
COMPRIMIDOS DISPERSÍVEIS DE VOGLIBOSE
VOLICOSE
COMPOSIÇÃO
Cada comprimido dispersível não revestido contém: 
Voglibose 0,2 mg
Excipientes qs

MT- 0,2 vezes ao dia, durante 7 dias consecutivos, a Voglibose não foi detectada no 
plasma ou na urina. Da mesma forma, quando Voglibose foi administrado a 
adultos saudáveis   do sexo masculino (10 indivíduos) como uma dose única 
de 2 mg, Voglibose não foi detectada no plasma ou na urina.

Distribuição:
Após a ingestão de Voglibose (e outros inibidores da 
glicosidase), a maioria do fármaco inalterado ativo 
permanece no lúmen do trato gastrointestinal para exercer 
sua atividade farmacológica.

VOLICOSE
COMPOSIÇÃO
Cada comprimido dispersível não revestido contém: 
Voglibose 0,3 mg
Excipientes qs

MT- 0,3

Metabolismo:
A voglibose é metabolizada por enzimas intestinais e pela 
flora microbiana.

FORMA FARMACEUTICA
Tábua

PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Propriedades Farmacodinâmicas

Eliminação:
A voglibose é excretada na urina e nas fezes.

Grupo farmacoterapêutico: 
Código ATC dos inibidores da alfa-
glicosidase: A10BF03

Em um estudo em que uma dose única de 1 mg/kg de C14-
Voglibose foi administrada em ratos, observou-se a transferência de 
Voglibose para o feto e para o leite materno, e as taxas de excreção 
na urina e nas fezes foram de cerca de 5% e 98%, respectivamente.

Mecanismo de ação
A voglibose é um inibidor da alfa glucosidase que reduz a 
absorção intestinal de amido, dextrina e dissacarídeos por Dados de segurança pré-clínica

Nenhum estudo em animais de farmacologia de segurança, 
toxicidade de dose repetida, genotoxicidade, potencial 
carcinogênico, toxicidade reprodutiva e desenvolvimento foi 
conduzido com VOLICOSEMT0,2/0,3 mg.

inibindo a ação de α - glicosidase na escova intestinal
fronteira. A inibição desta enzima catalisa a 
decomposição de dissacarídeos em monossacarídeos 
e retarda a digestão e absorção de carboidratos; o 
aumento pós-prandial da glicose plasmática é 
atenuado em indivíduos normais e diabéticos, 
resultando em melhora da hiperglicemia pós-prandial 
e vários distúrbios causados   por hiperglicemia. αOs inibidores da glicosidase não estimulam
liberação de insulina e, portanto, não resulta em hipoglicemia. Esses 
agentes podem ser considerados como monoterapia em pacientes 
idosos ou em pacientes com hiperglicemia predominantemente 
pós-prandial.α Os inibidores de glicosidase são normalmente usados   em

combinação com outros agentes antidiabéticos orais e/ou insulina. 
Voglibose deve ser administrado no início de uma refeição, pois é 
pouco absorvido.

INFORMAÇÕES CLÍNICAS
Indicações Terapêuticas
Para melhora da hiperglicemia pós-prandial no diabetes mellitus, 
quando apenas dieta e/ou exercício ou hipoglicemiantes orais ou 
preparação de insulina, além de dieta e/ou exercício, não resultam 
em controle glicêmico adequado.

Posologia e Modo de Administração Dose 
Normal para Adultos
Normalmente, os comprimidos de Voglibose são administrados por via oral 
em dose única de 0,2 mg, 3 vezes ao dia, antes de cada refeição. Se o efeito 
não for suficiente, a quantidade de uma dose única pode ser aumentada até 
0,3 mg.

Eficácia Clínica:
Em um estudo duplo-cego randomizado envolvendo 1.780 
indivíduos japoneses com tolerância à glicose diminuída, 
que foram tratados por uma média de 48,1 semanas (desvio 
padrão, DP = 36,3), Ryuzo Kawamori et al relataram que a 
Voglibose é melhor que o placebo (p = 0,0026) . Observou-se 
que a Voglibose, além da modificação do estilo de vida, pode 
reduzir o desenvolvimento de diabetes tipo 2 em indivíduos 
japoneses de alto risco com intolerância à glicose.

