geralmente usados   para tratar distúrbios respiratórios
- outros medicamentos utilizados para tratar a diabetes

- medicamentos que aumentam a produção de urina (diuréticos)
- medicamentos usados   para tratar a dor e a inflamação (AINEs e inibidores da COX-2, como 

ibuprofeno e celecoxib)
certos medicamentos para o tratamento da pressão arterial elevada (inibidores da ECA e antagonistas dos recetores 
da angiotensina II)
certos medicamentos que afetam a tireoide certos medicamentos que afetam o 

sistema nervoso certos medicamentos usados   para tratar a angina (por exemplo 

ranolazina) certos medicamentos usados   para tratar a infecção pelo HIV (por 

exemplo, dolutegravir)

certos medicamentos utilizados para tratar um tipo específico de cancro da tiróide (cancro medular da tiróide) (por exemplo, 

vandetanib)

certos medicamentos usados   para tratar azia e úlceras pépticas (por exemplo, cimetidina)

-

-
-
-
-
-

-

Eucreas com álcool
Evite a ingestão excessiva de álcool enquanto estiver tomando Eucreas, pois isso pode aumentar o risco de acidose 
láctica (consulte a seção “Advertências e precauções”).

Gravidez e amamentação
- Se está grávida, pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico antes de 

tomar este medicamento. O seu médico irá discutir consigo o risco potencial de tomar 
Eucreas durante a gravidez.
Não utilize Eucreas se estiver grávida ou a amamentar (ver também “Não tome Eucreas”).-

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução e utilização de máquinas

Se sentir tonturas enquanto estiver a tomar Eucreas, não conduza nem utilize quaisquer ferramentas ou máquinas.
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3. Como tomar Eucreas

A quantidade de Eucreas que as pessoas precisam tomar varia dependendo de sua condição. O seu médico dir-lhe-á 
exatamente qual a dose de Eucreas a tomar.

Tome sempre este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Consulte o seu médico ou farmacêutico 
se tiver dúvidas.

A dose recomendada é um comprimido revestido por película de 50 mg/850 mg ou 50 mg/1000 mg duas 
vezes ao dia

Se tiver função renal reduzida, o seu médico pode prescrever uma dose mais baixa. Além disso, se estiver a tomar um 
medicamento antidiabético conhecido como sulfonilureia, o seu médico poderá prescrever uma dose mais baixa.

O seu médico pode prescrever este medicamento sozinho ou com outros medicamentos que diminuem o nível de 
açúcar no sangue.

Quando e como tomar Eucreas
- Engula os comprimidos inteiros com um copo de água,
- Tome um comprimido de manhã e o outro à noite com ou logo após as refeições. Tomar o comprimido logo 

após a refeição diminuirá o risco de dor de estômago.

Continue a seguir todos os conselhos sobre dieta que seu médico lhe deu. Em particular, se você estiver seguindo uma 
dieta de controle de peso para diabéticos, continue com isso enquanto estiver tomando Eucreas.

Se tomar mais Eucreas do que deveria
Se tomar demasiados comprimidos de Eucreas, ou se outra pessoa tomar os seus comprimidos,fale com um 
médico ou farmacêutico imediatamente. Atenção médica pode ser necessária. Se tiver de ir a um médico ou 
hospital, leve a embalagem e este folheto consigo.

Caso se tenha esquecido de tomar Eucreas

Se você esquecer de tomar um comprimido, tome-o com sua próxima refeição, a menos que você deva tomá-lo de qualquer maneira. Não tome 

uma dose dupla (dois comprimidos de uma só vez) para compensar um comprimido esquecido.

Se parar de tomar Eucreas
Continue a tomar este medicamento enquanto o seu médico o prescrever para que possa continuar a controlar o seu açúcar no 
sangue. Não pare de tomar Eucreas a menos que o seu médico lhe diga para fazê-lo. Se você tiver alguma dúvida sobre quanto 
tempo deve tomar este medicamento, fale com seu médico.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Você devepare de tomar Eucreas e consulte o seu médico imediatamentese sentir os seguintes efeitos 
secundários:
• Acidose láctica(muito raros: podem afetar até 1 utilizador em 10.000):

Eucreas pode causar um efeito colateral muito raro, mas muito grave chamado acidose láctica (ver seção “Advertências 
e precauções”). Se isso acontecer você devepare de tomar Eucreas e contacte imediatamente um médico ou o 
hospital mais próximo, pois a acidose láctica pode levar ao coma. Angioedema (raro: pode afetar até 1 em 1.000 
pessoas): Os sintomas incluem inchaço da face, língua ou garganta, dificuldade em engolir, dificuldade em respirar, 
aparecimento súbito de erupção cutânea ou urticária, o que pode indicar uma reação chamada “angioedema”.

