
- História de hipersensibilidade grave à dapagliflozina ou hipersensibilidade ao 
cloridrato de metformina. (4,6.1)
Acidose metabólica, incluindo cetoacidose diabética. (4,5.1)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVISOS E PRECAUÇÕES ----------------------DESTAQUES DAS INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO Esses destaques não incluem 
todas as informações necessárias para usar o XIGDUO XR com segurança e 
eficácia. Veja informações completas de prescrição para

-
-

Acidose láctica: Veja o aviso em caixa (2.2,4,5.1)
Hipotensão: Antes de iniciar o XIGDUO XR, avalie o status do volume e corrija a 
hipovolemia em idosos, em pacientes com insuficiência renal ou pressão arterial 
sistólica baixa e em pacientes em uso de diuréticos. Monitorar sinais e sintomas 
durante a terapia. (5.2,6.1)
Cetoacidose:Avaliar os pacientes que apresentam sinais e sintomas de acidose 
metabólica para cetoacidose, independentemente do nível de glicose no sangue. Se 
houver suspeita, interrompa o XIGDUO XR, avalie e trate imediatamente. Antes de iniciar 
o XIGDUO XR, considere os fatores de risco para cetoacidose. Os pacientes em 
tratamento com XIGDUO XR podem necessitar de monitoramento e descontinuação 
temporária da terapia em situações clínicas conhecidas por predispor à cetoacidose. (5.3)

Lesão Renal Aguda e Comprometimento da Função Renal: Considere descontinuar 
temporariamente em situações de ingestão oral reduzida ou perdas de líquidos. Se 
ocorrer lesão renal aguda, interrompa e trate imediatamente. Monitorar a função 
renal durante a terapia. (5.4)

Urosepse e pielonefrite: Avaliar os pacientes quanto a sinais e sintomas de 
infecções do trato urinário e tratar prontamente, se indicado. (5,5) Hipoglicemia: 
Em pacientes tomando insulina ou secretagogo de insulina com XIGDUO XR, 
considerar uma dose menor de insulina ou secretagogo de insulina para reduzir o 
risco de hipoglicemia.(5.6) Vitamina B12deficiência: A metformina pode diminuir a 
vitamina B12níveis. Meça os parâmetros hematológicos anualmente. (5.7,6.1) 
Infecções micóticas genitais: Monitorar e tratar se indicado.(5.8) Aumento do LDL-
C: Monitorar e tratar de acordo com o padrão de atendimento.(5.9) Câncer de 
bexiga: Um desequilíbrio nos cânceres de bexiga foi observado em ensaios 
clínicos. A dapagliflozina não deve ser usada em pacientes com câncer de bexiga 
ativo e deve ser usada com cautela em pacientes com história prévia de câncer de 
bexiga.(5.10)

Resultados macrovasculares: Não houve estudos clínicos estabelecendo 
evidências conclusivas de redução do risco macrovascular com XIGDUO 
XR.(5.11)

XIGDUO XR.
XIGDUO®XR (liberação prolongada de dapagliflozina e metformina HCl)
comprimidos, para uso oral 

Aprovação inicial nos EUA: 2014 -
AVISO: ACIDOSE LÁTICA

Veja toda a informação prescrita na bula.

- Casos pós-comercialização de acidose lática associada à metformina 
resultaram em morte, hipotermia, hipotensão e bradiarritmias resistentes. 
Os sintomas incluíam mal-estar, mialgias, desconforto respiratório, 
sonolência e dor abdominal. As anormalidades laboratoriais incluíram 
níveis elevados de lactato no sangue, acidose do hiato aniônico, aumento 
da relação lactato/piruvato; e níveis plasmáticos de metformina 
geralmente >5 mcg/mL. (5.1)
Os fatores de risco incluem insuficiência renal, uso concomitante de certos 
medicamentos, idade >65 anos, estudos radiológicos com contraste, 
cirurgia e outros procedimentos, estados hipóxicos, ingestão excessiva de 
álcool e insuficiência hepática. As etapas para reduzir o risco e controlar a 
acidose láctica associada à metformina nesses grupos de alto risco são 
fornecidas nas Informações de prescrição completas. (5.1) Se houver 
suspeita de acidose láctica, descontinuar XIGDUO XR e instituir medidas 
gerais de suporte em ambiente hospitalar. Recomenda-se hemodiálise 
imediata.(5.1)

-

- -

-

-
-

-
-
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRINCIPAIS MUDANÇAS RECENTES ------ ------- 

Aviso em caixa
Dosagem e Administração (
2.1) Avisos e Precauções (5)

3/2017
7/2017
3/2017

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAÇÕES E USO -------------------- ------ XIGDUO XR 
é uma combinação de dapagliflozina, um inibidor do cotransportador sódio-
glicose 2 (SGLT2) e metformina, uma biguanida, indicada como adjuvante à dieta e 
exercícios para melhorar o controle glicêmico em adultos com diabetes mellitus 
tipo 2 quando em tratamento com dapagliflozina e metformina é apropriado.(1)

Limitação de uso:
o

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REAÇÕES ADVERSAS ------------------ -----------
- As reações adversas mais comuns associadas ao XIGDUO XR (5% ou maior 

incidência) foram infecção micótica genital feminina, nasofaringite, infecção do 
trato urinário, diarreia e dor de cabeça.(6.1) As reações adversas relatadas em 
>5% dos pacientes tratados com metformina de liberação prolongada e mais 
comumente do que em pacientes tratados com placebo são: diarreia e náusea/
vômito.(6.1)

Não para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 ou cetoacidose diabética.
(1.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO ----------------------
-

-

Individualize a dose inicial com base no tratamento atual do paciente.
(2.1)
Administrar uma vez ao dia pela manhã com alimentos.(2.1) 
Engula tudo. Nunca esmague, corte ou mastigue.(2.1)
Para pacientes que ainda não estão tomando dapagliflozina, a dose inicial recomendada 
de dapagliflozina é de 5 mg uma vez ao dia.(2.1)
Para pacientes que necessitam de uma dose de 5 mg de dapagliflozina e 2000 mg de 

metformina HCl de liberação prolongada, use dois dos comprimidos de liberação 

prolongada de 2,5 mg/1000 mg de metformina HCl.(2.1)

Não exceda uma dose diária de 10 mg de dapagliflozina/2000 mg de metformina HCl de 
liberação prolongada.(2.1)

Avalie a função renal antes de iniciar. Não inicie ou continue se

Para relatar REAÇÕES ADVERSAS SUSPEITAS, entre em contato com a AstraZeneca 
em 1-800-236-9933 ou FDA em 1-800-FDA-1088 ouwww.fda.gov/medwatch.-

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ------------------ -----------

- Os inibidores da anidrase carbônica podem aumentar o risco de acidose láctica. 
Considere monitoramento mais frequente. (7.3)

Medicamentos que reduzem a depuração da metformina (como ranolazina, 
vandetanibe, dolutegravir e cimetidina) podem aumentar o acúmulo de 
metformina. Considere os benefícios e riscos do uso concomitante. (7.4) O álcool 
pode potencializar o efeito da metformina no metabolismo do lactato. Alertar os 
pacientes contra o consumo excessivo de álcool. (7,5)

-
-

-
-

-
eGFR está abaixo de 60 mL/min/1,73 m2. (2.2,4)

Nenhum ajuste de dose é indicado em pacientes com 
insuficiência renal leve.(2.2)
O XIGDUO XR pode precisar ser descontinuado no momento ou antes de 

procedimentos de imagem com contraste iodado. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS -----------
- Gravidez: Não existem estudos adequados e bem controlados em mulheres 

grávidas. Use durante a gravidez somente se o benefício potencial justificar o 
risco potencial para o feto.(8.1)
Mães que amamentam:Interrompa o XIGDUO XR ou interrompa a amamentação.
(8.3)
Geriatria:Maior incidência de reações adversas relacionadas à redução do 
volume intravascular. Avalie a função renal com mais frequência. (5.1,8.6) 
Insuficiência renal: Maior incidência de reações adversas relacionadas à redução 
do volume intravascular e da função renal. (5.1, 6.1,8.6) Insuficiência hepática:
Evitar o uso em pacientes com insuficiência hepática. (8,7)

Consulte 17 para INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE e Guia de 
Medicação

-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS --------------------
-
-
-
-
-

-
2,5 mg de dapagliflozina/1000 mg de metformina HCl de liberação prolongada (3) 5 
mg de dapagliflozina/500 mg de metformina HCl de liberação prolongada(3) 5 mg 
de dapagliflozina/1000 mg de metformina HCl de liberação prolongada(3) 10 mg de 
dapagliflozina/500 mg de metformina HCl de liberação prolongada(3) 10 mg de 
dapagliflozina/1000 mg de metformina HCl de liberação prolongada(3)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICAÇÕES ------------------- ----------
- Insuficiência renal moderada a grave: (eGFR abaixo de 60 mL/min/1,73
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m2), doença renal terminal ou diálise. (4,5.1)
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INFORMAÇÕES COMPLETAS DE PRESCRIÇÃO

AVISO: ACIDOSE LÁTICA
• Casos pós-comercialização de acidose lática associada à metformina resultaram em morte, hipotermia, hipotensão e 
bradiarritmias resistentes. O início da acidose lática associada à metformina é muitas vezes sutil, acompanhado 
apenas por sintomas inespecíficos, como mal-estar, mialgias, desconforto respiratório, sonolência e dor abdominal. A 
acidose láctica associada à metformina foi caracterizada por níveis elevados de lactato no sangue (>5 mmol/litro), 
acidose anion gap (sem evidência de cetonúria ou cetonemia), um aumento da relação lactato/piruvato; e níveis 
plasmáticos de metformina geralmente >5 mcg/mL [VejoAdvertências e Precauções (5.1)].

• Os fatores de risco para acidose lática associada à metformina incluem insuficiência renal, uso concomitante de certos 
medicamentos (por exemplo, inibidores da anidrase carbônica, como topiramato), idade de 65 anos ou mais, estudo 
radiológico com contraste, cirurgia e outros procedimentos, estados hipóxicos (por exemplo, insuficiência cardíaca 
congestiva aguda), ingestão excessiva de álcool e insuficiência hepática.
• As etapas para reduzir o risco e controlar a acidose láctica associada à metformina nesses grupos de alto risco são 
fornecidas nas informações completas de prescrição [VejoDosagem e Administração (2.2),Contra-indicações (4),
Advertências e Precauções (5.1),Interações Medicamentosas (7), eUso em Populações Específicas (8.6,8.7)].
• Se houver suspeita de acidose lática associada à metformina, interrompa imediatamente XIGDUO XR e 
institua medidas gerais de suporte em ambiente hospitalar. Recomenda-se hemodiálise imediata [Vejo 
Advertências e Precauções (5.1)].

1 INDICAÇÕES E USO

XIGDUO XR (dapagliflozina e metformina HCl de liberação prolongada) é indicado como adjuvante à dieta e 
exercícios para melhorar o controle glicêmico em adultos com diabetes mellitus tipo 2 quando o tratamento 
com dapagliflozina e metformina é apropriado.VejoEstudos Clínicos (14)].

1.1 Limitações de Uso

XIGDUO XR não é recomendado para pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou cetoacidose diabética.

2. DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

2.1 Dosagem Recomendada

- Os profissionais de saúde devem individualizar a dose inicial de XIGDUO XR com base no tratamento atual do paciente [
VejoFormas de dosagem e pontos fortes (3)].
XIGDUO XR deve ser tomado uma vez ao dia pela manhã com alimentos com aumento gradual da dose para reduzir os efeitos 

colaterais gastrointestinais (GI) devido à metformina.

Os comprimidos XIGDUO XR devem ser engolidos inteiros e nunca esmagados, cortados ou mastigados. Ocasionalmente, os 

ingredientes inativos de XIGDUO XR serão eliminados nas fezes como uma massa macia e hidratada que pode se assemelhar ao 

comprimido original.

Para pacientes que ainda não estão tomando dapagliflozina, a dose inicial recomendada de dapagliflozina é de 5 mg uma vez ao 

dia.

Para pacientes que necessitam de uma dose de 5 mg de dapagliflozina e 2000 mg de metformina HCl de liberação prolongada, use dois dos 

comprimidos de liberação prolongada de 2,5 mg de dapagliflozina/1000 mg de metformina HCl.

-

-

-

-
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- A dosagem pode ser ajustada com base na eficácia e tolerabilidade, sem exceder a dose diária 
máxima recomendada de 10 mg de dapagliflozina e 2000 mg de metformina HCl.
Pacientes que tomam uma dose noturna de metformina XR devem pular sua última dose antes de iniciar XIGDUO XR. Em 

pacientes com depleção de volume, recomenda-se corrigir essa condição antes do início do XIGDUO XR [Vejo
Advertências e Precauções (5.2),Uso em Populações Específicas (8.5),eInformações de Aconselhamento do Paciente (17)].

-
-

2.2 Pacientes com Insuficiência Renal

Avalie a função renal antes de iniciar a terapia com XIGDUO XR e depois periodicamente.

XIGDUO XR é contraindicado em pacientes com taxa de filtração glomerular estimada (eGFR) abaixo
60 mL/min/1,73 m2[VejoContra-indicações (4),Advertências e Precauções (5.1,5.4),Reações Adversas (6.1), eUso 
em Populações Específicas (8.6)].

Nenhum ajuste de dose para XIGDUO XR é necessário em pacientes com insuficiência renal leve (eGFR de 60 mL/
min/1,73 m2ou melhor).

2.3 Descontinuação para procedimentos de imagem de contraste iodado

Interrompa o XIGDUO XR no momento ou antes de um procedimento de imagem com contraste iodado em pacientes com histórico 
de doença hepática, alcoolismo ou insuficiência cardíaca; ou em pacientes que serão administrados com contraste iodado intra-
arterial. Reavaliar eGFR 48 horas após o procedimento de imagem; reinicie o XIGDUO XR se a função renal estiver estável [Vejo
Advertências e Precauções (5.1)].

3. FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS

XIGDUO XR é uma combinação de dapagliflozina e metformina HCl de liberação prolongada. Os comprimidos XIGDUO XR estão 
disponíveis nas seguintes formas farmacêuticas e dosagens:

o

o

o

o

o

Os comprimidos de 2,5 mg/1000 mg são castanhos claros a castanhos, biconvexos, ovais e revestidos por 
película, com “1074” e “2,5/1000” gravados num dos lados e lisos no verso.
Os comprimidos de 5 mg/500 mg são laranja, biconvexos, em forma de cápsula e revestidos por película, com “1070” e 
“5/500” gravados num dos lados e lisos no verso.
Os comprimidos de 5 mg/1000 mg são comprimidos revestidos por película cor-de-rosa a rosa escuro, biconvexos, ovais e 
com “1071” e “5/1000” gravados num dos lados e lisos no verso.
Os comprimidos de 10 mg/500 mg são cor-de-rosa, biconvexos, em forma de cápsula e revestidos por película, com “1072” 
e “10/500” gravados num dos lados e lisos no verso.
Os comprimidos de 10 mg/1000 mg são amarelos a amarelos escuros, biconvexos, ovais e revestidos por 
película com “1073” e “10/1000” gravados numa das faces e lisos na outra face.

4. CONTRA-INDICAÇÕES

XIGDUO XR é contraindicado em pacientes com:

- Insuficiência renal moderada a grave (TFGe abaixo de 60 mL/min/1,73 m2), doença renal terminal ou pacientes em 
diálise [VejoAdvertências e Precauções (5.1)].

4
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- História de uma reação de hipersensibilidade grave à dapagliflozina ou hipersensibilidade ao cloridrato de 
metformina [VejoReações Adversas (6.1)].

Acidose metabólica aguda ou crônica, incluindo cetoacidose diabética, com ou sem coma. A cetoacidose 
diabética deve ser tratada com insulina.

-

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

5.1 Acidose láctica

Houve casos pós-comercialização de acidose láctica associada à metformina, incluindo casos fatais. Esses casos tiveram 
início sutil e foram acompanhados por sintomas inespecíficos, como mal-estar, mialgias, dor abdominal, desconforto 
respiratório ou aumento da sonolência; entretanto, hipotermia, hipotensão e bradiarritmias resistentes ocorreram com 
acidose grave.

A acidose láctica associada à metformina foi caracterizada por concentrações elevadas de lactato no sangue
(>5 mmol/litro), acidose anion gap (sem evidência de cetonúria ou cetonemia) e aumento da relação lactato:piruvato; níveis 
plasmáticos de metformina geralmente >5 mcg/mL. A metformina diminui a captação hepática de lactato, aumentando os níveis 
sanguíneos de lactato, o que pode aumentar o risco de acidose láctica, especialmente em pacientes em risco.

Se houver suspeita de acidose lática associada à metformina, medidas gerais de suporte devem ser instituídas imediatamente em 
ambiente hospitalar, juntamente com a descontinuação imediata de XIGDUO XR.

