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Rosiglitazona
pronunciado como (roe si gli' ta zona)

AVISO IMPORTANTE:

A rosiglitazona e outros medicamentos semelhantes para diabetes podem causar ou piorar a 
insuficiência cardíaca congestiva (condição na qual o coração não consegue bombear sangue suficiente 
para outras partes do corpo). Antes de começar a tomar rosiglitazona, informe o seu médico se tem ou já 
teve insuficiência cardíaca congestiva, especialmente se a sua insuficiência cardíaca é tão grave que deve 
limitar a sua atividade e só se sente confortável quando está em repouso ou deve permanecer num 
cadeira ou cama. Informe também o seu médico se você nasceu com um defeito cardíaco e se você tem 
ou já teve inchaço dos braços, mãos, pés, tornozelos ou pernas; doença cardíaca, pressão alta; doença 
arterial coronariana (estreitamento dos vasos sanguíneos que levam ao coração); um ataque cardíaco; 
batimentos cardíacos irregulares; ou apneia do sono.

Se você desenvolver insuficiência cardíaca congestiva, poderá apresentar alguns sintomas. Informe o seu 
médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas, especialmente quando começar a tomar 
rosiglitazona ou após o aumento da dose: grande ganho de peso num curto período de tempo; falta de ar; 
inchaço dos braços, mãos, pés, tornozelos ou pernas; inchaço ou dor no estômago; acordar com falta de ar 
durante a noite; necessidade de dormir com travesseiros extras sob a cabeça para respirar deitado; tosse seca 
frequente ou sibilos; dificuldade em pensar com clareza ou confusão; batimento cardíaco rápido ou acelerado; 
não é capaz de andar ou se exercitar também; ou aumento do cansaço.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) 
quando iniciar o tratamento com rosiglitazona e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente 
as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode 
visitar o site da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/
Drugs]) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

Fale com o seu médico sobre os riscos de tomar rosiglitazona.

por que este medicamento é prescrito?

A rosiglitazona é usada junto com um programa de dieta e exercícios e, às vezes, com um ou mais outros 

medicamentos para tratar diabetes tipo 2 (condição na qual o corpo não usa insulina normalmente e
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portanto, não pode controlar a quantidade de açúcar no sangue). Rosiglitazona está em uma classe de medicamentos chamados 

tiazolidinedionas. Funciona aumentando a sensibilidade do corpo à insulina, uma substância natural que ajuda a controlar os 

níveis de açúcar no sangue. A rosiglitazona não é utilizada para tratar a diabetes tipo 1 (condição em que o corpo não produz 

insulina e, portanto, não consegue controlar a quantidade de açúcar no sangue) ou cetoacidose diabética (uma doença grave que 

pode ocorrer se o açúcar elevado no sangue não for tratado).

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?

Rosiglitazona vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma ou duas vezes ao dia com ou sem 

refeições. Tome rosiglitazona 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 rosiglitazona exatamente como 

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

Seu médico pode aumentar sua dose de rosiglitazona após 8-12 semanas, com base na resposta do seu corpo à 
medicação.

A rosiglitazona ajuda a controlar a diabetes tipo 2, mas não a cura. Pode levar 2 semanas para o açúcar no sangue 
diminuir e 2-3 meses ou mais para você sentir todos os benefícios da rosiglitazona. Continue a tomar rosiglitazona 
mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar rosiglitazona sem falar com o seu médico.

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 rosiglitazona,

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

ingredientes dos comprimidos de rosiglitazona. Pergunte ao seu farmacêutico ou consulte o Guia de Medicação para obter uma lista 

dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e 
produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: 
gemfibrozil (Lopid); insulina ou outros medicamentos para diabetes; medicamentos para pressão alta, colesterol alto, 
insuficiência cardíaca ou prevenção de ataque cardíaco ou derrame; e rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate). Seu 
médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
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informe o seu médico se você tem ou já teve alguma das condições mencionadas na seção ADVERTÊNCIAS 
IMPORTANTES ou doença ocular diabética, como edema macular (inchaço da parte posterior do olho); ou 
doença hepática. Informe também o seu médico se você já tomou troglitazona (Rezulin, não mais disponível nos 
Estados Unidos), especialmente se você parou de tomá-lo porque apresentou efeitos colaterais.

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

Se ainda não teve a menopausa (mudança de vida; fim da menstruação) deve saber que a rosiglitazona 
pode aumentar a probabilidade de engravidar mesmo que não tenha menstruações regulares ou tenha 
uma condição que a impeça de engravidar. ovulando (liberando um óvulo dos ovários). Converse com seu 
médico sobre métodos de controle de natalidade que funcionarão para você.

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 

comer uma dieta saudável, exercitar-se regularmente e perder peso, se necessário. Isso ajudará a controlar seu diabetes e 

ajudará a rosiglitazona a funcionar de forma mais eficaz

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se for hora da próxima dose, pule a dose 
esquecida e continue seu esquema de dosagem 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 rosiglitazona pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

dor de cabeça

nariz escorrendo e outros sintomas de resfriado

dor de garganta

dor nas costas

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum dos seguintes sintomas, ou aqueles 
listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue para o seu médico imediatamente:

dor na mandíbula, braço, costas, pescoço ou estômago

dor no peito

saindo em um suor frio

tontura

perda de apetite

náusea

vômito
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dor de estômago

urina escura

amarelecimento da pele ou olhos

mudanças na visão

perda de visão

pele pálida

tontura

inchaço dos olhos, rosto, lábios, língua ou garganta

rouquidão

dificuldade em engolir ou respirar

urticária

coceira

febre

bolhas

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

estiver tomando este medicamento.

Tomar rosiglitazona pode aumentar o risco de você sofrer uma fratura, geralmente na parte superior dos braços, mãos 

ou pés. Converse com seu médico sobre o risco de tomar este medicamento e sobre maneiras de manter seus ossos 

saudáveis   durante o tratamento.

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 da luz, 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. Fale com o seu farmacêutico
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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 tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com seu médico, seu oftalmologista e o laboratório. O seu médico provavelmente solicitará 

exames oftalmológicos regulares e alguns exames laboratoriais para verificar a resposta do seu corpo à rosiglitazona. Seu 

açúcar no sangue e hemoglobina glicosilada devem ser verificados regularmente para determinar sua resposta à 

rosiglitazona. O seu médico também pode dizer-lhe como verificar a sua resposta à rosiglitazona medindo os seus níveis de 

açúcar no sangue em casa. Siga estas instruções cuidadosamente.

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

Avandia®

nomes rand de produtos combinados

Avandamet®(contendo Metformina, 
Rosiglitazona)

Avandaryl®(contendo Glimepirida, 
Rosiglitazona)
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