Doença hepática (hepatite) (raro): Os sintomas incluem pele e olhos amarelos, náuseas, perda de apetite

•

•
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ou urina de cor escura, que pode indicar doença hepática (hepatite).
Inflamação do pâncreas (pancreatite) (frequência desconhecida): Os sintomas incluem dor 
intensa e persistente no abdómen (área do estômago), que pode atingir as costas, bem como 
náuseas e vómitos.

•

Outros efeitos colaterais

Alguns pacientes experimentaram os seguintes efeitos colaterais enquanto tomavam Eucreas:

• Muito frequentes (podem afetar mais de 1 em cada 10 pessoas): náuseas, vómitos, diarreia, dor dentro 
e à volta do estômago (dor abdominal), perda de apetite.
Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas): tonturas, dores de cabeça, tremores incontroláveis, 
gosto metálico, níveis baixos de glicose no sangue.
Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas): dor nas articulações, cansaço, prisão de ventre, inchaço das 

mãos, tornozelo ou pés (edema).

Muito raros (podem afetar até 1 em 10.000 pessoas): dor de garganta, coriza, febre; sinais de um nível elevado de 
ácido láctico no sangue (conhecido como acidose láctica), tais como sonolência ou tonturas, náuseas ou vómitos 
graves, dor abdominal, batimento cardíaco irregular ou respiração profunda e rápida; vermelhidão da pele, 
coceira; diminuição dos níveis de vitamina B12 (palidez, cansaço, sintomas mentais como confusão ou distúrbios 
de memória).

•

•

•

Alguns doentes sentiram os seguintes efeitos secundários enquanto tomavam Eucreas e uma sulfonilureia:
• Frequentes: tonturas, tremores, fraqueza, glicemia baixa, sudorese excessiva.

Alguns pacientes tiveram os seguintes efeitos colaterais enquanto tomavam Eucreas e insulina:
• Frequentes: dor de cabeça, arrepios, náuseas (sensação de enjoo), níveis baixos de glicose no sangue, azia.

• Pouco frequentes: diarreia, flatulência.

Desde que este produto foi comercializado, os seguintes efeitos colaterais também foram relatados:
• Frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis): erupção cutânea com comichão, inflamação do 

pâncreas, descamação localizada da pele ou bolhas, dores musculares.

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis 
efeitos colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente por meio do Esquema de 
Cartão Amarelo em: www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure por Cartão Amarelo MHRA no Google Play ou Apple App Store. 
Ao comunicar efeitos secundários, pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como armazenar Eucreas

-
-

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no blister e na embalagem exterior após 
“VAL”. A data de validade refere-se ao último dia desse mês.
Não armazene acima de 30°C.
Conservar na embalagem original (blister) para proteger da humidade.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas ajudarão a proteger o 
meio ambiente.

-
-
-

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que Eucreas contém
- As substâncias ativas são vildagliptina e cloridrato de metformina.
- Cada comprimido revestido por película de Eucreas 50 mg/850 mg contém 50 mg de vildagliptina e 850 mg 

de cloridrato de metformina (correspondente a 660 mg de metformina).
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- Cada comprimido revestido por película de Eucreas 50 mg/1000 mg contém 50 mg de vildagliptina e 1000 mg de 
cloridrato de metformina (correspondente a 780 mg de metformina).
Os outros componentes são: Hidroxipropilcelulose, estearato de magnésio, hipromelose, dióxido de 
titânio (E 171), óxido de ferro amarelo (E 172), macrogol 4000 e talco.

-

Qual o aspecto de Eucreas e conteúdo da embalagem
Os comprimidos revestidos por película de Eucreas 50 mg/850 mg são amarelos, ovais com “NVR” numa das 
faces e “SEH” na outra.
Os comprimidos revestidos por película de Eucreas 50 mg/1000 mg são amarelos escuros, ovais com “NVR” numa das faces e 
“FLO” na outra.

Eucreas está disponível em embalagens contendo 10, 30, 60, 120, 180 ou 360 comprimidos revestidos por película e em embalagens múltiplas 

contendo 120 (2x60), 180 (3x60) ou 360 (6x60) comprimidos revestidos por película. Nem todos os tamanhos de embalagem e dosagens de 

comprimidos podem estar disponíveis em seu país.
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Introdução no Mercado:

Reino Unido
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Este folheto foi revisto pela última vez em 08/2021

6