Em pacientes tratados com XIGDUO XR com diagnóstico ou forte suspeita de acidose lática, a hemodiálise imediata é 
recomendada para corrigir a acidose e remover a metformina acumulada (o cloridrato de metformina é dialisável, com 
depuração de até 170 mL/minuto em boas condições hemodinâmicas). A hemodiálise muitas vezes resultou na reversão 
dos sintomas e na recuperação.

Eduque os pacientes e suas famílias sobre os sintomas de acidose láctica e, se esses sintomas ocorrerem, 
instrua-os a descontinuar o XIGDUO XR e relatar esses sintomas ao seu médico.

Para cada um dos fatores de risco conhecidos e possíveis para acidose lática associada à metformina, as recomendações 
para reduzir o risco e controlar a acidose lática associada à metformina são fornecidas abaixo:

Insuficiência renal:Os casos pós-comercialização de acidose lática associada à metformina ocorreram principalmente em 
pacientes com insuficiência renal significativa. O risco de acúmulo de metformina e acidose láctica associada à 
metformina aumenta com a gravidade da insuficiência renal porque a metformina é substancialmente excretada pelos 
rins. As recomendações clínicas baseadas na função renal do paciente incluem [VejoDosagem e Administração (2.2), e
Farmacologia Clínica (12.3)]:

-
-

Antes de iniciar o XIGDUO XR, obtenha uma taxa de filtração glomerular estimada (eGFR). XIGDUO XR 
é contraindicado em pacientes com TFGe inferior a 60 mL/minuto/1,73 m2[Vejo Contra-indicações (4)].

Obtenha uma eGFR pelo menos anualmente em todos os pacientes que tomam XIGDUO XR. Em pacientes com risco aumentado para 

o desenvolvimento de insuficiência renal (por exemplo, idosos), a função renal deve ser avaliada com mais frequência.

-

Interações medicamentosas:O uso concomitante de XIGDUO XR com medicamentos específicos pode aumentar o risco de acidose lática 
associada à metformina: aqueles que prejudicam a função renal, resultam em alteração hemodinâmica significativa, interferem no 
equilíbrio ácido-base ou aumentam o acúmulo de metformina (por exemplo, medicamentos catiônicos) [VejoInterações Medicamentosas 
(7)]. Portanto, considere o monitoramento mais frequente dos pacientes.

5
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Idade 65 ou mais:O risco de acidose láctica associada à metformina aumenta com a idade do paciente porque pacientes 
idosos têm maior probabilidade de ter insuficiência hepática, renal ou cardíaca do que pacientes mais jovens. Avalie a função 
renal com mais frequência em pacientes idosos.VejoUso em Populações Específicas (8.5)].

Estudos radiológicos com contraste:A administração de agentes de contraste iodado intravascular em pacientes tratados com 
metformina levou a uma diminuição aguda da função renal e à ocorrência de acidose láctica. Interrompa o XIGDUO XR no momento 
ou antes de um procedimento de imagem com contraste iodado em pacientes com histórico de insuficiência hepática, alcoolismo ou 
insuficiência cardíaca; ou em pacientes que serão administrados com contraste iodado intra-arterial. Reavalie a eGFR 48 horas após o 
procedimento de imagem e reinicie o XIGDUO XR se a função renal estiver estável.

Cirurgia e outros procedimentos:A retenção de alimentos e líquidos durante procedimentos cirúrgicos ou outros pode aumentar o 
risco de depleção de volume, hipotensão e insuficiência renal. XIGDUO XR deve ser temporariamente descontinuado enquanto os 
pacientes tiverem ingestão restrita de alimentos e líquidos.

Estados hipóxicos:Vários dos casos pós-comercialização de acidose lática associada à metformina ocorreram no contexto de 
insuficiência cardíaca congestiva aguda (particularmente quando acompanhada de hipoperfusão e hipoxemia). Colapso 
cardiovascular (choque), infarto agudo do miocárdio, sepse e outras condições associadas à hipoxemia têm sido associadas à 
acidose láctica e também podem causar azotemia pré-renal. Quando tais eventos ocorrerem, interrompa o XIGDUO XR.

Consumo excessivo de álcool:O álcool potencializa o efeito da metformina no metabolismo do lactato e isso pode aumentar o risco 
de acidose láctica associada à metformina. Avise os pacientes contra a ingestão excessiva de álcool enquanto estiverem recebendo 
XIGDUO XR.

Insuficiência hepática:Pacientes com insuficiência hepática desenvolveram casos de acidose láctica associada à metformina. Isso pode 
ser devido à depuração de lactato prejudicada, resultando em níveis sanguíneos de lactato mais elevados. Portanto, evite o uso de 
XIGDUO XR em pacientes com evidência clínica ou laboratorial de doença hepática.

5.2 Hipotensão
A dapagliflozina causa contração do volume intravascular. Hipotensão sintomática pode ocorrer após o início da dapagliflozina.
VejoReações Adversas (6.1)], particularmente em pacientes com função renal comprometida (TFGe menor que 60 mL/min/1,73 m2

), pacientes idosos ou pacientes em uso de diuréticos de alça.

Antes de iniciar o XIGDUO XR em pacientes com uma ou mais dessas características, o status do volume deve 
ser avaliado e corrigido. Monitorar sinais e sintomas de hipotensão após o início da terapia.

5.3 Cetoacidose
Relatos de cetoacidose, uma condição grave com risco de vida que requer hospitalização urgente, foram identificados 
na vigilância pós-comercialização em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 tomando inibidores do 
cotransportador de sódio-glicose 2 (SGLT2), incluindo dapagliflozina. Casos fatais de cetoacidose foram relatados em 
pacientes tomando dapagliflozina. XIGDUO XR não é indicado para o tratamento de pacientes com diabetes mellitus 
tipo 1.VejoIndicações e Uso (1.1)].

Os pacientes tratados com XIGDUO XR que apresentam sinais e sintomas consistentes com acidose metabólica grave devem 
ser avaliados para cetoacidose, independentemente dos níveis de glicose no sangue, pois a cetoacidose associada ao XIGDUO 
XR pode estar presente mesmo se os níveis de glicose no sangue forem inferiores a 250 mg/dL. Se houver suspeita de 
cetoacidose, XIGDUO XR deve ser descontinuado, o paciente deve ser avaliado e o tratamento imediato deve ser instituído. O 
tratamento da cetoacidose pode exigir reposição de insulina, líquidos e carboidratos.

6

ID de referência: 4131552



Em muitos dos relatórios pós-comercialização, e particularmente em pacientes com diabetes tipo 1, a presença de cetoacidose 
não foi imediatamente reconhecida e a instituição do tratamento foi adiada porque os níveis de glicose no sangue estavam 
abaixo daqueles normalmente esperados para cetoacidose diabética (geralmente menos de 250 mg/ dL). Os sinais e sintomas 
na apresentação eram consistentes com desidratação e acidose metabólica grave e incluíam náuseas, vômitos, dor abdominal, 
mal-estar generalizado e falta de ar. Em alguns, mas não em todos os casos, fatores que predispõem à cetoacidose, como 
redução da dose de insulina, doença febril aguda, ingestão calórica reduzida devido a doença ou cirurgia, distúrbios 
pancreáticos sugestivos de deficiência de insulina (por exemplo, diabetes tipo 1, história de pancreatite ou cirurgia 
pancreática), e abuso de álcool foram identificados.

Antes de iniciar o XIGDUO XR, considere os fatores no histórico do paciente que podem predispor à cetoacidose, incluindo 
deficiência de insulina pancreática por qualquer causa, restrição calórica e abuso de álcool.Em pacientes tratados com XIGDUO 
XR, considere monitorar a cetoacidose e descontinuar temporariamente XIGDUO XR em situações clínicas conhecidas por 
predispor à cetoacidose (por exemplo, jejum prolongado devido a doença aguda ou cirurgia).

5.4 Lesão Renal Aguda e Comprometimento da Função Renal

A dapagliflozina causa contração do volume intravascular.VejoAviso e Precauções (5.1)], e pode causar insuficiência 
renal [VejoReações Adversas (6.1)]. Houve relatos pós-comercialização de lesão renal aguda, alguns requerendo 
hospitalização e diálise, em pacientes recebendo dapagliflozina: alguns relatos envolveram pacientes com menos de 65 
anos de idade.

Antes de iniciar o XIGDUO XR, considere os fatores que podem predispor os pacientes à lesão renal aguda, incluindo 
hipovolemia, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva e medicamentos concomitantes (diuréticos, 
inibidores da ECA, BRAs, AINEs). Considere descontinuar temporariamente o XIGDUO XR em qualquer situação de ingestão 
oral reduzida (como doença aguda ou jejum) ou perdas de líquidos (doença gastrointestinal ou exposição excessiva ao calor); 
monitorar os pacientes quanto a sinais e sintomas de lesão renal aguda. Se ocorrer lesão renal aguda, interrompa o XIGDUO 
XR imediatamente e institua o tratamento.

A dapagliflozina aumenta a creatinina sérica e diminui a TFGe. Pacientes idosos e pacientes com função renal 
comprometida podem ser mais suscetíveis a essas alterações. Reações adversas relacionadas à função renal podem 
ocorrer após o início do XIGDUO XR [VejoReações Adversas (6.1)]. A função renal deve ser avaliada antes do início do 
XIGDUO XR e monitorada periodicamente a partir de então. XIGDUO XR é contraindicado em pacientes com TFGe abaixo 
de 60 mL/min/1,73 m2[VejoDosagem e Administração (2.2),Contra-indicações (4),Advertências e Precauções (5.1)eUso 
em Populações Específicas (8.6)].

5.5 Urosepse e pielonefrite
Houve relatos pós-comercialização de infecções graves do trato urinário, incluindo urosepse e pielonefrite, requerendo 
hospitalização em pacientes recebendo inibidores de SGLT2, incluindo dapagliflozina. O tratamento com inibidores de SGLT2 
aumenta o risco de infecções do trato urinário. Avaliar os pacientes quanto a sinais e sintomas de infecções do trato urinário e 
tratar prontamente, se indicado.VejoReações Adversas (6.2)].

5.6 Uso com medicamentos conhecidos por causar hipoglicemia 

Dapagliflozina

A insulina e os secretagogos de insulina são conhecidos por causar hipoglicemia. A dapagliflozina pode aumentar o risco de 
hipoglicemia quando combinada com insulina ou um secretagogo de insulina.VejoReações Adversas (6.1)]. Portanto, uma dose menor 
de insulina ou secretagogo de insulina pode ser necessária para minimizar o risco de hipoglicemia quando esses agentes são usados   
em combinação com XIGDUO XR.

Cloridrato de metformina
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A hipoglicemia não ocorre em pacientes recebendo metformina isoladamente nas circunstâncias usuais de uso, mas pode 
ocorrer quando a ingestão calórica é deficiente, quando o exercício extenuante não é compensado pela suplementação calórica 
ou durante o uso concomitante com outros agentes hipoglicemiantes (como sulfonilureias e insulina). ) ou etanol. Pacientes 
idosos, debilitados ou desnutridos, e aqueles com insuficiência adrenal ou pituitária ou intoxicação alcoólica são 
particularmente suscetíveis a efeitos hipoglicêmicos. A hipoglicemia pode ser difícil de reconhecer em idosos e em pessoas que 
estão tomando medicamentos bloqueadores beta-adrenérgicos.

5.7 Vitamina B12Concentrações

Em ensaios clínicos controlados de metformina com duração de 29 semanas, uma diminuição para níveis subnormais de 
vitamina B sérica previamente normal12níveis, sem manifestações clínicas, foi observado em aproximadamente 7% dos 
pacientes. Esta diminuição, possivelmente devido à interferência com B12absorção do B12Entretanto, o complexo de fatores 
intrínsecos raramente está associado à anemia e parece ser rapidamente reversível com a descontinuação da metformina ou 
vitamina B12suplementação. A medição dos parâmetros hematológicos anualmente é aconselhada em pacientes em uso de 
XIGDUO XR e quaisquer anormalidades aparentes devem ser adequadamente investigadas e tratadas [VejoReações Adversas 
(6.1)].

Certos indivíduos (aqueles com deficiência de vitamina B12ou ingestão ou absorção de cálcio) parecem estar predispostos ao 
desenvolvimento de vitamina B subnormal12níveis. Nesses pacientes, a vitamina B sérica de rotina12medições em intervalos de 2 
a 3 anos podem ser úteis.

5.8 Infecções Micóticas Genitais

A dapagliflozina aumenta o risco de infecções micóticas genitais. Pacientes com história de infecções micóticas genitais 
eram mais propensos a desenvolver infecções micóticas genitais.VejoReações Adversas (6.1)]. Monitore e trate 
adequadamente.

5.9 Aumentos no Colesterol de Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL-C)

Aumentos no LDL-C ocorrem com dapagliflozina.VejoReações Adversas (6.1)]. Monitore o LDL-C e trate de acordo com o padrão 
de tratamento após iniciar o XIGDUO XR.

5.10 Câncer de bexiga

Em 22 estudos clínicos, casos recém-diagnosticados de câncer de bexiga foram relatados em 10/6.045 pacientes (0,17%) tratados com 
dapagliflozina e 1/3.512 pacientes (0,03%) tratados com placebo/comparador. Após a exclusão de pacientes em que a exposição ao 
medicamento do estudo foi inferior a um ano no momento do diagnóstico de câncer de bexiga, houve 4 casos com dapagliflozina e 
nenhum caso com placebo/comparador. Fatores de risco de câncer de bexiga e hematúria (um potencial indicador de tumores pré-
existentes) foram equilibrados entre os braços de tratamento no início do estudo. Houve muito poucos casos para determinar se o 
surgimento desses eventos está relacionado à dapagliflozina.

Não há dados suficientes para determinar se a dapagliflozina tem efeito em tumores de bexiga pré-existentes. 
Consequentemente, XIGDUO XR não deve ser usado em pacientes com câncer de bexiga ativo. Em pacientes com história 
prévia de câncer de bexiga, os benefícios do controle glicêmico versus riscos desconhecidos de recorrência do câncer com 
XIGDUO XR devem ser considerados.

5.11 Resultados Macrovasculares

Não houve estudos clínicos estabelecendo evidências conclusivas de redução do risco macrovascular com 
XIGDUO XR.
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6. REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas importantes estão descritas abaixo e em outras partes da bula:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Acidose láctica [VejoAviso em caixaeAdvertências e Precauções (5.1)] 
Hipotensão [VejoAdvertências e Precauções (5.2)] Cetoacidose [Vejo
Advertências e Precauções (5.3)]
Lesão Renal Aguda e Comprometimento da Função Renal [VejoAdvertências e Precauções (5.4)] 
Urosepsis e pielonefrite [VejoAdvertências e Precauções (5.5)]
Uso com medicamentos conhecidos por causar hipoglicemia [VejoAdvertências e Precauções (5.6)] 
Vitamina B12Concentrações [VejoAdvertências e Precauções (5.7)] Infecções Micóticas Genitais [Vejo
Advertências e Precauções (5.8)]
Aumentos no Colesterol de Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL-C) [VejoAdvertências e Precauções (5.9)] 
Câncer de bexiga [VejoAdvertências e Precauções (5.10)]

6.1 Experiência em Ensaios Clínicos

Como os ensaios clínicos são conduzidos em condições muito variadas, as taxas de reações adversas observadas nos ensaios clínicos de 
um medicamento não podem ser comparadas diretamente com as taxas nos ensaios clínicos de outro medicamento e podem não refletir 
as taxas observadas na prática clínica.

Cloridrato de Dapagliflozina e Metformina

Dados de um grupo pré-especificado de pacientes de 8 estudos de curto prazo, controlados por placebo, de dapagliflozina coadministrada com metformina de liberação 

imediata ou prolongada foram usados   para avaliar a segurança. Este conjunto incluiu vários estudos complementares (metformina isoladamente e em combinação com um 

inibidor da dipeptidil peptidase-4 [DPP4] e metformina, ou insulina e metformina, 2 estudos de combinação inicial com metformina e 2 estudos de pacientes com doença 

cardiovascular [DCV] e diabetes tipo 2 que receberam o tratamento habitual [com metformina como terapia de base]). Para estudos que incluíram terapia de base com e sem 

metformina, apenas os pacientes que receberam metformina foram incluídos no grupo controlado por placebo de 8 estudos. Nestes 8 estudos, 983 pacientes foram tratados 

uma vez ao dia com 10 mg de dapagliflozina e metformina e 1185 foram tratados com placebo e metformina. Esses 8 estudos fornecem uma duração média de exposição de 23 

semanas. A média de idade da população foi de 57 anos e 2% tinham mais de 75 anos. Cinquenta e quatro por cento (54%) da população era do sexo masculino; 88% brancos, 

6% asiáticos e 3% negros ou afro-americanos. No início do estudo, a população tinha diabetes por uma média de 8 anos, a média de hemoglobina A1c (HbA1c) era de 8,4% e a 

função renal era normal ou levemente prejudicada em 90% dos pacientes e moderadamente prejudicada em 10% dos pacientes. e 3% negros ou afro-americanos. No início do 

estudo, a população tinha diabetes por uma média de 8 anos, a média de hemoglobina A1c (HbA1c) era de 8,4% e a função renal era normal ou levemente prejudicada em 90% 

dos pacientes e moderadamente prejudicada em 10% dos pacientes. e 3% negros ou afro-americanos. No início do estudo, a população tinha diabetes por uma média de 8 

anos, a média de hemoglobina A1c (HbA1c) era de 8,4% e a função renal era normal ou levemente prejudicada em 90% dos pacientes e moderadamente prejudicada em 10% 

dos pacientes.