Dosagem na Insuficiência Renal

A voglibose é pouco absorvida após doses orais e a excreção renal é 
insignificante, sugerindo que nenhum ajuste de dose é necessário. 
No entanto, estudos farmacocinéticos em pacientes com 
insuficiência renal não estão disponíveis.

Pediatria
A segurança e eficácia de Voglibose em crianças não foram 
estabelecidas.Kazuhisa Takami et al examinaram os efeitos da modificação/

restrição dietética isolada e modificação/restrição dietética com 
Voglibose ou gliburida na adiposidade abdominal e anormalidades 
metabólicas em 36 pacientes japoneses com diabetes tipo 2. Em 
pacientes recém-diagnosticados que eram relativamente magros, 
mas com excesso de área de tecido adiposo visceral (VAT), a 
modificação/restrição da dieta (com ou sem Voglibose ou gliburida) 
reduziu efetivamente o VAT. A diminuição do VAT esteve 
intimamente associada à melhora do controle glicêmico através da 
dieta. O uso adicional de Voglibose ou gliburida em baixas doses 
não teve efeitos prejudiciais na adiposidade abdominal e teve 
efeitos benéficos na sensibilidade à insulina e na resposta aguda à 
insulina.

Geriatria
Uma vez que os pacientes idosos geralmente têm uma hipofunção 
fisiológica, é desejável que se tome o cuidado de iniciar a 
administração com uma dose baixa (por exemplo, 0,1 mg de cada 
vez). Além disso, este medicamento deve ser administrado 
cuidadosamente sob observação atenta, durante o curso da doença, 
com atenção cuidadosa ao nível de açúcar no sangue e ao 
aparecimento de sintomas gastrointestinais.

Contra-indicações
• Hipersensibilidade à Voglibose ou a qualquer um dos excipientes.
• Cetoacidose diabética, pré-coma diabético
• Infecção grave, antes e depois da operação ou com 

trauma grave.
• Obstrução gastrointestinal ou predisposta a ela.

Em outro estudo, o tratamento com Voglibose em pacientes com 
diabetes mellitus demonstrou melhora dos níveis de glicose no 
sangue pós-prandial, um declínio significativo do nível de 
triglicerídeos e uma elevação do colesterol de lipoproteína de alta 
densidade (HDL) e da apolipoproteína A-1. Em comparação com a 
acarbose, Voglibose foi mais eficaz e teve menos efeitos colaterais. Advertências e precauções especiais de uso

Os comprimidos de Voglibose dissolvem-se na boca e não precisam de ser 
engolidos.Em uma meta-análise comparando miglitol e Voglibose, não foram 

observadas diferenças significativas na glicose pós-prandial entre os 
2 grupos. A administração de Voglibose comprimidos deve ser limitada a 

pacientes com diabetes estabelecido, pois existem algumas outras 
condições de doença, como tolerância anormal à glicose e açúcar 
urinário positivo, que representam sintomas semelhantes ao 
diabetes (glicosúria renal, tolerância anormal à glicose senil, função 
tireoidiana anormal, etc.). ).

Propriedades Farmacocinéticas 
Absorção:
A voglibose é pouco absorvida após doses orais. As concentrações 
plasmáticas após doses orais geralmente são indetectáveis. Após 
uma dose de 80 mg (substancialmente maior do que a dose 
recomendada), níveis plasmáticos de pico de cerca de 20 ng/mL 
foram observados em 1 a 1,5 horas.

Em pacientes que estão sendo tratados com modificações no estilo de vida 
(dieta e/ou exercício), este medicamento deve ser administrado somente 
quando os níveis de glicose sanguínea pós-prandial de 2 horas estiverem

Quando os comprimidos de Voglibose foram administrados repetidamente a adultos 

saudáveis   do sexo masculino (6 indivíduos) em uma dose única de 0,2 mg, 3

α 200 mg/dL.
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Somente para uso de um Médico Registrado ou de um Hospital ou Laboratório.