A incidência global de eventos adversos para o grupo de 8 estudos, de curto prazo, controlado por placebo em pacientes tratados 
com dapagliflozina 10 mg e metformina foi de 60,3% em comparação com 58,2% para o grupo placebo e metformina. A 
descontinuação da terapia devido a eventos adversos em pacientes que receberam dapagliflozina 10 mg e metformina foi de 4% em 
comparação com 3,3% para o grupo placebo e metformina. Os eventos mais comumente relatados que levaram à descontinuação e 
relatados em pelo menos 3 pacientes tratados com dapagliflozina 10 mg e metformina foram insuficiência renal (0,7%), aumento da 
creatinina sanguínea (0,2%), diminuição da depuração renal da creatinina (0,2%) e do trato urinário. infecção (0,2%).

A Tabela 1 mostra reações adversas comuns associadas ao uso de dapagliflozina e metformina. Essas reações adversas não 
estavam presentes no início do estudo, ocorreram mais comumente com dapagliflozina e metformina do que com placebo e 
ocorreram em pelo menos 2% dos pacientes tratados com dapagliflozina 5 mg ou dapagliflozina 10 mg.
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Tabela 1: Reações Adversas em Estudos Controlados por Placebo Relatados em ≥2% dos Pacientes Tratados com 
Dapagliflozina e Metformina

Reação adversa % de pacientes

Conjunto de 8 estudos controlados por placebo

Placebo e
Metformina

Dapagliflozina
5mg e

Metformina
N=410

Dapagliflozina
10mg e
Metformina

N=983N=1185
Infecções micóticas genitais femininas* 1,5 9.4 9.3
Nasofaringite 5.9 6.3 5.2
Infecções do trato urinário† 3.6 6.1 5,5
Diarréia 5.6 5.9 4.2
Dor de cabeça 2,8 5.4 3.3
Infecções micóticas genitais masculinas‡ 0 4.3 3.6
Gripe 2.4 4.1 2.6
Náusea 2,0 3.9 2.6
Dor nas costas 3.2 3.4 2,5
Tontura 2.2 3.2 1,8
Tosse 1,9 3.2 1,4
Constipação 1,6 2.9 1,9
Dislipidemia 1,4 2.7 1,5
Faringite 1.1 2.7 1,5
Aumento da micção§ 1,4 2.4 2.6
Desconforto ao urinar 1.1 2.2 1,6

* Infecções micóticas genitais incluem as seguintes reações adversas, listadas em ordem de frequência relatada para mulheres: infecção 
micótica vulvovaginal, infecção vaginal, infecção genital, vulvovaginite, infecção genital fúngica, candidíase vulvovaginal, abscesso vulvar, 
candidíase genital e vaginite bacteriana. (N para mulheres: Placebo e metformina = 534, dapagliflozina 5 mg e metformina = 223, 
dapagliflozina 10 mg e metformina = 430).

As infecções do trato urinário incluem as seguintes reações adversas, listadas em ordem de frequência relatada: infecção do trato 
urinário, cistite, pielonefrite, uretrite e prostatite.

As infecções micóticas genitais incluem as seguintes reações adversas, listadas em ordem de frequência relatada para homens: balanite,
infecção genital fúngica, balanite candida, candidíase genital, infecção genital, postite, balanopostite. (N para homens: Placebo e 
metformina = 651, dapagliflozina 5 mg e metformina = 187, dapagliflozina 10 mg e metformina = 553).

O aumento da micção inclui as seguintes reações adversas, listadas em ordem de frequência relatada: polaciúria, poliúria e aumento da produção 
de urina.

†

‡

§

Cloridrato de metformina

Em estudos de monoterapia controlados com placebo de metformina de liberação prolongada, diarreia e náusea/vômito foram 
relatados em >5% dos pacientes tratados com metformina e mais comumente do que em pacientes tratados com placebo (9,6% 
versus 2,6% para diarreia e 6,5% versus 1,5 % para náuseas/vômitos). A diarreia levou à descontinuação da medicação do estudo em 
0,6% dos pacientes tratados com metformina de liberação prolongada.
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Conjunto de 12 Estudos Controlados por Placebo para Dapagliflozina 5 e 10 mg 

Dapagliflozina

Os dados na Tabela 2 são derivados de 12 estudos controlados por placebo variando de 12 a 24 semanas. Em 4 estudos, a 
dapagliflozina foi usada como monoterapia e em 8 estudos, a dapagliflozina foi usada como adjuvante à terapia 
antidiabética de base ou como terapia combinada com metformina.VejoEstudos Clínicos (14)].

Esses dados refletem a exposição de 2.338 pacientes à dapagliflozina com duração média de exposição de 21 semanas. Os 
pacientes receberam placebo (N = 1.393), dapagliflozina 5 mg (N = 1.145) ou dapagliflozina 10 mg (N = 1.193) uma vez ao dia. 
A média de idade da população foi de 55 anos e 2% tinham mais de 75 anos. Cinquenta por cento (50%) da população era do 
sexo masculino; 81% eram brancos, 14% eram asiáticos e 3% eram negros ou afro-americanos. No início do estudo, a 
população tinha diabetes por uma média de 6 anos, tinha uma média de HbA1c de 8,3% e 21% tinham complicações 
microvasculares estabelecidas do diabetes. A função renal basal era normal ou levemente prejudicada em 92% dos pacientes 
e moderadamente prejudicada em 8% dos pacientes (média de TFGe 86 mL/min/1,73 m2).

A Tabela 2 mostra reações adversas comuns associadas ao uso de dapagliflozina. Essas reações adversas não estavam 
presentes no início do estudo, ocorreram mais comumente com dapagliflozina do que com placebo e ocorreram em pelo 
menos 2% dos pacientes tratados com dapagliflozina 5 mg ou dapagliflozina 10 mg.

Tabela 2: Reações Adversas em Estudos Controlados por Placebo Relatados em ≥2% dos Pacientes Tratados com 
Dapagliflozina

Reação adversa % de pacientes

Conjunto de 12 estudos controlados por placebo

Placebo Dapagliflozina
5 mg

N=1145

Dapagliflozina
10 mg

N=1193N=1393
Infecções micóticas genitais femininas* 1,5 8.4 6.9
Nasofaringite 6.2 6.6 6.3
Infecções do trato urinário† 3.7 5.7 4.3
Dor nas costas 3.2 3.1 4.2
Aumento da micção‡ 1,7 2.9 3.8
Infecções micóticas genitais masculinas§ 0,3 2,8 2.7
Náusea 2.4 2,8 2,5
Gripe 2.3 2.7 2.3
Dislipidemia 1,5 2.1 2,5
Constipação 1,5 2.2 1,9
Desconforto ao urinar 0,7 1,6 2.1
Dor nas extremidades 1,4 2,0 1,7

* Infecções micóticas genitais incluem as seguintes reações adversas, listadas em ordem de frequência relatadas para mulheres: infecção 
micótica vulvovaginal, infecção vaginal, candidíase vulvovaginal, vulvovaginite, infecção genital, candidíase genital, infecção genital 
fúngica, vulvite, infecção do trato geniturinário, abscesso vulvar, e vaginite bacteriana. (N para mulheres: Placebo=677,
dapagliflozina 5 mg = 581, dapagliflozina 10 mg = 598).

† As infecções do trato urinário incluem as seguintes reações adversas, listadas em ordem de frequência relatada: infecção do trato urinário,
cistite,Escherichiainfecção do trato urinário, infecção do trato geniturinário, pielonefrite, trigonite, uretrite, infecção renal e 
prostatite.
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‡ O aumento da micção inclui as seguintes reações adversas, listadas em ordem de frequência relatada: polaciúria, poliúria e aumento da produção 
de urina.

As infecções micóticas genitais incluem as seguintes reações adversas, listadas em ordem de frequência relatada para homens: balanite,
infecção genital fúngica, balanite candida, candidíase genital, infecção genital masculina, infecção peniana, balanopostite, 
balanopostite infecciosa, infecção genital, postite. (N para homens: Placebo=716, dapagliflozina 5 mg=564, dapagliflozina 10 
mg=595).

§

Conjunto de 13 Estudos Controlados por Placebo para Dapagliflozina 10 mg

A segurança e tolerabilidade de dapagliflozina 10 mg também foi avaliada em um grupo maior de estudos 
controlados por placebo. Este conjunto combinou 13 estudos controlados com placebo, incluindo 3 estudos 
de monoterapia, 9 estudos de terapia antidiabética de base e uma combinação inicial com estudo de 
metformina. Nesses 13 estudos, 2.360 pacientes foram tratados uma vez ao dia com 10 mg de dapagliflozina 
por uma duração média de exposição de 22 semanas. A média de idade da população foi de 59 anos e 4% 
tinham mais de 75 anos. Cinquenta e oito por cento (58%) da população era do sexo masculino; 84% eram 
brancos, 9% eram asiáticos e 3% eram negros ou afro-americanos. No início do estudo, a população tinha 
diabetes por uma média de 9 anos, tinha uma média de HbA1c de 8,2% e 30% tinham doença microvascular 
estabelecida.2).

Depleção do volume

A dapagliflozina causa uma diurese osmótica, que pode levar à redução do volume intravascular. As reações adversas 
relacionadas à depleção de volume (incluindo relatos de desidratação, hipovolemia, hipotensão ortostática ou hipotensão) 
são mostradas na Tabela 3 para os grupos de 12 e 13 estudos, de curto prazo, controlados por placebo [Vejo Advertências e 
Precauções (5.2)].

Tabela 3: Reações Adversas da Depleção de Volume*em Estudos Clínicos com Dapagliflozina

Grupo de 12 Controlado por Placebo
Estudos

Conjunto de 13 estudos 

controlados por placebo

Placebo Dapagliflozina
5 mg

Dapagliflozina
10 mg

Placebo Dapagliflozina
10 mg

População geral N (%) N=1393
5 (0,4%)

N=1145
7 (0,6%)

N=1193
9 (0,8%)

N=2295
17 (0,7%)

N=2360
27 (1,1%)

Subgrupo de pacientes n (%)

Pacientes em uso de diuréticos de alça n=55
1 (1,8%)

n=40
0

n=31
3 (9,7%)

n=267
4 (1,5%)

n=236
6 (2,5%)

Pacientes com insuficiência 
renal moderada com TFGe 
-30 e <60 mL/min/1,73 m2

n=107
2 (1,9%)

n=107
1 (0,9%)

n=89
1 (1,1%)

n=268
4 (1,5%)

n=265
5 (1,9%)

Pacientes -65 anos de idade n=276
1 (0,4%)

n=216
1 (0,5%)

n=204
3 (1,5%)

n=711
6 (0,8%)

n=665
11 (1,7%)

* A depleção de volume inclui relatos de desidratação, hipovolemia, hipotensão ortostática ou hipotensão.

Comprometimento da Função Renal

O uso de dapagliflozina foi associado a aumentos na creatinina sérica e diminuições na TFGe (ver Tabela 4). Em pacientes com função 
renal normal ou levemente comprometida no início do estudo, a creatinina sérica e a TFGe retornaram aos valores basais na Semana 
24. Reações adversas relacionadas aos rins, incluindo insuficiência renal e creatinina sanguínea
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aumento, foram mais frequentes em doentes tratados com dapagliflozina (ver Tabela 5). Pacientes idosos e pacientes com 
função renal comprometida foram mais suscetíveis a essas reações adversas (ver Tabela 5). Diminuições sustentadas na 
eGFR foram observadas em pacientes com insuficiência renal moderada (eGFR 30 a menos de
60 mL/min/1,73 m2).

Tabela 4: Alterações na creatinina sérica e TFGe associadas à dapagliflozina no conjunto de 12 estudos 
controlados por placebo e estudo de insuficiência renal moderada

Conjunto de 12 estudos controlados por placebo

Placebo
N=1393

Dapagliflozina 5mg
N=1145

Dapagliflozina 10 mg
N=1193

Média da linha de base Creatinina sérica (mg/dL) 0,853 0,860 0,847
eGFR (mL/min/1,73 m2) 86,0 85,3 86,7

Alteração da Semana 1 Creatinina sérica (mg/dL) - 0,003 0,029 0,041
eGFR (mL/min/1,73 m2) 0,4 - 2,9 - 4.1

Mudança da Semana 24 Creatinina sérica (mg/dL) - 0,005 - 0,001 0,001
eGFR (mL/min/1,73 m2) 0,8 0,8 0,3

Estudo de Insuficiência Renal Moderada

Placebo
N=84

Dapagliflozina 5mg
N=83

Dapagliflozina 10 mg
N=85

Média da linha de base Creatinina sérica (mg/dL) 1,46 1,53 1,52
eGFR (mL/min/1,73 m2) 45,6 44.2 43,9

Alteração da Semana 1 Creatinina sérica (mg/dL) 0,01 0,13 0,18
eGFR (mL/min/1,73 m2) 0,5 - 3,8 - 5,5

Mudança da Semana 24 Creatinina sérica (mg/dL) 0,02 0,08 0,16
eGFR (mL/min/1,73 m2) 0,03 - 4,0 - 7,4

Mudança da Semana 52 Creatinina sérica (mg/dL) 0,10 0,06 0,15
eGFR (mL/min/1,73 m2) - 2,6 - 4,2 - 7,3

Tabela 5: Proporção de Pacientes com Pelo Menos Uma Reação Adversa Relacionada à Insuficiência Renal

Grupo de 6 Controlado por Placebo
Estudos (até 104 semanas)*

Conjunto de 9 estudos 
controlados por placebo (até

104 semanas)†

Característica de linha de base Placebo Dapagliflozina
5 mg

Dapagliflozina
10 mg

Placebo Dapagliflozina
10 mg

População geral
Pacientes (%) com pelo menos um 
evento

n=785
13

(1,7%)

n=767
14 (1,8%)

n=859
16 (1,9%)

n=1956
82 (4,2%)

n=2026
136 (6,7%)

65 anos ou mais Pacientes (%) 
com pelo menos um evento

n=190
4 (2,1%)

n=162
5 (3,1%)

n=159
6 (3,8%)

n=655
52 (7,9%)

n=620
87 (14,0%)

eGFR-30 e
<60 mL/min/1,73 m2

Pacientes (%) com pelo menos um

n=77 n=88 n=75 n=249 n=251

5 (6,5%) 7 (8,0%) 9 (12,0%) 40 (16,1%) 71 (28,3%)
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Grupo de 6 Controlado por Placebo
Estudos (até 104 semanas)*

Conjunto de 9 estudos 
controlados por placebo (até

104 semanas)†

evento

65 anos de idade ou mais e 
eGFR -30 e
<60 mL/min/1,73 m2

Pacientes (%) com pelo menos um 
evento

n=41 n=43 n=35 n=141 n=134

2 (4,9%) 3 (7,0%) 4 (11,4%) 27 (19,1%) 47 (35,1%)

* Subconjunto de pacientes do conjunto de 12 estudos controlados por placebo com extensões de longo prazo. 

Subconjunto de pacientes do conjunto de 13 estudos controlados por placebo com extensões de longo prazo.†

A segurança da dapagliflozina foi avaliada em um estudo de pacientes com insuficiência renal moderada (eGFR 30 a 
menos de 60 mL/min/1,73 m2). Neste estudo, 13 pacientes sofreram fraturas ósseas para durações de tratamento de até 
104 semanas. Nenhuma fratura ocorreu no grupo placebo, 5 ocorreram no grupo dapagliflozina 5 mg e 8 ocorreram no 
grupo dapagliflozina 10 mg. Oito dessas 13 fraturas ocorreram em pacientes com TFGe basal de 30 a 45 mL/min/1,73 m
2. Onze das 13 fraturas foram relatadas nas primeiras 52 semanas. Não havia padrão aparente em relação ao local 
anatômico da fratura.

Hipoglicemia

A frequência de hipoglicemia por estudo [VejoEstudos Clínicos (14)] é mostrado na Tabela 6. A hipoglicemia foi mais 
frequente quando a dapagliflozina foi adicionada à sulfonilureia ou insulina [VejoAdvertências e Precauções (5.6)].

Tabela 6: Incidência de Major*e Menor†Hipoglicemia em estudos controlados por placebo

Placebo Dapagliflozina 5
mg

Dapagliflozina 10
mg

Complemento da Metformina*(24 semanas) N=137 N=137 N=135

Maior [n (%)] 0 0 0
Menor [n (%)] 0 2 (1,5) 1 (0,7)

Complemento de controle ativo para metformina versus 
glipizida (52 semanas)

N=408 – N=406

Maior [n (%)] 3 (0,7) – 0
Menor [n (%)] 147 (36,0) – 7 (1,7)
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Placebo Dapagliflozina 5
mg

Dapagliflozina 10
mg

Add-on ao inibidor de DPP4 (com ou sem 
metformina) (24 semanas)

N=226 – N=225

Maior [n (%)] 0 – 1 (0,4)
Menor [n (%)] 3 (1,3) – 4 (1,8)

Complemento à insulina com ou sem outros 
OADs‡(24 semanas)

N=197 N=212 N=196

Maior [n (%)] 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5)
Menor [n (%)] 67 (34,0) 92 (43,4) 79 (40,3)

* Episódios maiores de hipoglicemia foram definidos como episódios sintomáticos que requerem assistência externa (de terceiros) devido a grave 

comprometimento da consciência ou comportamento com valor de glicose capilar ou plasmática <54 mg/dL e recuperação imediata após administração de 

glicose ou glucagon.

Episódios menores de hipoglicemia foram definidos como um episódio sintomático com uma medição de glicose capilar ou plasmática <63 mg/dL, 

independentemente da necessidade de assistência externa, ou uma medição de glicose capilar ou plasmática assintomática <63 mg/dL que não se qualifica 

como uma grande episódio.

ADO = terapia antidiabética oral.

†

‡

Infecções Micóticas Genitais

Infecções micóticas genitais foram mais frequentes com o tratamento com dapagliflozina. Infecções micóticas genitais foram 
relatadas em 0,9% dos pacientes com placebo, 5,7% com dapagliflozina 5 mg e 4,8% com dapagliflozina 10 mg, no grupo de 12 
estudos controlados por placebo. A descontinuação do estudo devido a infecção genital ocorreu em 0% dos pacientes tratados 
com placebo e 0,2% dos pacientes tratados com dapagliflozina 10 mg. As infecções foram relatadas com mais frequência em 
mulheres do que em homens (ver Tabela 2). As infecções micóticas genitais mais frequentemente relatadas foram infecções 
micóticas vulvovaginais em mulheres e balanite em homens. Pacientes com história de infecções micóticas genitais eram mais 
propensos a ter uma infecção micótica genital durante o estudo do que aqueles sem história prévia (10,0%, 23,1% e 25,0% 
versus 0,8%, 5,9% e 5,0% em placebo, dapagliflozina 5mg,

Reações de hipersensibilidade

Reações de hipersensibilidade (por exemplo, angioedema, urticária, hipersensibilidade) foram relatadas com o tratamento com 
dapagliflozina. Ao longo do programa clínico, reações anafiláticas graves e reações adversas cutâneas graves e angioedema foram 
relatados em 0,2% dos pacientes tratados com o comparador e 0,3% dos pacientes tratados com dapagliflozina. Se ocorrerem reações de 
hipersensibilidade, interrompa o uso de dapagliflozina; trate de acordo com o padrão de atendimento e monitore até que os sinais e 
sintomas desapareçam.

Testes laboratoriais

Aumento do hematócrito

Dapagliflozina

No conjunto de 13 estudos controlados com placebo, foram observados aumentos desde a linha de base nos valores médios do hematócrito 
em pacientes tratados com dapagliflozina começando na Semana 1 e continuando até a Semana 16, quando a diferença média máxima da 
linha de base foi observada. Na semana 24, as alterações médias da linha de base no hematócrito foram
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− 0,33% no grupo placebo e 2,30% no grupo dapagliflozina 10 mg. Na semana 24, valores de hematócrito
> 55% foram relatados em 0,4% dos pacientes tratados com placebo e 1,3% dos pacientes tratados com dapagliflozina 10 mg.

Aumento do Fósforo Inorgânico Sérico

Dapagliflozina

No conjunto de 13 estudos controlados com placebo, foram relatados aumentos desde a linha de base nos níveis médios de 
fósforo sérico na Semana 24 em pacientes tratados com dapagliflozina 10 mg em comparação com pacientes tratados com 
placebo (aumentos médios de 0,13 mg/dL versus -0,04 mg/dL , respectivamente). Proporções mais altas de pacientes com 
anormalidades laboratoriais marcadas de hiperfosfatemia (≥5,6 mg/dL se idade 17-65 ou ≥5,1 mg/dL se idade ≥66) foram 
relatadas no grupo dapagliflozina 10 mg versus o grupo placebo na Semana 24 (1,7% versus 0,9%, respectivamente).

Aumento do colesterol da lipoproteína de baixa densidade Dapagliflozina

Dapagliflozina

No conjunto de 13 estudos controlados com placebo, foram notificadas alterações desde a linha de base nos valores médios de lípidos em 
doentes tratados com dapagliflozina em comparação com doentes tratados com placebo. A alteração percentual média da linha de base na 
Semana 24 foi de 0,0% versus 2,5% para o colesterol total e -1,0% versus 2,9% para o colesterol LDL nos grupos placebo e dapagliflozina 10 mg, 
respectivamente.

Vitamina B12Concentrações

Cloridrato de metformina

A metformina pode diminuir a vitamina B sérica12concentrações. A medição dos parâmetros hematológicos anualmente é 
aconselhada em pacientes em uso de XIGDUO XR e quaisquer anormalidades aparentes devem ser adequadamente 
investigadas e tratadas [VejoAdvertências e Precauções (5.7)].

6.2 Experiência pós-comercialização 

Dapagliflozina

Reações adversas adicionais foram identificadas durante o uso pós-aprovação de dapagliflozina. Como essas reações são 
relatadas voluntariamente por uma população de tamanho incerto, geralmente não é possível estimar com segurança sua 
frequência ou estabelecer uma relação causal com a exposição ao medicamento.

-
-
-
-

Cetoacidose [VejoAdvertências e Precauções (5.3)]
Lesão Renal Aguda e Comprometimento da Função Renal [VejoAdvertências e Precauções (5.4)] 
Urosepsis e pielonefrite [VejoAdvertências e Precauções (5.5)] Irritação na pele

Cloridrato de metformina

-Lesão hepática colestática, hepatocelular e hepatocelular mista
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7. INTERAÇÕES DE DROGAS

7.1 Teste Positivo de Glicose na Urina 

Dapagliflozina

O monitoramento do controle glicêmico com testes de glicose na urina não é recomendado em pacientes tomando inibidores de SGLT2, pois 
os inibidores de SGLT2 aumentam a excreção urinária de glicose e levarão a testes de glicose na urina positivos. Use métodos alternativos 
para monitorar o controle glicêmico.

7.2 Interferência com Ensaio de 1,5-anidroglucitol (1,5-AG) 

Dapagliflozina

O monitoramento do controle glicêmico com o ensaio de 1,5-AG não é recomendado, pois as medições de 1,5-AG não são confiáveis   na 
avaliação do controle glicêmico em pacientes que tomam inibidores de SGLT2. Use métodos alternativos para monitorar o controle glicêmico.

7.3 Inibidores da Anidrase Carbônica

O topiramato ou outros inibidores da anidrase carbônica (por exemplo, zonisamida, acetazolamida ou diclorfenamida) 
frequentemente causam diminuição do bicarbonato sérico e induzem não anion gap, acidose metabólica hiperclorêmica. O uso 
concomitante desses medicamentos com XIGDUO XR pode aumentar o risco de acidose láctica. Considere o monitoramento mais 
frequente desses pacientes.

7.4 Medicamentos que reduzem a depuração da metformina

Uso concomitante de medicamentos que interferem nos sistemas de transporte tubular renal comuns envolvidos na 
eliminação renal de metformina (por exemplo, transportador catiônico orgânico-2 [OCT2] / inibidores da extrusão de 
multidrogas e toxinas [MATE], como ranolazina, vandetanibe, dolutegravir e cimetidina) pode aumentar a exposição sistêmica 
à metformina e pode aumentar o risco de acidose láctica[VejoFarmacologia Clínica (12.3)]. Considere os benefícios e riscos do 
uso concomitante.

7.5 Álcool
O álcool é conhecido por potencializar o efeito da metformina no metabolismo do lactato. Avise os pacientes contra a ingestão excessiva de 
álcool enquanto estiverem recebendo XIGDUO XR.

7.6 Uso com outras drogas 

Cloridrato de metformina

Alguns medicamentos podem predispor à hiperglicemia e podem levar à perda do controle glicêmico. Esses medicamentos 
incluem as tiazidas e outros diuréticos, corticosteróides, fenotiazinas, produtos da tireóide, estrogênios, contraceptivos 
orais, fenitoína, ácido nicotínico, simpaticomiméticos, drogas bloqueadoras dos canais de cálcio e isoniazida. Quando tais 
drogas são administradas a um paciente recebendo XIGDUO XR, o paciente deve ser observado atentamente quanto à 
perda do controle glicêmico. Quando tais drogas são retiradas de um paciente recebendo XIGDUO XR, o paciente deve ser 
observado atentamente quanto a hipoglicemia.

Em voluntários saudáveis, a farmacocinética da metformina e do propranolol e da metformina e do ibuprofeno não foi 
afetada quando coadministrados em estudos de interação de dose única.
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8. USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

8.1 Gravidez
Gravidez Categoria C

Não existem estudos adequados e bem controlados de XIGDUO XR ou seus componentes individuais em mulheres grávidas. Com 

base nos resultados de estudos de toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento em animais, a dapagliflozina, um componente de 

XIGDUO XR, pode afetar o desenvolvimento e a maturação renal. Em um estudo em ratos jovens, o aumento da incidência e/ou 

gravidade de dilatações renais pélvicas e tubulares foi evidente na dose mais baixa testada, que foi aproximadamente 15 vezes a 

exposição clínica a partir de uma dose de 10 mg.

Esses resultados ocorreram com exposições a drogas durante períodos de desenvolvimento animal que se correlacionam com o final 

do segundo e terceiro trimestres da gravidez humana. Durante a gravidez, considere terapias alternativas apropriadas, especialmente 

durante o segundo e terceiro trimestres. XIGDUO XR deve ser usado durante a gravidez somente se o benefício potencial justificar o 

risco potencial para o feto.

Dapagliflozina

Em um estudo de toxicidade juvenil, quando a dapagliflozina foi administrada diretamente a ratos jovens desde o dia pós-natal (PND) 

21 até o DPN 90 em doses de 1, 15 ou 75 mg/kg/dia, foram relatados aumento do peso dos rins e dilatações renais pélvicas e 

tubulares. em todos os níveis. A exposição na dose mais baixa testada foi 15 vezes a dose clínica máxima, com base na AUC. As 

dilatações renais pélvicas e tubulares observadas em animais juvenis não reverteram completamente dentro do período de 

recuperação aproximado de 1 mês. Em um estudo de desenvolvimento pré-natal e pós-natal, as ratas maternas foram administradas 

desde o 6º dia de gestação até o 21º dia de lactação em doses de 1, 15 ou 75 mg/kg/dia, e os filhotes foram expostos indiretamenteno 

uteroe durante toda a lactação. Aumento da incidência ou gravidade da dilatação pélvica renal foi observado em filhotes adultos de 

mães tratadas na dose de 75 mg/kg/dia (as exposições maternas e de filhotes de dapagliflozina foram 1415 vezes e 137 vezes, 

respectivamente, os valores humanos na dose clínica). Reduções relacionadas à dose no peso corporal dos filhotes foram observadas 

em doses ≥1 mg/kg/dia (aproximadamente ≥19 vezes a dose clínica). Não foram observados efeitos adversos nos parâmetros de 

desenvolvimento com 1 mg/kg/dia, ou aproximadamente 19 vezes a dose clínica.

Em estudos de desenvolvimento embriofetal em ratos e coelhos, a dapagliflozina foi administrada em intervalos coincidentes com o 

período de organogênese do primeiro trimestre em humanos. Nenhuma toxicidade de desenvolvimento foi observada em coelhos em 

qualquer dose testada. Em ratos, a dapagliflozina não foi embrioletal nem teratogênica em doses de até 75 mg/kg/dia ou 1.441 vezes a 

dose clínica máxima de 10 mg. Em doses mais altas em ratos, foram observadas malformações de vasos sanguíneos, costelas, 

vértebras, manúbrios e variações esqueléticas em fetos em ≥150 mg/kg ou 2344 vezes a dose clínica de 10 mg.

Cloridrato de metformina

O cloridrato de metformina não causou efeito adverso no desenvolvimento quando administrado a ratas e coelhas Sprague Dawley 

grávidas até 600 mg/kg/dia durante o período de organogênese. Isso representa uma exposição de cerca de 2 e 6 vezes uma dose 

clínica de 2.000 mg com base na área de superfície corporal (mg/m2) para ratos e coelhos, respectivamente. A metformina não foi 

teratogênica em ratos e coelhos em doses de até 600 mg/kg/dia. Isso representa uma exposição de cerca de 2 e 6 vezes a MRHD de 

2.000 mg com base em comparações de área de superfície corporal para ratos e coelhos, respectivamente. A determinação das 

concentrações fetais demonstrou uma barreira placentária parcial à metformina.
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8.3 Mães que amamentam

Não se sabe se XIGDUO XR é excretado no leite humano. Em estudos realizados com os componentes individuais, 
tanto a dapagliflozina (atingindo níveis 0,49 vezes os encontrados no plasma materno) quanto a metformina são 
excretadas no leite de ratas lactantes.

Dados em ratos jovens expostos diretamente à dapagliflozina mostraram risco para o desenvolvimento do rim (dilatações 
pélvicas e tubulares renais) durante a maturação. Uma vez que a maturação do rim humano ocorre no útero e nos primeiros 2 
anos de vida, quando a exposição lactacional pode ocorrer, pode haver risco para o desenvolvimento do rim humano. Como 
muitos medicamentos são excretados no leite humano e devido ao potencial de reações adversas graves em lactentes devido à 
dapagliflozina, deve-se decidir entre descontinuar a amamentação ou descontinuar XIGDUO XR, levando em consideração a 
importância do medicamento para a mãe.

8.4 Uso Pediátrico

A segurança e eficácia de XIGDUO XR em pacientes pediátricos com menos de 18 anos de idade não foram estabelecidas.

8.5 Uso Geriátrico

XIGDUO XR

Nenhuma alteração de dosagem de XIGDUO XR é recomendada com base na idade. A avaliação mais frequente da função renal é 
recomendada em pacientes idosos.

Dapagliflozina

Um total de 1.424 (24%) dos 5.936 pacientes tratados com dapagliflozina tinham 65 anos ou mais e 207 (3,5%) pacientes tinham 
75 anos ou mais em um grupo de 21 estudos duplo-cegos, controlados, de segurança clínica e eficácia da dapagliflozina . Após 
o controle do nível de função renal (eGFR), a eficácia foi semelhante para pacientes com idade inferior a 65 anos e aqueles com 
65 anos ou mais. Em pacientes ≥65 anos de idade, uma proporção maior de pacientes tratados com dapagliflozina teve reações 
adversas relacionadas à depleção de volume e insuficiência ou insuficiência renal em comparação com pacientes tratados com 
placebo [VejoAdvertências e Precauções (5.3)eReações Adversas (6.1)].

Cloridrato de metformina

Os estudos clínicos controlados de metformina não incluíram um número suficiente de pacientes idosos para determinar se 
eles respondem de forma diferente dos pacientes mais jovens, embora outras experiências clínicas relatadas não tenham 
identificado diferenças nas respostas entre pacientes idosos e jovens. A metformina é conhecida por ser substancialmente 
excretada pelos rins e porque o risco de acidose láctica com metformina é maior em pacientes com insuficiência renal 
moderada a grave. Em geral, a seleção da dose para um paciente idoso deve ser cautelosa, geralmente começando na 
extremidade inferior da faixa de dosagem, refletindo a maior frequência de diminuição da função hepática, renal ou cardíaca e 
de doença concomitante ou outra terapia medicamentosa e o maior risco de acidose láctica. Avalie a função renal com mais 
frequência em pacientes idosos.VejoAdvertências e Precauções (5.1),e Farmacologia Clínica (12.3)].

8.6 Pacientes com Insuficiência Renal Leve (eGFR ≥60 a <90 mL/min/1,73 m2) 

Dapagliflozina

O conjunto de 21 estudos clínicos de segurança e eficácia duplo-cegos, controlados por ativo e placebo (dapagliflozina como 
monoterapia ou em combinação com outras terapias antidiabéticas) incluiu 53% (4906/9339) de pacientes com insuficiência 
renal leve. O perfil de segurança em pacientes com insuficiência renal leve é   semelhante ao da população geral.
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8.7 Insuficiência Hepática

O uso de metformina em pacientes com insuficiência hepática foi associado a alguns casos de acidose láctica. XIGDUO 
XR não é recomendado em pacientes com insuficiência hepática [VejoAdvertências e Precauções (5.1)].

10. SOBREDOSAGEM

Dapagliflozina

Não houve relatos de superdosagem durante o programa de desenvolvimento clínico da dapagliflozina. Em caso de 
sobredosagem, contacte o Centro de Controlo de Intoxicações. Também é razoável empregar medidas de suporte conforme 
ditado pelo estado clínico do paciente. A remoção da dapagliflozina por hemodiálise não foi estudada.