COMPRIMIDOS DISPERSÍVEIS DE VOGLIBOSE

VOLICOSE MT- 0,2/0,3 uÉÉåsÉÏM ÉåxÉ-0,2/0,3

Durante a administração deste medicamento, a progressão da doença deve 
ser observada de perto com o monitoramento dos níveis de glicose no 
sangue em intervalos regulares. Se o efeito nos níveis de glicose pós-prandial 
não for satisfatório mesmo após a administração

Quando Voglibose é administrado a pacientes com cirrose hepática 
grave, a hiperamônia pode piorar com o desenvolvimento de 
constipação seguida de perturbação da consciência. Elevação de 
GOT (glutamato oxaloacetato), GPT (glutamato

deste medicamento por 2 a 3 meses (glicose α pós-prandial200
mg/dL), considere uma mudança para um tratamento mais 
adequado. Após a administração deste medicamento, se for 
alcançado um controle suficiente da glicemia (glicose pós-prandialα160 mg/dL) e
pode ser satisfatoriamente mantida com terapia de estilo de vida ou 
com o uso adicional de hipoglicemiantes orais ou preparações de 
insulina, a administração de Voglibose comprimidos deve ser 
descontinuada e o progresso subsequente da doença deve ser 
monitorado.

piruvato transaminase), LDH (lactato desidrogenase), αGPT
(α glutamato piruvato) ou fosfatase alcalina podem ocorrer com 
pouca frequência.

Quando Voglibose é usado em combinação com outros medicamentos 
antidiabéticos, pode ocorrer hipoglicemia (0,1% a <5%).

Hipersensibilidade:Rash e prurido podem ocorrer raramente. Nesse caso, os 
comprimidos de Voglibose devem ser descontinuados.

Os comprimidos de voglibose devem ser administrados com cautela 
aos seguintes pacientes: pacientes com histórico de laparotomia ou 
íleo; pacientes com doença intestinal crônica acompanhada de 
distúrbios na digestão e absorção; pacientes com sintomas 
agravantes devido ao aumento da geração de gases intestinais (por 
exemplo, síndrome de Roemheld, hérnia grave e estenose e úlcera 
do intestino grosso); e pacientes com distúrbios hepáticos ou renais 
graves.

Psiconeurológico:Dor de cabeça pode ocorrer raramente.

Hematologico:Anemia; trombocitopenia e leucopenia podem 
ocorrer raramente.

Outros:Dormência, edema da face, visão turva, ondas de 
calor, mal-estar, fraqueza, hipercalemia, aumento da 
amilase sérica, diminuição do colesterol HDL, diaforese ou 
alopecia e transpiração.

Outras precauções:
• Todos os pacientes devem continuar sua restrição alimentar com 

uma distribuição regular da ingestão de carboidratos durante o 
dia. Pacientes com sobrepeso devem continuar sua dieta com 
restrição calórica.

• Os exames laboratoriais usuais para monitoramento do diabetes devem ser 
realizados regularmente.

• Os pacientes devem ser instruídos e explicados a 
reconhecer os sintomas hipoglicêmicos e seu manejo.

• Quando os pacientes com diabetes são expostos a estresse incomum, como 
febre, trauma, infecção ou cirurgia, pode ocorrer uma perda temporária 
do controle da glicose no sangue. Nesses momentos, a terapia com 
insulina pode ser necessária por algum tempo.

Overdose
A voglibose inibe competitiva e reversivelmente a α -
enzimas glicosidases (glicoamilase, sacarase, maltase e 
isomaltase) na borda em escova do intestino delgado, o que 
retarda a hidrólise de carboidratos complexos. É improvável 
que produza hipoglicemia em sobredosagem, mas podem 
ocorrer desconforto abdominal e diarreia.

INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

Lista de Excipientes
Celulose microcristalina (Grau 101) 
Amidoglicolato de sódio
Povidona K-30
Amido
Talco purificado

Celulose microcristalina (Grau 102) 
Estearato de magnésio
Óxido de Ferro Amarelo (VOLICOSE 
Quinolina YellowWS (VOLICOSE 
Álcool isopropílico

Interações medicamentosas

Quando Voglibose é usado em combinação com derivados de 
sulfonilamida, sulfonilureia ou biguanida, ou com insulina, podem 
ocorrer sintomas de hipoglicemia. Portanto, quando usado em 
combinação com qualquer um desses medicamentos, deve-se ter 
cuidado, como iniciar a administração em dose baixa.

MT0,2 mg)
MT0,3 mg)

Quando Voglibose é administrado concomitantemente com 
medicamentos que aumentam ou diminuem a ação hipoglicêmica 
de medicamentos antidiabéticos, deve-se ter cuidado, pois isso 
pode retardar adicionalmente a ação de Voglibose na absorção de 
carboidratos. Exemplos de medicamentos que aumentam a

Incompatibilidades
Nenhum relatado.

ação hipoglicemiante de drogas antidiabéticas: αbloqueadores,

preparações de ácido salicílico, inibidores da monoamina oxidase e 
derivados de fibrato. Exemplos de medicamentos que diminuem a 
ação hipoglicemiante dos antidiabéticos: epinefrina, hormônio 
adrenocortical e hormônio tireoidiano.
A voglibose não afeta a farmacocinética da varfarina; portanto, 
pode ser administrado com segurança junto com a varfarina.

Validade:24 meses.

Armazenamento e precauções Armazenar 

em local fresco, seco e escuro.

Precauções especiais para descarte e outros manuseios 
Nenhum requesito especial.

Gravidez e Lactação
Até o momento, não há dados epidemiológicos relevantes 
disponíveis. Estudos em animais não indicam efeitos nocivos em 
relação à gravidez, desenvolvimento embrionário ou fetal, parto ou 
desenvolvimento pós-natal, portanto, o medicamento deve ser 
administrado a mulheres grávidas ou mulheres com suspeita de 
gravidez somente quando os benefícios potenciais superarem os 
riscos possíveis.

Dissolve na boca. Não há necessidade de engolir.

Natureza e Conteúdo do Recipiente 
Embalagem de 3×10 comprimidos.

Fabricado por:
Biocon Limited
em 40/1, Mohabewala Industrial Area, 
SBI Road, Dehradun – 248110.

Estudos em animais (ratos) revelaram uma ação supressora de 
Voglibose no aumento de peso corporal em recém-nascidos, 
presumivelmente devido à supressão da produção de leite em 
animais mãe resultante da supressão da absorção de carboidratos. 
Portanto, é desejável não dar comprimidos de Voglibose a mulheres 
durante a lactação. Quando a administração é inevitável, a 
enfermagem deve ser evitada.

Comercializado por:

Biocon Limited
20th KM Hosur Road, Electronics City 
Bangalore – 560100.
TM - Marca Registrada da Biocon Limited..

Para mais detalhes, entre em contato com: 
Consultor Médico
Biocon Limited,
20º KM, Hosur Road, 
Cidade Eletrônica,
Bangalore 560 100.

Efeitos na capacidade de dirigir e usar máquinas 
Nenhum relatado.

Efeitos indesejáveis
Efeitos adversos gastrointestinais como diarreia, fezes moles, dor 
abdominal, constipação, anorexia, náusea, vômito ou azia podem 
ocorrer com o uso de Voglibose. Também podem ocorrer distensão 
abdominal, aumento de flatos e sintomas semelhantes a obstrução 
intestinal devido ao aumento de gases intestinais, com o uso de 
Voglibose.

Para relatar eventos adversos e/ou reclamações de produtos, visite 
nosso sitewww.biocon.comou ligue para o número gratuito: 1800 
102 9465ou envie-nos um e-mail paradrugsafety@biocon.com.
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