Cloridrato de metformina

Ocorreu superdosagem de cloridrato de metformina, incluindo ingestão de quantidades > 50 gramas. Hipoglicemia foi 
relatada em aproximadamente 10% dos casos, mas nenhuma associação causal com o cloridrato de metformina foi 
estabelecida. A acidose láctica foi relatada em aproximadamente 32% dos casos de overdose de metformina.Vejo 
Advertências e Precauções (5.1)]. A metformina é dialisável com depuração de até 170 mL/min em boas condições 
hemodinâmicas. Portanto, a hemodiálise pode ser útil para a remoção do fármaco acumulado de pacientes nos quais há 
suspeita de superdosagem de metformina.

11. DESCRIÇÃO

Os comprimidos de XIGDUO XR (dapagliflozina e metformina HCl de liberação prolongada) contêm dois medicamentos anti-
hiperglicêmicos orais usados   no tratamento do diabetes tipo 2: dapagliflozina e cloridrato de metformina.

Dapagliflozina

A dapagliflozina é descrita quimicamente como D-glucitol, 1,5-anidro-1-C-[4-cloro-3-[(4-
etoxifenil)metil]fenil]-, (1S)-, composto por (2S)-1,2-propanodiol, hidrato (1:1:1). A fórmula empírica é C21H
25ClO6•C3H8O2• H2O e o peso da fórmula é 502,98. A fórmula estrutural é:

Cloridrato de metformina

Cloridrato de metformina (N,N-cloridrato de diamida dimetilimidodicarbonimida) é um composto cristalino branco a 
esbranquiçado com uma fórmula molecular de C4H11N5•HCl e um peso molecular de 165,63. O cloridrato de metformina 
é livremente solúvel em água, ligeiramente solúvel em álcool e praticamente insolúvel em acetona, éter e clorofórmio. O 
pKumade metformina é 12,4. O pH de uma solução aquosa de cloridrato de metformina a 1% é 6,68. A fórmula estrutural 
é:
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XIGDUO XR

XIGDUO XR está disponível para administração oral na forma de comprimidos contendo o equivalente a 2,5 mg de 
dapagliflozina como dapagliflozina propanodiol e 1000 mg de cloridrato de metformina (XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg), 5 mg de 
dapagliflozina como dapagliflozina propanodiol e 500 mg de cloridrato de metformina (XIGDUO XR 5 mg/ 500 mg), o 
equivalente a 5 mg de dapagliflozina como dapagliflozina propanodiol e 1000 mg de cloridrato de metformina (XIGDUO XR 5 
mg/1000 mg), o equivalente a 10 mg de dapagliflozina como dapagliflozina propanodiol e 500 mg de cloridrato de metformina 
(XIGDUO XR 10 mg/500 mg) ), ou o equivalente a 10 mg de dapagliflozina como dapagliflozina propanodiol e 1000 mg de 
cloridrato de metformina (XIGDUO XR 10 mg/1000 mg).

Cada comprimido revestido por película de XIGDUO XR contém os seguintes ingredientes inativos: celulose 
microcristalina, lactose anidra, crospovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, carboximetilcelulose sódica e 
hipromelose.

Os revestimentos de filme contêm os seguintes ingredientes inativos: álcool polivinílico, dióxido de titânio, polietilenoglicol e 
talco. Além disso, a película de revestimento para os comprimidos de XIGDUO XR 5 mg/500 mg contém FD&C Yellow No. 6/
Sunset Yellow FCF laca de alumínio. A película de revestimento para os comprimidos XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 
mg, 10 mg/500 mg e 10 mg/1000 mg contém óxidos de ferro.

12. FARMACOLOGIA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de Ação 

XIGDUO XR

XIGDUO XR combina dois agentes anti-hiperglicêmicos com mecanismos de ação complementares para melhorar o controle 
glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2: dapagliflozina, um inibidor do cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2) e 
cloridrato de metformina, uma biguanida.

Dapagliflozina

O cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2), expresso nos túbulos renais proximais, é responsável pela maior parte 
da reabsorção da glicose filtrada do lúmen tubular. A dapagliflozina é um inibidor de SGLT2. Ao inibir o SGLT2, a 
dapagliflozina reduz a reabsorção de glicose filtrada e diminui o limiar renal para glicose e, assim, aumenta a 
excreção urinária de glicose.

Cloridrato de metformina

A metformina melhora a tolerância à glicose em pacientes com diabetes tipo 2, diminuindo a glicose plasmática basal e pós-
prandial. A metformina diminui a produção hepática de glicose, diminui a absorção intestinal de glicose e melhora a 
sensibilidade à insulina ao aumentar a captação e utilização periférica de glicose. A metformina não produz hipoglicemia em 
pacientes com diabetes tipo 2 ou em indivíduos saudáveis, exceto em circunstâncias incomuns.VejoAdvertências e Precauções 
(5.6)], e não causa hiperinsulinemia. Com a terapia com metformina, a secreção de insulina permanece inalterada, enquanto 
os níveis de insulina em jejum e a resposta à insulina plasmática ao longo do dia podem realmente diminuir.
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12.2 Farmacodinâmica

Em geral

Dapagliflozina

Aumentos na quantidade de glicose excretada na urina foram observados em indivíduos saudáveis   e em pacientes com 
diabetes mellitus tipo 2 após a administração de dapagliflozina (ver Figura 1). Doses de dapagliflozina de 5 ou 10 mg por dia em 
pacientes com diabetes mellitus tipo 2 por 12 semanas resultaram na excreção de aproximadamente 70 gramas de glicose na 
urina por dia. Uma excreção de glicose quase máxima foi observada na dose diária de dapagliflozina de 20 mg. Esta excreção 
urinária de glicose com dapagliflozina também resulta em aumento do volume urinário.VejoReações Adversas (6.1)].

Figura 1: Gráfico de dispersão e linha ajustada de alteração da linha de base na quantidade de glicose urinária de 24 horas 
versus dose de dapagliflozina em indivíduos saudáveis   e indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (gráfico semi-log)

Eletrofisiologia Cardíaca

A dapagliflozina não foi associada ao prolongamento clinicamente significativo do intervalo QTc em doses diárias de até 150 
mg (15 vezes a dose recomendada) em um estudo com indivíduos saudáveis. Além disso, nenhum efeito clinicamente 
significativo no intervalo QTc foi observado após doses únicas de até 500 mg (50 vezes a dose recomendada) de 
dapagliflozina em indivíduos saudáveis.
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12.3 Farmacocinética

XIGDUO XR

Os comprimidos combinados de XIGDUO XR são considerados bioequivalentes à coadministração de doses 
correspondentes de dapagliflozina (FARXIGA®) e cloridrato de metformina de liberação prolongada (GLUCOPHAGE®XR) 
administrados em conjunto como comprimidos individuais.

A administração de XIGDUO XR em indivíduos saudáveis   após uma refeição padrão em comparação com o estado de jejum resultou 
na mesma extensão de exposição para dapagliflozina e metformina de liberação prolongada. Em comparação com o estado de jejum, 
a refeição padrão resultou em redução de 35% e atraso de 1 a 2 horas nas concentrações plasmáticas máximas de dapagliflozina. Este 
efeito dos alimentos não é considerado clinicamente significativo. Os alimentos não têm efeito relevante na farmacocinética da 
metformina quando administrados como comprimidos combinados de XIGDUO XR.

Absorção

Dapagliflozina

Após a administração oral de dapagliflozina, a concentração plasmática máxima (Cmáximo) geralmente é alcançado dentro de 2 
horas em jejum. O Cmáximoe os valores de AUC aumentam a dose proporcionalmente com o aumento da dose de dapagliflozina 
no intervalo de dose terapêutica. A biodisponibilidade oral absoluta da dapagliflozina após a administração de uma dose de 10 
mg é de 78%. A administração de dapagliflozina com uma refeição rica em gordura diminui sua Cmáximo

em até 50% e prolonga Tmáximoem aproximadamente 1 hora, mas não altera a AUC em comparação com o estado de jejum. 
Estas alterações não são consideradas clinicamente significativas e a dapagliflozina pode ser administrada com ou sem 
alimentos.

Cloridrato de metformina

Após uma dose oral única de metformina de liberação prolongada, Cmáximoé alcançado com um valor médio de 7 horas e um intervalo 
de 4 a 8 horas. A extensão da absorção de metformina (medida pela AUC) do comprimido de liberação prolongada de metformina 
aumentou aproximadamente 50% quando administrado com alimentos. Não houve efeito da alimentação sobre Cmáximoe Tmáximode 
metformina.

Distribuição

Dapagliflozina

A dapagliflozina é aproximadamente 91% ligada às proteínas. A ligação às proteínas não é alterada em pacientes com insuficiência 
renal ou hepática.

Cloridrato de metformina

Não foram realizados estudos de distribuição com metformina de liberação prolongada; no entanto, o volume aparente de 
distribuição (V/F) da metformina após doses orais únicas de metformina de liberação imediata 850 mg teve uma média de 654 ± 
358 L. A metformina é pouco ligada às proteínas plasmáticas, em contraste com as sulfonilureias, que são mais de 90% ligado à 
proteína. A metformina se divide em eritrócitos.

Metabolismo

Dapagliflozina

O metabolismo da dapagliflozina é mediado principalmente pela UGT1A9; O metabolismo mediado por CYP é uma via de depuração 
menor em humanos. A dapagliflozina é extensivamente metabolizada, principalmente para produzir dapagliflozina 3-O-
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glicuronídeo, que é um metabólito inativo. Dapagliflozina 3-O-glicuronídeo foi responsável por 61% de uma dose de 50 
mg [14C]-dapagliflozina e é o componente relacionado à droga predominante no plasma humano.

Cloridrato de metformina

Estudos de dose única intravenosa em indivíduos saudáveis   demonstram que a metformina é excretada inalterada 
na urina e não sofre metabolismo hepático (nenhum metabólito foi identificado em humanos) ou excreção biliar.

Não foram realizados estudos de metabolismo com comprimidos de metformina de liberação prolongada.

Eliminação

Dapagliflozina

A dapagliflozina e metabólitos relacionados são eliminados principalmente pela via renal. Após uma dose única de 50 mg de [14

C]-dapagliflozina, 75% e 21% da radioatividade total é excretada na urina e nas fezes, respectivamente. Na urina, menos de 2% 
da dose é excretada como droga original. Nas fezes, aproximadamente 15% da dose é excretada como droga original. A meia-
vida terminal plasmática média (t½) para dapagliflozina é de aproximadamente 12,9 horas após uma dose oral única de 10 mg 
de dapagliflozina.

Cloridrato de metformina

A depuração renal é aproximadamente 3,5 vezes maior que a depuração da creatinina, o que indica que a secreção tubular é a 
principal via de eliminação da metformina. Após administração oral, aproximadamente 90% do fármaco absorvido é eliminado 
por via renal nas primeiras 24 horas, com meia-vida de eliminação plasmática de aproximadamente 6,2 horas. No sangue, a 
meia-vida de eliminação é de aproximadamente 17,6 horas, sugerindo que a massa eritrocitária pode ser um compartimento 
de distribuição.

Populações Específicas

Insuficiência renal

Dapagliflozina

No estado de equilíbrio (20 mg de dapagliflozina uma vez ao dia por 7 dias), pacientes com diabetes tipo 2 com insuficiência 
renal leve, moderada ou grave (conforme determinado pela eGFR) tiveram exposições sistêmicas médias geométricas de 
dapagliflozina que foram de 45%, 2,04- vezes e 3,03 vezes maior, respectivamente, em comparação com pacientes com 
diabetes tipo 2 com função renal normal. A exposição sistêmica mais alta de dapagliflozina em pacientes com diabetes mellitus 
tipo 2 com insuficiência renal não resultou em uma excreção de glicose de 24 horas correspondentemente mais alta. A 
excreção urinária de glicose de 24 horas em estado de equilíbrio em pacientes com diabetes tipo 2 e insuficiência renal leve, 
moderada e grave foi 42%, 80% e 90% menor, respectivamente, do que em pacientes com diabetes tipo 2 com função renal 
normal . O impacto da hemodiálise na exposição à dapagliflozina não é conhecido.VejoDosagem e Administração (2.2), 
Advertências e Precauções (5.1),eUso em Populações Específicas (8.6)].

Cloridrato de metformina

Em pacientes com função renal diminuída, a meia-vida plasmática e sanguínea da metformina é prolongada e a 
depuração renal é diminuída.VejoContra-indicações (4)eAdvertências e Precauções (5.1)].

Insuficiência hepática

Dapagliflozina
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Em pacientes com insuficiência hepática leve e moderada (classes A e B de Child-Pugh), a média de Cmáximoe AUC da 
dapagliflozina foram até 12% e 36% maiores, respectivamente, em comparação com indivíduos controles saudáveis   após a 
administração de dose única de 10 mg de dapagliflozina. Essas diferenças não foram consideradas clinicamente significativas. 
Em pacientes com insuficiência hepática grave (classe C de Child-Pugh), a média de Cmáximoe AUC da dapagliflozina foram até 
40% e 67% maiores, respectivamente, em comparação com controles pareados saudáveis.

Cloridrato de metformina

Nenhum estudo farmacocinético da metformina foi realizado em pacientes com insuficiência hepática.

Geriátrico

Dapagliflozina

Com base em uma análise farmacocinética populacional, a idade não tem um efeito clinicamente significativo nas exposições 
sistêmicas da dapagliflozina; assim, nenhum ajuste de dose é recomendado.

Cloridrato de metformina

Dados limitados de estudos farmacocinéticos controlados de metformina em idosos saudáveis   sugerem que a depuração plasmática 
total de metformina é diminuída, a meia-vida é prolongada e Cmáximoé aumentada, em comparação com indivíduos jovens saudáveis. A 
partir desses dados, parece que a mudança na farmacocinética da metformina com o envelhecimento é explicada principalmente por 
uma mudança na função renal.

Pediátrico

A farmacocinética de XIGDUO XR na população pediátrica não foi estudada.

Gênero

Dapagliflozina

Com base em uma análise farmacocinética populacional, o sexo não tem um efeito clinicamente significativo nas 
exposições sistêmicas da dapagliflozina; assim, nenhum ajuste de dose é recomendado.

Cloridrato de metformina

Os parâmetros farmacocinéticos da metformina não diferiram significativamente entre indivíduos saudáveis   e pacientes com diabetes 
tipo 2 quando analisados   de acordo com o sexo (homens=19, mulheres=16). Da mesma forma, em estudos clínicos controlados em 
pacientes com diabetes tipo 2, o efeito anti-hiperglicêmico da metformina foi comparável em homens e mulheres.

Corrida

Dapagliflozina

Com base em uma análise farmacocinética populacional, a raça (branca, negra ou asiática) não tem um efeito 
clinicamente significativo nas exposições sistêmicas da dapagliflozina; assim, nenhum ajuste de dose é recomendado.

Cloridrato de metformina

Não foram realizados estudos dos parâmetros farmacocinéticos da metformina de acordo com a raça. Em estudos 
clínicos controlados de metformina em pacientes com diabetes tipo 2, o efeito anti-hiperglicêmico foi comparável em 
brancos (n=249), negros (n=51) e hispânicos (n=24).
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Peso corporal

Dapagliflozina

Com base em uma análise farmacocinética populacional, o peso corporal não tem um efeito clinicamente significativo nas 
exposições sistêmicas da dapagliflozina; assim, nenhum ajuste de dose é recomendado.

Interações medicamentosas

Não foram realizados estudos específicos de interação farmacocinética com XIGDUO XR, embora tais estudos 
tenham sido conduzidos com os componentes individuais dapagliflozina e metformina.

Avaliação in vitro de interações medicamentosas 

Dapagliflozina

Em estudos in vitro, dapagliflozina e dapagliflozina 3-O-glicuronídeo não inibiram CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4, nem 
induziram CYP 1A2, 2B6 ou 3A4. A dapagliflozina é um substrato fraco do transportador ativo da glicoproteína P (P-gp), 
e a dapagliflozina 3-O-glicuronídeo é um substrato do transportador ativo OAT3. Dapagliflozina ou dapagliflozina 3-O-
glicuronídeo não inibiram significativamente os transportadores ativos de P-gp, OCT2, OAT1 ou OAT3. No geral, é 
improvável que a dapagliflozina afete a farmacocinética de medicamentos administrados concomitantemente que são 
substratos de P-gp, OCT2, OAT1 ou OAT3.

Efeitos de outras drogas na metformina

A Tabela 7 mostra o efeito de outras drogas coadministradas na metformina.

Tabela 7: Efeito do medicamento coadministrado na exposição sistêmica à metformina plasmática

Medicamento Coadministrado

(Regime de Dose)*

Metformina
(Regime de Dose)*

Metformina

Mudar†em AUC‡ Mudar†em Cmáximo

Não são necessários ajustes de dosagem para o seguinte:

Gliburida (5 mg) 850 mg ↓9%§ ↓7%§

Furosemida (40 mg) 850 mg ↑15%§ ↑22%§

Nifedipina (10 mg) 850 mg ↑9% ↑20%
Propranolol (40mg) 850 mg ↓10% ↓6%
Ibuprofeno (400mg) 850 mg ↑5%§ ↑7%§

Drogas eliminadas pela secreção tubular renal podem aumentar o acúmulo de metformina[VejoInterações 
Medicamentosas (7.4)].

Cimetidina (400 mg) 850 mg ↑40% ↑60%
* Todos os medicamentos de metformina e coadministrados foram administrados em doses únicas. †

Alteração percentual (com/sem medicamento coadministrado e sem alteração = 0%); ↑ e ↓ indicam o aumento e diminuição da exposição,
respectivamente.

AUC = AUC(INF).
Razão das médias aritméticas.

‡
§

Efeitos da metformina em outras drogas

A Tabela 8 mostra o efeito da metformina em outras drogas coadministradas.
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Tabela 8: Efeito da Metformina na Exposição Sistêmica do Medicamento Coadministrado

Medicamento Coadministrado

(Regime de Dose)*

Metformina
(Regime de Dose)*

Medicamento Coadministrado

Mudar†em AUC‡ Mudar†em Cmáximo

Não são necessários ajustes de dosagem para o seguinte:

Gliburida (5 mg) 850 mg ↓22%§ ↓37%§

Furosemida (40 mg) 850 mg ↓12%§ ↓31%§

Nifedipina (10 mg) 850 mg ↑10%¶ ↑8%
Propranolol (40mg) 850 mg ↑1%¶ ↑2%
Ibuprofeno (400mg) 850 mg ↓3%# ↑1%#

Cimetidina (400 mg) 850 mg ↓5%¶ ↑1%
* Todos os medicamentos de metformina e coadministrados foram administrados em doses únicas. †

Alteração percentual (com/sem medicamento coadministrado e sem alteração = 0%); ↑ e ↓ indicam o aumento e diminuição da exposição,
respectivamente.

AUC = AUC(INF), salvo indicação em contrário.
Razão das médias aritméticas, valor p da diferença <0,05. 
AUC(0-24 h) relatada.

‡
§
¶
# Razão das médias aritméticas.

Efeitos de outras drogas na dapagliflozina

A Tabela 9 mostra o efeito de drogas coadministradas na dapagliflozina. Não são recomendados ajustes de dose para 
dapagliflozina.

Tabela 9: Efeitos dos medicamentos coadministrados na exposição sistêmica da dapagliflozina

Medicamento Coadministrado

(Regime de Dose)*

Dapagliflozina
(Regime de Dose)*

Dapagliflozina

Mudar†em AUC‡ Mudar†em Cmáximo

Não são necessários ajustes de dosagem para o seguinte:

Antidiabéticos orais
Metformina (1000 mg) 20 mg ↓1% ↓7%
Pioglitazona (45 mg) 50 mg 0% ↑9%
Sitagliptina (100 mg) 20 mg ↑8% ↓4%
Glimepirida (4 mg) 20 mg ↓1% ↑1%
Voglibose (0,2 mg três vezes ao dia) 10 mg ↑1% ↑4%

Agentes Cardiovasculares

Hidroclorotiazida (25 mg) 50 mg ↑7% ↓1%
Bumetanida (1 mg) 10 mg uma vez ao dia

por 7 dias
↑5% ↑8%

Valsartana (320 mg) 20 mg ↑2% ↓12%
Sinvastatina (40 mg) 20 mg ↓1% ↓2%

Agente anti-infeccioso

Rifampicina (600 mg uma vez ao dia para 10 mg ↓22% ↓7%
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Medicamento Coadministrado

(Regime de Dose)*

Dapagliflozina
(Regime de Dose)*

Dapagliflozina

Mudar†em AUC‡ Mudar†em Cmáximo

Não são necessários ajustes de dosagem para o seguinte:

6 dias)
Agente anti-inflamatório não esteróide

Ácido mefenâmico (dose de ataque de 
500 mg seguida de 14 doses de 250 
mg a cada 6 horas)

10 mg ↑51% ↑13%

* Dose única, salvo indicação em contrário. †
Alteração percentual (com/sem medicamento coadministrado e sem alteração = 0%); ↑ e ↓ indicam o aumento e diminuição da exposição,
respectivamente.

AUC = AUC(INF) para medicamentos administrados em dose única e AUC = AUC(TAU) para medicamentos administrados em doses múltiplas.‡

Efeitos da dapagliflozina em outras drogas

A Tabela 10 mostra o efeito da dapagliflozina em outras drogas coadministradas. A dapagliflozina não afetou 
significativamente a farmacocinética dos medicamentos coadministrados.

Tabela 10: Efeitos da Dapagliflozina nas Exposições Sistêmicas de Medicamentos Coadministrados

Medicamento Coadministrado

(Regime de Dose)*

Dapagliflozina
(Regime de Dose)*

Medicamento Coadministrado

Mudar†em AUC‡ Mudar†em Cmáximo

Não são necessários ajustes de dosagem para o seguinte:

Antidiabéticos orais
Metformina (1000 mg) 20 mg 0% ↓5%
Pioglitazona (45 mg) 50 mg 0% ↓7%
Sitagliptina (100 mg) 20 mg ↑1% ↓11%
Glimepirida (4 mg) 20 mg ↑13% ↑4%

Agentes Cardiovasculares

Hidroclorotiazida (25 mg) 50 mg ↓1% ↓5%
Bumetanida (1 mg) 10 mg uma vez ao dia

por 7 dias
↑13% ↑13%

Valsartana (320 mg) 20 mg ↑5% ↓6%
Sinvastatina (40 mg) 20 mg ↑19% ↓6%
Digoxina (0,25 mg) Dose de ataque de 20 mg e 

depois 10 mg uma vez ao dia

por 7 dias

0% ↓1%

Varfarina (25mg) Dose de ataque de 20 mg e 

depois 10 mg uma vez ao dia

por 7 dias
S-varfarina
R-varfarina

↑3%
↑6%

↑7%
↑8%

* Dose única, salvo indicação em contrário.
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† Alteração percentual (com/sem medicamento coadministrado e sem alteração = 0%); ↑ e ↓ indicam o aumento e diminuição da exposição,
respectivamente.

AUC = AUC(INF) para medicamentos administrados em dose única e AUC = AUC(TAU) para medicamentos administrados em doses múltiplas.‡

13. TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA

13.1 Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade 

XIGDUO XR

Não foram realizados estudos em animais com XIGDUO XR para avaliar carcinogênese, mutagênese ou 
comprometimento da fertilidade. Os dados a seguir são baseados nos achados dos estudos com dapagliflozina e 
metformina individualmente.

Dapagliflozina

A dapagliflozina não induziu tumores em camundongos ou ratos em nenhuma das doses avaliadas em estudos de 
carcinogenicidade de 2 anos. As doses orais em camundongos consistiram em 5, 15 e 40 mg/kg/dia em machos e 2, 10 e 20 
mg/kg/dia em fêmeas, e as doses orais em ratos foram 0,5, 2 e 10 mg/kg/ dia para homens e mulheres. As doses mais altas 
avaliadas em camundongos foram aproximadamente 72 vezes (machos) e 105 vezes (fêmeas) a dose clínica de 10 mg/dia com 
base na exposição AUC. Em ratos, a dose mais alta foi aproximadamente 131 vezes (machos) e 186 vezes (fêmeas) a dose 
clínica de 10 mg/dia com base na exposição AUC.

A dapagliflozina foi negativa no ensaio de mutagenicidade de Ames e foi positiva em uma série de ensaios de 
clastogenicidade in vitro na presença de ativação de S9 e em concentrações ≥100 μg/mL. A dapagliflozina foi negativa 
para clastogenicidade em uma série de estudos in vivo avaliando micronúcleos ou reparo de DNA em ratos em exposições 
múltiplas >2100 vezes a dose clínica.

Não houve sinais de carcinogenicidade ou mutagenicidade em estudos com animais, sugerindo que a dapagliflozina não 
representa um risco genotóxico para humanos.

A dapagliflozina não teve efeitos no acasalamento, fertilidade ou desenvolvimento embrionário inicial em ratos machos ou fêmeas 

tratados com exposição múltipla ≤1708 e 998 vezes as doses humanas máximas recomendadas em machos e fêmeas, 

respectivamente.

Cloridrato de metformina

Estudos de carcinogenicidade de longo prazo foram realizados em ratos (duração da dosagem de 104 semanas) e camundongos 

(duração da dosagem de 91 semanas) em doses até e incluindo 900 e 1500 mg/kg/dia, respectivamente. Essas doses são 

aproximadamente 4 vezes a MRHD de 2000 mg com base em comparações da área de superfície corporal. Nenhuma evidência de 

carcinogenicidade com metformina foi encontrada em camundongos machos ou fêmeas. Da mesma forma, não foi observado 

potencial tumorigênico com metformina em ratos machos. Houve, no entanto, uma incidência aumentada de pólipos uterinos 

estromais benignos em ratas tratadas com 900 mg/kg/dia.

Não houve evidência de potencial mutagênico da metformina nos seguintes testes in vitro: Teste de Ames (S. typhimurium), teste de 

mutação genética (células de linfoma de camundongo) ou teste de aberrações cromossômicas (linfócitos humanos). Os resultados no 

teste de micronúcleo em camundongos in vivo também foram negativos.
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A fertilidade de ratos machos ou fêmeas não foi afetada pela metformina quando administrada em doses tão altas quanto 600 mg/

kg/dia, que é aproximadamente 3 vezes a MRHD com base em comparações de área de superfície corporal.

14. ESTUDOS CLÍNICOS

Não foram realizados estudos de eficácia clínica com a combinação de comprimidos de XIGDUO XR para caracterizar seu efeito na 
redução da HbA1c. XIGDUO XR é considerado bioequivalente a comprimidos de liberação prolongada (XR) de dapagliflozina e 
cloridrato de metformina coadministrados [VejoFarmacologia Clínica (12.3)]. Não foram realizados estudos de biodisponibilidade 
relativa entre XIGDUO XR e dapagliflozina coadministrada e cloridrato de metformina comprimidos de liberação imediata (IR). Os 
comprimidos de cloridrato de metformina XR e os comprimidos de cloridrato de metformina IR têm uma extensão de absorção 
semelhante (medida pela AUC), enquanto os níveis plasmáticos de pico dos comprimidos de XR são aproximadamente 20% mais 
baixos do que os dos comprimidos de IR na mesma dose.

A coadministração de dapagliflozina e metformina XR comprimidos foi estudada em pacientes virgens de tratamento 
inadequadamente controlados apenas com dieta e exercícios. A coadministração de dapagliflozina e metformina IR ou XR 
comprimidos foi estudada em pacientes com diabetes tipo 2 inadequadamente controlada com metformina e comparada 
com uma sulfonilureia (glipizida) em combinação com metformina. O tratamento com dapagliflozina mais metformina em 
todas as doses produziu melhorias clinicamente relevantes e estatisticamente significativas na HbA1c e na glicemia de jejum 
(FPG) em comparação com placebo em combinação com metformina (terapia inicial ou adicional). As reduções de HbA1c 
foram observadas em subgrupos, incluindo sexo, idade, raça, duração da doença e IMC basal.

14.1 Terapia de Combinação Inicial com Metformina de Liberação Prolongada

Um total de 1.241 pacientes virgens de tratamento com diabetes tipo 2 inadequadamente controlada (HbA1c ≥7,5% e ≤12%) 
participaram de 2 estudos com controle ativo de 24 semanas de duração para avaliar a segurança e eficácia da terapia inicial 
com dapagliflozina 5 mg ou 10 mg em combinação com a formulação de metformina XR.

Em 1 estudo, 638 pacientes foram randomizados para 1 de 3 braços de tratamento após um período inicial de 1 semana: 
dapagliflozina 10 mg mais metformina XR (até 2.000 mg/dia), dapagliflozina 10 mg mais placebo ou metformina XR (até a 2.000 mg/
dia) mais placebo. A dose de metformina XR foi titulada semanalmente em incrementos de 500 mg, conforme tolerado, com uma 
dose média alcançada de 2.000 mg.

O tratamento combinado de dapagliflozina 10 mg mais metformina XR proporcionou melhorias estatisticamente 
significativas em HbA1c e FPG em comparação com qualquer um dos tratamentos em monoterapia e redução 
estatisticamente significativa no peso corporal em comparação com metformina XR isoladamente (ver Tabela 11 e Figura 2). 
Dapagliflozina 10 mg como monoterapia também proporcionou melhorias estatisticamente significativas na GJ e redução 
estatisticamente significativa no peso corporal em comparação com a metformina isolada e não foi inferior à monoterapia 
com metformina XR na redução da HbA1c.
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Tabela 11: Resultados na Semana 24 (LCOF*) em um estudo de controle ativo de terapia de combinação 
inicial de dapagliflozina com metformina XR

Parâmetro de eficácia Dapagliflozina
10 mg

+
Metformina XR

Dapagliflozina
10 mg

Metformina
XR

N=211† N=219† N=208†

HbA1c (%)
Linha de base (média) 9.1 9,0 9,0
Alteração da linha de base (média ajustada‡) - 2,0 - 1,5 - 1,4
Diferença da dapagliflozina (média ajustada‡) (IC 
95%)

- 0,5§

(-0,7, -0,3)
Diferença da metformina XR (média 
ajustada‡)
(IC 95%)

- 0,5§

(-0,8, -0,3)
0,0¶

(−0,2, 0,2)

Porcentagem de pacientes que atingem HbA1c <7% 

ajustada para linha de base

46,6% 31,7% 35,2%

FPG (mg/dL)
Linha de base (média) 189,6 197,5 189,9

Alteração da linha de base (média ajustada‡) - 60,4 - 46,4 - 34,8
Diferença da dapagliflozina (média ajustada‡) (IC 
95%)

- 13,9§

(−20,9, −7,0)
Diferença da metformina XR (média 
ajustada‡)
(IC 95%)

- 25,5§

(-32,6, -18,5)
- 11,6#

(−18,6, −4,6)

Peso corporal (kg)

Linha de base (média) 88,6 88,5 87,2
Alteração da linha de base (média ajustada‡) - 3,3 - 2,7 - 1,4
Diferença da metformina XR (média 
ajustada‡)
(IC 95%)

- 2,0§

(−2,6, −1,3)
- 1,4§

(−2,0, -0,7)

* LOCF: última observação (antes do resgate para pacientes resgatados) transportada. †

‡
§
¶
# valor p <0,05.

Todos os pacientes randomizados que tomaram pelo menos uma dose da medicação do estudo duplo-cego durante o período duplo-cego de curto prazo. Mínimos 

quadrados médios ajustados para o valor da linha de base.

valor p <0,0001.
Não inferior versus metformina XR.
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Figura 2: Mudança média ajustada da linha de base ao longo do tempo em HbA1c (%) em um estudo controlado 
ativo de 24 semanas de terapia de combinação inicial de dapagliflozina com metformina XR

No segundo estudo, 603 pacientes foram randomizados para 1 de 3 braços de tratamento após um período inicial de 1 semana: 
dapagliflozina 5 mg mais metformina XR (até 2.000 mg/dia), dapagliflozina 5 mg mais placebo ou metformina XR ( até 2000 mg/dia) 
mais placebo. A dose de metformina XR foi titulada semanalmente em incrementos de 500 mg, conforme tolerado, com uma dose 
média alcançada de 2.000 mg.

O tratamento combinado de dapagliflozina 5 mg mais metformina XR proporcionou melhorias estatisticamente significativas 
na HbA1c e FPG em comparação com qualquer um dos tratamentos em monoterapia e redução estatisticamente 
significativa no peso corporal em comparação com metformina XR isoladamente (ver Tabela 12).
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Tabela 12: Resultados na Semana 24 (LOCF*) em um estudo de controle ativo de terapia de combinação 
inicial de dapagliflozina com metformina XR

Parâmetro de eficácia Dapagliflozina
5 mg

+
Metformina XR

Dapagliflozina
5 mg

Metformina XR

N=194† N=203† N=201†

HbA1c (%)
Linha de base (média) 9.2 9.1 9.1
Alteração da linha de base (média ajustada‡) - 2.1 - 1,2 - 1,4
Diferença da dapagliflozina (média ajustada‡) (IC 
95%)

- 0,9§

(-1,1, -0,6)
Diferença da metformina XR (média 
ajustada‡)
(IC 95%)

- 0,7§

(−0,9, −0,5)

Porcentagem de pacientes que atingem HbA1c <7% 

ajustada para linha de base

52,4%¶ 22,5% 34,6%

FPG (mg/dL)
Linha de base (média) 193,4 190,8 196,7
Alteração da linha de base (média ajustada‡) - 61,0 - 42,0 - 33,6
Diferença da dapagliflozina (média ajustada‡) (IC 
95%)

- 19,1§

(-26,7, -11,4)
Diferença da metformina XR (média 
ajustada‡)
(IC 95%)

- 27,5§

(−35,1, −19,8)

Peso corporal (kg)
Linha de base (média) 84,2 86,2 85,8
Alteração da linha de base (média ajustada‡) - 2,7 - 2,6 - 1,3
Diferença da metformina XR (média 
ajustada‡)
(IC 95%)

- 1,4§

(−2,0, -0,7)

* LOCF: última observação (antes do resgate para pacientes resgatados) transportada. †

‡
§
¶

Todos os pacientes randomizados que tomaram pelo menos uma dose da medicação do estudo duplo-cego durante o período duplo-cego de curto prazo. Mínimos 

quadrados médios ajustados para o valor da linha de base.

valor p <0,0001.
valor p <0,05.

14.2 Complemento para Metformina de Liberação Imediata

Um total de 546 pacientes com diabetes tipo 2 com controle glicêmico inadequado (HbA1c ≥7% e ≤10%) participaram de um estudo 
controlado por placebo de 24 semanas para avaliar dapagliflozina em combinação com metformina. Os pacientes em uso de 
metformina em uma dose de pelo menos 1.500 mg/dia foram randomizados após completarem um período de 2 semanas, simples-
cego, de introdução de placebo. Após o período inicial, os pacientes elegíveis foram randomizados para dapagliflozina 5 mg, 
dapagliflozina 10 mg ou placebo, além da dose atual de metformina.
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Como tratamento adjuvante à metformina, 10 mg de dapagliflozina proporcionou melhorias estatisticamente significativas na HbA1c 
e FPG, e redução estatisticamente significativa no peso corporal em comparação com placebo na Semana 24 (ver Tabela 13 e Figura 
3). As alterações médias estatisticamente significativas (p<0,05 para ambas as doses) da linha de base na pressão arterial sistólica em 
relação ao placebo mais metformina foram -4,5 mmHg e -5,3 mmHg com dapagliflozina 5 mg e 10 mg mais metformina, 
respectivamente.

Tabela 13: Resultados de um teste de 24 semanas (LOCF*) Estudo Controlado por Placebo de Dapagliflozina em Combinação 
Adicional com Metformina

Parâmetro de eficácia Dapagliflozina 10 mg
+

Metformina
N=135†

Dapagliflozina 5mg
+

Metformina
N=137†

Placebo
+

Metformina
N=137†

HbA1c (%)
Linha de base (média) 7,9 8.2 8.1
Alteração da linha de base (média ajustada‡) - 0,8 - 0,7 - 0,3
Diferença do placebo (média ajustada‡) 
(IC 95%)

- 0,5§

(-0,7, -0,3)
- 0,4§

(−0,6, −0,2)
Porcentagem de pacientes que atingem HbA1c <7% 

ajustada para linha de base

40,6%¶ 37,5%¶ 25,9%

FPG (mg/dL)
Linha de base (média) 156,0 169,2 165,6
Alteração da linha de base na Semana 24 
(média ajustada‡)

- 23,5 - 21,5 - 6,0

Diferença do placebo (média ajustada‡) 
(IC 95%)

- 17,5§

(-25,0, -10,0)
- 15,5§

(−22,9, −8,1)
Alteração da linha de base na Semana 1 
(média ajustada‡)

- 16,5§

(N=115)
- 12,0§

(N=121)
1.2

(N=126)
Peso corporal (kg)

Linha de base (média) 86,3 84,7 87,7
Alteração da linha de base (média ajustada‡) - 2,9 - 3,0 - 0,9
Diferença do placebo (média ajustada‡) 
(IC 95%)

- 2,0§

(−2,6, −1,3)
- 2,2§

(−2,8, −1,5)
* LOCF: última observação (antes do resgate para pacientes resgatados) transportada. †

‡
§
¶

Todos os pacientes randomizados que tomaram pelo menos uma dose da medicação do estudo duplo-cego durante o período duplo-cego de curto prazo. Mínimos 

quadrados médios ajustados para o valor da linha de base.

valor p <0,00001 versus placebo + metformina. 
valor p <0,05 versus placebo + metformina.
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Figura 3: Mudança média ajustada da linha de base ao longo do tempo em HbA1c (%) em um estudo de 24 semanas 
controlado por placebo de dapagliflozina em combinação com metformina

0 4 8 12 16

Semana de estudos

20 24 24 (LOCF)

PLACEBO + METFORMINA
DAPAGLIFLOZINA 10 MG + METFORMINA

Gráfico do lado esquerdo: Valores para alteração média ajustada da linha de base com base em um modelo longitudinal de medidas repetidas, incluindo indivíduos 

randomizados que completaram o Período de Curto Prazo com valores de HbA1C da linha de base e da Semana 24 sem resgate. Gráfico do lado direito para a 

Semana 24 (LOCF): Valores para alteração média ajustada da linha de base e ICs de 95% com base em um modelo ANCOVA, incluindo indivíduos randomizados com 

uma linha de base e pelo menos uma HbA1c pós-linha de base antes do resgate.

14.3 Complemento de Estudo Controlado por Glipizida Ativo para Metformina de Liberação Imediata

Um total de 816 pacientes com diabetes tipo 2 com controle glicêmico inadequado (HbA1c > 6,5% e ≤ 10%) foram randomizados em um estudo 
de não inferioridade de 52 semanas, controlado por glipizida, para avaliar a dapagliflozina como terapia adjuvante à metformina. Pacientes em 
uso de metformina em uma dose de pelo menos 1.500 mg/dia foram randomizados após um período de 2 semanas de introdução de placebo 
para glipizida ou dapagliflozina (5 ou 2,5 mg, respectivamente) e foram titulados ao longo de 18 semanas para o efeito glicêmico ideal. FPG 
<110 mg/dL, <6,1 mmol/L) ou até o nível de dose mais alto (até glipizida 20 mg e dapagliflozina 10 mg), conforme tolerado pelos pacientes. A 
partir daí, as doses foram mantidas constantes, exceto pela titulação descendente para evitar hipoglicemia.

No final do período de titulação, 87% dos pacientes tratados com dapagliflozina foram titulados para a dose máxima do estudo (10 
mg) versus 73% tratados com glipizida (20 mg). O tratamento com dapagliflozina levou a uma redução média semelhante na HbA1c da 
linha de base na Semana 52, em comparação com a glipizida, demonstrando assim não inferioridade (ver Tabela 14). O tratamento 
com dapagliflozina levou a uma redução média estatisticamente significativa no peso corporal em relação ao valor basal na Semana 52 
em comparação com um aumento médio no peso corporal no grupo da glipizida. A alteração média estatisticamente significativa 
(p<0,0001) da linha de base na pressão arterial sistólica em relação à glipizida mais metformina foi de -5,0 mmHg com dapagliflozina 
mais metformina.
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Tabela 14: Resultados na Semana 52 (LOCF*) em um estudo com controle ativo comparando a dapagliflozina à glipizida 
como complemento da metformina

Parâmetro de eficácia Dapagliflozina
+

Metformina
N=400†

Glipizida
+

Metformina
N=401†

HbA1c (%)
Linha de base (média) 7,7 7,7
Alteração da linha de base (média ajustada‡) - 0,5 - 0,5
Diferença de glipizida + metformina 
(média ajustada‡) (IC 95%)

0,0§
(−0,1, 0,1)

Peso corporal (kg)

Linha de base (média) 88,4 87,6
Alteração da linha de base (média ajustada‡) - 3,2 1,4
Diferença de glipizida + metformina 
(média ajustada‡) (IC 95%)

- 4,7¶

(−5.1, −4.2)

* LOCF: última observação transportada. †

‡
§
¶

Pacientes randomizados e tratados com base e pelo menos 1 medição de eficácia pós-base. Mínimos 
quadrados médios ajustados para o valor da linha de base.
Não inferior à glipizida + metformina. 
valor p <0,0001.

16. COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Como fornecido

XIGDUO®Os comprimidos de liberação prolongada de XR (dapagliflozina e metformina HCl) têm marcações em um lado, 
são lisos no verso e estão disponíveis nas dosagens e embalagens listadas na Tabela 15.

Tabela 15: Apresentações do XIGDUO XR Tablet

Força do Tablet Revestidos com película

Tábua
Cor/Forma

Tábua
Marcações

Tamanho do pacote Código NDC

2,5/1000 mg Castanho claro a
marrom, biconvexo,

oval

"1074" e "2,5/1000"
gravado de um lado e 
liso no verso.

Garrafa de 60 0310-6225-60

5/500mg laranja, biconvexo,
em forma de cápsula

"1070" e "5/500"
gravado de um lado e 
liso no verso.

Garrafa de 30
Garrafa de 500

0310-6250-30
0310-6250-50

5/1000mg rosa a rosa escuro,
biconvexo, oval-

moldado

"1071" e "5/1000"
gravado de um lado e 
liso no verso.

Garrafa de 30
Garrafa de 60
Garrafa de 90

Garrafa de 400

0310-6260-30
0310-6260-60
0310-6260-90
0310-6260-40
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Força do Tablet Revestidos com película

Tábua
Cor/Forma

Tábua
Marcações

Tamanho do pacote Código NDC

10/500mg rosa, biconvexo,
em forma de cápsula

"1072" e "10/500"
gravado de um lado e 
liso no verso.

Garrafa de 30
Garrafa de 500

0310-6270-30
0310-6270-50

10/1000mg amarelo a escuro
amarelo, biconvexo,

oval

"1073" e "10/1000"
gravado de um lado e 
liso no verso

Garrafa de 30
Garrafa de 90

Garrafa de 400

0310-6280-30
0310-6280-90
0310-6280-40

Armazenamento e Manuseio

Armazenar a 20°C a 25°C (68°F a 77°F); excursões permitidas entre 15°C e 30°C (59°F e 86°F) [consulte Temperatura 
ambiente controlada pela USP].

17. INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE

Consulte Rotulagem do Paciente aprovada pela FDA (Guia de Medicação).

Instruções

Instrua os pacientes a ler o Guia de Medicação antes de iniciar o tratamento com XIGDUO XR e reler sempre que a 
prescrição for renovada.

Informe os pacientes sobre os riscos e benefícios potenciais do XIGDUO XR e dos modos alternativos de terapia. Também 
informar os pacientes sobre a importância da adesão às orientações dietéticas, atividade física regular, monitoramento 
periódico da glicemia e teste de HbA1c, reconhecimento e manejo da hipoglicemia e hiperglicemia e avaliação das 
complicações do diabetes. Aconselhe os pacientes a procurar aconselhamento médico imediatamente durante períodos de 
estresse, como febre, trauma, infecção ou cirurgia, pois os requisitos de medicação podem mudar.

Informe os pacientes que a incidência de hipoglicemia pode ser aumentada quando XIGDUO XR é adicionado a um secretagogo de 
insulina (por exemplo, sulfonilureia) ou insulina [VejoAdvertências e Precauções (5.6)].

Instrua a paciente a informar imediatamente seu médico se estiver grávida ou planeja engravidar. Com base em 
dados em animais, XIGDUO XR pode causar danos fetais no segundo e terceiro trimestres de gravidez.

Instrua a paciente a informar imediatamente seu médico se estiver amamentando ou planejando amamentar. Não se 
sabe se XIGDUO XR é excretado no leite materno; no entanto, com base em dados de animais, XIGDUO XR pode causar 
danos a lactentes.

Informe os pacientes que as reações adversas mais comuns associadas ao uso de XIGDUO XR são infecções micóticas 
genitais femininas, nasofaringite, infecções do trato urinário, diarreia, dor de cabeça, náusea e vômito.

Instrua os pacientes que XIGDUO XR deve ser engolido inteiro e não esmagado ou mastigado, e que os ingredientes inativos podem 
ocasionalmente ser eliminados nas fezes como uma massa macia que pode se assemelhar ao comprimido original.

Instrua os pacientes a tomar XIGDUO XR apenas conforme prescrito. Se uma dose for esquecida, aconselhe os pacientes a tomá-la 
assim que se lembrar, a menos que esteja quase na hora da próxima dose, caso em que os pacientes devem pular a dose esquecida e 
tomar o medicamento no próximo horário regular. Aconselhe os pacientes a não tomar 2 comprimidos de XIGDUO XR ao mesmo 
tempo, a menos que instruído de outra forma pelo seu médico.
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Acidose láctica

Informar os pacientes sobre os riscos de acidose láctica devido ao componente metformina e seus sintomas e condições que 
predispõem ao seu desenvolvimento.VejoAdvertências e Precauções (5.1)]. Aconselhe os pacientes a descontinuar XIGDUO XR 
imediatamente e notificar imediatamente seu médico se ocorrer hiperventilação inexplicável, mialgia, mal-estar, sonolência 
incomum, tontura, batimentos cardíacos lentos ou irregulares, sensação de frio (especialmente nas extremidades) ou outros 
sintomas inespecíficos. Os sintomas gastrointestinais são comuns durante o início do tratamento com metformina e podem 
ocorrer durante o início da terapia com XIGDUO XR; no entanto, informe os pacientes para consultarem seu médico se 
desenvolverem sintomas inexplicáveis. Embora seja improvável que os sintomas gastrointestinais que ocorrem após a 
estabilização estejam relacionados ao medicamento, tal ocorrência de sintomas deve ser avaliada para determinar se pode ser 
devido a acidose láctica ou outra doença grave.

Aconselhar os pacientes contra a ingestão excessiva de álcool durante o tratamento com XIGDUO XR [VejoAdvertências e Precauções (5.1)].

Informar os pacientes sobre a importância de testes regulares de função renal e parâmetros hematológicos ao 
receber tratamento com XIGDUO XR [VejoContra-indicações (4)eAdvertências e Precauções (5.1)].

Instrua os pacientes a informar ao seu médico que estão tomando XIGDUO XR antes de qualquer procedimento cirúrgico 
ou radiológico, pois a descontinuação temporária de XIGDUO XR pode ser necessária até que a função renal seja 
confirmada como normal [VejoAdvertências e Precauções (5.1)].

Hipotensão

Informe os pacientes que hipotensão sintomática pode ocorrer com XIGDUO XR e aconselhe-os a entrar em contato 
com seu médico se apresentarem tais sintomas [VejoAdvertências e Precauções (5.2)]. Informar os pacientes que a 
desidratação pode aumentar o risco de hipotensão e ter ingestão adequada de líquidos.

Cetoacidose

Informe os pacientes que a cetoacidose é uma condição grave com risco de vida. Casos de cetoacidose foram relatados durante o uso 
de dapagliflozina. Instrua os pacientes a verificar as cetonas (quando possível) se ocorrerem sintomas consistentes com cetoacidose, 
mesmo que a glicose no sangue não esteja elevada. Se os sintomas de cetoacidose (incluindo náuseas, vômitos, dor abdominal, 
cansaço e dificuldade para respirar)ocorrer, instrua os pacientes a descontinuar o XIGDUO XR e procurar aconselhamento médico 
imediatamente [VejoAdvertências e Precauções (5.3)].

Lesão Renal Aguda

Informar os pacientes que foi relatada lesão renal aguda durante o uso de dapagliflozina. Aconselhe os pacientes a procurar 
aconselhamento médico imediatamente se tiverem redução da ingestão oral (devido a doença aguda ou jejum) ou aumento das 
perdas de líquidos (devido a vômitos, diarreia ou exposição excessiva ao calor), pois pode ser apropriado descontinuar 
temporariamente o uso de XIGDUO XR em essas configurações [VejoAdvertências e Precauções (5.4)].

Infecções graves do trato urinário

Informe os pacientes sobre o potencial de infecções do trato urinário, que podem ser graves. Forneça-lhes informações sobre os 
sintomas de infecções do trato urinário. Aconselhe-os a procurar aconselhamento médico imediatamente se tais sintomas 
ocorrerem [VejoAdvertências e Precauções (5.5)].

Infecções micóticas genitais em mulheres (por exemplo, vulvovaginite)
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Informe as pacientes do sexo feminino que infecções vaginais por fungos podem ocorrer e forneça-lhes informações sobre os sinais e 
sintomas de infecções vaginais por fungos. Aconselhe-os sobre as opções de tratamento e quando procurar aconselhamento médico [Vejo
Advertências e Precauções (5.8)].

Infecções micóticas genitais em homens (por exemplo, balanite)

Informe os pacientes do sexo masculino que infecções fúngicas do pênis (por exemplo, balanite ou balanopostite) podem ocorrer, 
especialmente em pacientes com história prévia. Forneça-lhes informações sobre os sinais e sintomas de balanite e balanopostite 
(erupção cutânea ou vermelhidão da glande ou prepúcio do pênis). Aconselhe-os sobre as opções de tratamento e quando procurar 
aconselhamento médico [VejoAdvertências e Precauções (5.8)].

Reações de hipersensibilidade

Informe os pacientes que reações graves de hipersensibilidade (por exemplo, urticária e angioedema) foram relatadas com os 
componentes de XIGDUO XR. Aconselhe os pacientes a relatar imediatamente quaisquer sinais ou sintomas sugestivos de 
reação alérgica ou angioedema e a não tomar mais o medicamento até consultarem os médicos prescritores.

Câncer de bexiga

Informe os pacientes para relatar imediatamente quaisquer sinais de hematúria macroscópica ou outros sintomas potencialmente relacionados ao 

câncer de bexiga.

Testes laboratoriais

Devido ao mecanismo de ação da dapagliflozina, os pacientes que tomam XIGDUO XR terão testes positivos para glicose na 
urina.

GLUCOFAGO®é uma marca registrada da Merck Santé SAS, uma subsidiária da Merck KGaA de Darmstadt, Alemanha, 
licenciada para a Bristol-Myers Squibb Company.

FARXIGA®é uma marca registrada do grupo de empresas AstraZeneca.

Distribuído por:

AstraZeneca Pharmaceuticals LP

Wilmington, DE 19850
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GUIA DE MEDICAÇÃO
XIGDUO®XR (ZIG-DO-OH XR)

(dapagliflozina e metformina HCL de liberação prolongada)
Comprimidos

Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre o XIGDUO XR? 
XIGDUO XR pode causar efeitos colaterais graves, incluindo:

- Acidose láctica. A metformina, um dos medicamentos do XIGDUO XR, pode causar uma condição rara, mas grave, chamada acidose láctica 
(acúmulo de ácido no sangue) que pode causar a morte. A acidose láctica é uma emergência médica e deve ser tratada no hospital.

Ligue para o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas, que podem ser sinais de acidose láctica:
o
o
o
o
o
o
o
o

sente frio nas mãos ou nos pés 
sente tonturas ou vertigens
tem um batimento cardíaco lento ou irregular 

sente-se muito fraco ou cansado

tem dores musculares invulgares (não normais) 
tem dificuldade em respirar
você sente sonolência incomum ou dorme mais do que o normal 
você tem dores de estômago, náuseas ou vômitos

A maioria das pessoas que tiveram acidose láctica com metformina tem outras coisas que, combinadas com o uso de metformina, levaram à acidose 

láctica. Informe o seu médico se você tiver algum dos seguintes, porque você tem uma chance maior de contrair lactato

acidose com XIGDUO XR se você:
o tem problemas renais graves ou seus rins são afetados por certos exames de raio-x que usam corante injetável tem 

problemas no fígado
beba álcool com muita frequência ou beba muito álcool em bebedeiras de curto prazo
ficar desidratado (perder uma grande quantidade de fluidos corporais). Isso pode acontecer se você estiver doente com febre, vômito ou diarreia. A 

desidratação também pode acontecer quando você sua muito com atividade ou exercício e não bebe líquidos suficientes

fazer cirurgia
tiver um ataque cardíaco, infecção grave ou acidente vascular cerebral.

o
o
o

o
o

A melhor maneira de evitar problemas de acidose láctica causada pela metformina é informar o seu médico se tiver algum dos problemas de
a lista acima. Seu médico pode decidir interromper seu XIGDUO XR por um tempo se você tiver alguma dessas coisas. XIGDUO XR 

pode ter outros efeitos colaterais graves. Consulte “Quais são os possíveis efeitos colaterais do XIGDUO XR?”

O que é XIGDUO XR?
- XIGDUO XR contém 2 medicamentos prescritos chamados dapagliflozina (FARXIGA) e metformina HCl (GLUCOPHAGE). XIGDUO XR é usado 

juntamente com dieta e exercícios para melhorar o controle do açúcar no sangue (glicose) em adultos com diabetes tipo 2 quando o tratamento 
com dapagliflozina ou metformina não controlou o açúcar no sangue.
XIGDUO XR não é para pessoas com diabetes tipo 1.
XIGDUO XR não é para pessoas com cetoacidose diabética (aumento de cetonas no sangue ou na urina). 
Não se sabe se XIGDUO XR é seguro e eficaz em crianças menores de 18 anos de idade.

-
-
-

Quem não deve tomar XIGDUO XR? 
Não tome XIGDUO XR se você:
-
-

tem problemas renais moderados a graves ou está em diálise
são alérgicos à dapagliflozina, metformina HCl ou a qualquer um dos ingredientes de XIGDUO XR. Consulte o final deste Guia de Medicação para obter uma 
lista de ingredientes do XIGDUO XR. Sintomas de umsérioreação alérgica ao XIGDUO XR pode incluir:

o erupção cutânea

manchas vermelhas levantadas em sua pele (urticária)

inchaço da face, lábios, língua e garganta que pode causar dificuldade em respirar ou engolir
o
o

Se você tiver algum desses sintomas, pare de tomar XIGDUO XR e entre em contato com seu médico ou dirija-se imediatamente ao pronto-socorro do 
hospital mais próximo.

- tem uma condição chamada acidose metabólica ou cetoacidose diabética (aumento de cetonas no sangue ou na urina).
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O que devo dizer ao meu médico antes de tomar XIGDUO XR?
Antes de tomar XIGDUO XR, informe o seu médico se:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

tem diabetes tipo 1 ou teve cetoacidose diabética tem 
problemas renais moderados a graves
tem problemas de fígado

tem um histórico de infecções do trato urinário ou problemas para urinar 
tem problemas cardíacos, incluindo insuficiência cardíaca congestiva vai 
fazer uma cirurgia
está comendo menos devido a doença, cirurgia ou uma mudança em sua dieta
tem ou teve problemas com o pâncreas, incluindo pancreatite ou cirurgia no pâncreas beber 
álcool com muita frequência, ou beber muito álcool a curto prazo (beber “binge”)
vão receber uma injeção de corante ou agentes de contraste para um procedimento de raio-x. O XIGDUO XR pode precisar ser parado por um curto 
período de tempo. Converse com seu médico sobre quando você deve interromper o XIGDUO XR e quando deve iniciar o XIGDUO XR novamente. 
Consulte “Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre o XIGDUO XR?”
vão ser operados e não poderão comer ou beber muito. O XIGDUO XR precisará ser parado por um curto período de tempo. Converse com seu 
médico sobre quando você deve interromper o XIGDUO XR e quando deve iniciar o XIGDUO XR novamente. Consulte “Quais são as informações 
mais importantes que devo saber sobre o XIGDUO XR?”
tem ou teve câncer de bexiga
estão grávidas ou planejam engravidar. XIGDUO XR pode prejudicar o feto. Se você está grávida ou planeja engravidar, 
converse com seu médico sobre a melhor maneira de controlar o açúcar no sangue.
está amamentando ou planeja amamentar. Não se sabe se XIGDUO XR passa para o leite materno. Converse com seu médico sobre 
a melhor maneira de alimentar seu bebê se estiver tomando XIGDUO XR.

-

-
-

-

Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que toma, incluindo medicamentos prescritos e de venda livre, vitaminas e 
suplementos de ervas.
XIGDUO XR pode afetar a forma como outros medicamentos atuam e outros medicamentos podem afetar a forma como XIGDUO XR atua. Informe especialmente 
o seu médico se você tomar:
-
-
-
-
-

pílulas de água (diuréticos)

rifampicina (usado para tratar ou prevenir a tuberculose) fenitoína 
ou fenobarbital (usado para controlar convulsões) ritonavir (usado 
para tratar infecções por HIV)
digoxina (usada para tratar problemas cardíacos)

Peça ao seu médico uma lista desses medicamentos se não tiver certeza se o seu medicamento está listado acima.

Conheça os medicamentos que você toma. Mantenha uma lista deles e mostre-a ao seu médico e farmacêutico quando receber um novo medicamento.
Como devo tomar XIGDUO XR?
-
-
-

Tome XIGDUO XR exatamente como seu médico lhe disse para tomá-lo.
Não altere sua dose de XIGDUO XR sem falar com seu médico.
Tome XIGDUO XR por via oral 1 vez por dia com as refeições para diminuir a chance de dor de estômago. Converse com seu 
médico sobre a melhor hora do dia para você.
Engula XIGDUO XR inteiro. Não esmague, corte ou mastigue XIGDUO XR.
Às vezes, você pode passar uma massa mole nas fezes (movimento intestinal) que se parece com os comprimidos XIGDUO XR.
Quando seu corpo está sob alguns tipos de estresse, como febre, trauma (como um acidente de carro), infecção ou cirurgia, a quantidade de 
medicamentos para diabetes que você precisa pode mudar. Informe o seu médico imediatamente se tiver alguma destas condições e siga as 
instruções do seu médico.
Mantenha a dieta e o programa de exercícios prescritos enquanto estiver tomando XIGDUO XR.
Seu médico pode fazer alguns exames de sangue antes de iniciar o XIGDUO XR e durante o tratamento.
Seu médico verificará seu diabetes com exames de sangue regulares, incluindo seus níveis de açúcar no sangue e seu A1C. Siga as instruções do 
seu médico para tratar o baixo nível de açúcar no sangue (hipoglicemia). Converse com seu médico se o baixo nível de açúcar no sangue for um 
problema para você.
Se você perder uma dose de XIGDUO XR, tome-a assim que se lembrar. Se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose 
esquecida e tome o medicamento no próximo horário regular.
Se você tomar muito XIGDUO XR, ligue para o seu médico ou dirija-se imediatamente ao pronto-socorro do hospital mais próximo.

-
-
-

-
-
-
-

-

-
O que devo evitar ao tomar XIGDUO XR?
- Evite beber álcool com muita frequência, ou beber muito álcool em um curto período de tempo (“binge”). Pode aumentar suas chances de 

obter efeitos colaterais graves.
Quais são os possíveis efeitos colaterais do XIGDUO XR? 
XIGDUO XR pode causar efeitos colaterais graves, incluindo:
Ver "Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre o XIGDUO XR?”
- desidratação.XIGDUO XR pode fazer com que algumas pessoas fiquem desidratadas (a perda de água corporal e sal). A desidratação pode 

causar tonturas, desmaios, vertigens ou fraqueza, especialmente quando se levanta (hipotensão ortostática).
Você pode estar em maior risco de desidratação se: o

tem pressão baixa
tomar medicamentos para baixar a pressão arterial, incluindo pílulas de água (diuréticos) 
tem 65 anos de idade ou mais

o
o
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o
o

está em uma dieta com baixo teor 

de sal tem problemas renais

Converse com seu médico sobre o que você pode fazer para prevenir a desidratação, incluindo quanto líquido você deve beber diariamente. 
cetoacidose (aumento de cetonas no sangue ou na urina).A cetoacidose aconteceu em pessoas quediabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2,durante 
o tratamento com dapagliflozina, um dos medicamentos do XIGDUO XR. A cetoacidose é uma condição séria, que pode precisar ser tratada em um 
hospital. A cetoacidose pode levar à morte.A cetoacidose pode ocorrer com XIGDUO XR mesmo se o açúcar no sangue for inferior a 250 mg/
dL. Pare de tomar XIGDUO XR e chame seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas:

o

-

náusea
vômito
dor na área do estômago (abdominal)

o
o

cansaço
Problemas respiratórioso

o

Se tiver algum destes sintomas durante o tratamento com XIGDUO XR, se possível, verifique se há cetonas na urina, mesmo que o sangue

açúcar é inferior a 250 mg/dL.
problemas renais.Lesão renal súbita aconteceu com pessoas que tomam XIGDUO XR. Fale com o seu médico imediatamente se você: o

o
infecções graves do trato urinário.Infecções graves do trato urinário que podem levar à hospitalização ocorreram em pessoas que estão tomando 
dapagliflozina, um dos medicamentos do XIGDUO XR. Informe o seu médico se tiver quaisquer sinais ou sintomas de uma infecção do trato 
urinário, como sensação de queimação ao urinar, necessidade de urinar com frequência, necessidade de urinar imediatamente, dor na parte 
inferior do estômago (pelve) ou sangue na urina. Às vezes, as pessoas também podem ter febre, dor nas costas, náusea ou vômito.
baixo nível de açúcar no sangue (hipoglicemia).Se você tomar XIGDUO XR com outro medicamento que pode causar hipoglicemia, como

-
reduza a quantidade de alimentos ou líquidos que bebe, por exemplo, se estiver doente e não puder comer ou
você começa a perder líquidos do seu corpo, por exemplo, por vômitos, diarréia ou estar no sol por muito tempo.

-

-
sulfonilureias ou insulina, o risco de baixar o nível de açúcar no sangue é maior. A dose do seu medicamento de sulfonilureia ou insulina pode precisar ser 
reduzida enquanto você toma XIGDUO XR. Sinais e sintomas de baixo nível de açúcar no sangue podem incluir:

o
o
o

dor de cabeça

tremendo ou sentindo 

tonturas nervosas

o
o
o

fraqueza
sudorese
batimento cardíaco rápido

o
o

confusão
sonolência

o
o

irritabilidade

fome

- baixa vitamina B12(vitamina B12deficiência).O uso de metformina por longos períodos de tempo pode causar uma diminuição na quantidade de 
vitamina B12no seu sangue, especialmente se você teve baixa vitamina B12níveis antes. Seu médico pode fazer exames de sangue para verificar 
sua vitamina B12níveis.
candidíase vaginal.As mulheres que tomam XIGDUO XR podem ter infecções fúngicas vaginais. Os sintomas de uma infecção vaginal por fungos incluem:

o
o
o

-

odor vaginal
corrimento vaginal branco ou amarelado (o corrimento pode ser irregular ou parecido com queijo cottage) 
coceira vaginal

- infecção fúngica do pênis (balanite).Os homens que tomam XIGDUO XR podem ter uma infecção por fungos na pele ao redor do pênis. 
Certos homens que não são circuncidados podem ter inchaço do pênis que dificulta a retirada da pele ao redor da ponta do pênis. Outros 
sintomas de infecção por fungos do pênis incluem:
o vermelhidão, comichão ou inchaço do pénis 

erupção do pénis
corrimento fétido do pênis dor na 
pele ao redor do pênis

o
o
o
Converse com seu médico sobre o que fazer se tiver sintomas de infecção por fungos na vagina ou no pênis. Seu médico pode sugerir 
que você use um medicamento antifúngico de venda livre. Converse com seu médico imediatamente se você usar um medicamento 
antifúngico de venda livre e seus sintomas não desaparecerem.
aumento de gorduras no sangue (colesterol ruim ou LDL)-

- Câncer de bexiga.Em estudos de dapagliflozina em pessoas com diabetes, o câncer de bexiga ocorreu em algumas pessoas a mais que estavam tomando 
dapagliflozina do que em pessoas que estavam tomando outros medicamentos para diabetes. Havia muito poucos casos para saber se o câncer de bexiga 
estava relacionado à dapagliflozina. Você não deve tomar XIGDUO XR se tiver câncer de bexiga. Informe o seu médico imediatamente se tiver algum dos 
seguintes sintomas:
o
o

sangue ou uma cor vermelha na 
urina dor ao urinar

Os efeitos colaterais mais comuns do XIGDUO XR incluem:
o infecções fúngicas vaginais e infecções fúngicas do pênis 

diarréia
dor de cabeça

o
o

nariz entupido ou escorrendo e dor de 
garganta náuseas e vômitoso

o
Informe o seu médico ou farmacêutico se tiver algum efeito colateral que o incomode ou não desapareça.
Estes não são todos os possíveis efeitos colaterais do XIGDUO XR. Para mais informações, pergunte ao seu médico ou farmacêutico. Ligue para 
o seu médico para aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 1-800-FDA-1088.
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Como devo armazenar o XIGDUO XR?

Armazene o XIGDUO XR em temperatura ambiente entre 20°C e 25°C (68°F e 77°F). 
Mantenha XIGDUO XR e todos os medicamentos fora do alcance das crianças.

Informações gerais sobre o uso seguro e eficaz do XIGDUO XR
Os medicamentos às vezes são prescritos para outros fins que não os listados em um Guia de Medicamentos. Não use XIGDUO XR para uma 
condição para a qual não foi prescrito. Não dê XIGDUO XR a outras pessoas, mesmo que tenham os mesmos sintomas que você. Pode prejudicá-los.

Este Guia de Medicação resume as informações mais importantes sobre o XIGDUO XR. Se você quiser mais informações, fale com seu médico. 
Você pode pedir ao seu farmacêutico ou profissional de saúde informações sobre o XIGDUO XR que foi escrito para profissionais de saúde.

Para obter mais informações, acesse www.xigduoxr.com ou ligue para 1-800-236-9933

Quais são os ingredientes do XIGDUO XR?

Ingredientes ativos:dapagliflozina e cloridrato de metformina

Ingredientes inativos:celulose microcristalina, lactose anidra, crospovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, 
carboximetilcelulose sódica e hipromelose.

Os revestimentos de filme contêm os seguintes ingredientes inativos: álcool polivinílico, dióxido de titânio, polietilenoglicol e talco. Além disso, a película 

de revestimento para os comprimidos XIGDUO XR 5 mg/500 mg contém FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF Aluminum Lake e a película de 

revestimento para XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 mg, 10 mg/ Os comprimidos de 500 mg e 10 mg/1000 mg contêm óxidos de ferro.

Distribuído por: AstraZeneca Pharmaceuticals LP Wilmington, DE 19850

Este Guia de Medicação foi aprovado pela Food and Drug Administration dos EUA. Revisado: 7/2017
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