
Qtern 5 mg/10 mg comprimidos revestidos por película

saxagliptina/dapagliflozina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém 
informação importante para si.
-
-
-

Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo 
que seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 

colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

-

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

1. O que é Qtern e para que é utilizado

Qtern contém as substâncias ativas saxagliptina e dapagliflozina. Cada um pertence a um grupo de 
medicamentos denominado “antidiabéticos orais”.

-
-

Este medicamento é tomado por via oral para diabetes.
Este medicamento é usado se o seu diabetes não puder ser controlado com outros medicamentos orais 
para diabetes, juntamente com dieta e exercício.

Qtern é utilizado para um tipo de diabetes denominado “diabetes mellitus tipo 2” em doentes adultos (com idade 
igual ou superior a 18 anos). “Diabetes mellitus tipo 2” é o tipo de diabetes que geralmente começa quando você é 
mais velho. Se você tem diabetes tipo 2, seu pâncreas não produz insulina suficiente ou seu corpo não é capaz de 
usar a insulina que produz adequadamente. Isso leva a um alto nível de açúcar no sangue. As duas substâncias 
ativas do Qtern funcionam de maneiras diferentes para ajudar a controlar o nível de açúcar no sangue e remover o 
excesso de açúcar do corpo através da urina.

É importante continuar a seguir os conselhos sobre dieta e exercício que lhe foram dados pelo seu médico, p
DhoarnmotacteuumaskteouQntvocêerrsne:.

2. O que precisa de saber antes de tomar Qtern

- se tem alergia à saxagliptina, dapagliflozina ou a qualquer outro componente deste 
medicamento (indicados na secção 6).
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- se teve uma reação alérgica grave a qualquer outro medicamento similar (por exemplo, inibidores 
de DPP-4 como sitagliptina, linagliptina, alogliptina ou inibidores de SGLT2 como canagliflozina, 
empagliflozina) que toma para controlar o açúcar no sangue.

Não tome Qtern se alguma das situações acima se aplicar a você. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico, 
farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Qtern.

Avisos e Precauções
Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Qtern e durante o tratamento:
- se você tem “diabetes tipo 1” (o tipo que geralmente começa quando você é jovem e 

seu corpo não produz insulina).
se tem ou teve uma doença do pâncreas. se 
tem função renal reduzida.
se você tem uma condição que reduz a capacidade do seu corpo de combater infecções, como uma 
doença como a AIDS ou de medicamentos que você pode tomar após um transplante de órgão. se 
tem problemas de fígado moderados ou graves.
se sentir uma rápida perda de peso, sentir-se enjoado ou enjoado, dor de estômago, sede excessiva, 
respiração rápida e profunda, confusão, sonolência ou cansaço invulgar, um hálito adocicado, um 
gosto doce ou metálico na boca ou um odor à sua urina ou suor, contacte imediatamente um médico 
ou o hospital mais próximo. Esses sintomas podem ser um sinal de “cetoacidose diabética” – um 
problema raro, mas sério, às vezes com risco de vida, que você pode ter com diabetes devido ao 
aumento dos níveis de “corpos cetônicos” na urina ou no sangue, observados em testes. O risco de 
desenvolver cetoacidose diabética pode aumentar com jejum prolongado, consumo excessivo de 
álcool, desidratação, reduções repentinas na dose de insulina ou uma maior necessidade de insulina 
devido a uma grande cirurgia ou doença grave.
se tem ou teve uma reação de hipersensibilidade grave ou suspeita. se tem 
antecedentes de doença cardíaca grave.
se sofre de insuficiência cardíaca ou tem outros fatores de risco para desenvolver insuficiência 
cardíaca, tais como problemas nos rins. O seu médico irá aconselhá-lo sobre os sinais e sintomas 
de insuficiência cardíaca. Os sintomas podem incluir, mas não estão limitados a, aumento da 
falta de ar, rápido aumento de peso e inchaço dos pés (edema do pé). Deve contactar o seu 
médico, farmacêutico ou enfermeiro imediatamente se sentir algum destes sintomas.

se estiver a tomar medicamentos para baixar a pressão arterial (anti-hipertensores) e tiver 
antecedentes de pressão arterial baixa (hipotensão). Para mais informações, consulte a seção “Outros 
medicamentos e Qtern” abaixo.
se tem níveis muito elevados de açúcar no sangue que podem deixá-lo desidratado (perder demasiado 
líquido corporal). Os possíveis sinais de desidratação estão listados na parte superior da seção 4. Informe o 
seu médico antes de começar a tomar Qtern se tiver algum destes sinais.
se tiver ou desenvolver náuseas (enjoos), vómitos ou febre ou se não conseguir comer ou beber. Essas 
condições podem causar desidratação. Seu médico pode pedir que você pare de tomar Qtern até se 
recuperar para evitar a desidratação.
se tem frequentemente infeções do trato urinário ou tem uma infeção grave do trato 
urinário, incluindo urosepse ou pielonefrite, que pode causar febre e/ou arrepios, 
sensação de ardor ao urinar, sangue na urina, dor nas costas ou lateral. Deve contactar o 
seu médico, farmacêutico ou enfermeiro imediatamente se sentir algum destes sintomas.

se você tem 75 anos ou mais.
se estiver a tomar um medicamento para baixar o açúcar no sangue, como insulina ou sulfonilureias. se 
estiver a tomar outro medicamento para a diabetes que contenha “pioglitazona”.
se tiver um aumento na quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, observado em testes.

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-



Se alguma das situações acima se aplicar a si (ou se tiver dúvidas), fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro 
antes de tomar Qtern.

As lesões cutâneas diabéticas (danos na pele, como feridas ou úlceras) são uma complicação comum do diabetes. 
Foram observadas erupções cutâneas com saxagliptina e dapagliflozina quando administrados separadamente (ver 
secção 4). Aconselha-se a seguir as recomendações de cuidados com a pele que lhe são dadas pelo seu médico ou 
enfermeiro. Contacte o seu médico se encontrar bolhas na pele, pois pode ser um sinal de uma condição chamada 
penfigoide bolhoso. O seu médico pode pedir-lhe para parar Qtern.

Como para todos os pacientes diabéticos, é importante verificar seus pés regularmente e seguir qualquer outro 
conselho sobre cuidados com os pés dado pelo seu profissional de saúde.

Fale com o seu médico imediatamente se desenvolver uma combinação de sintomas de dor, 
sensibilidade, vermelhidão ou inchaço dos genitais ou da área entre os genitais e o ânus com febre ou 
mal-estar geral. Esses sintomas podem ser um sinal de uma infecção rara, mas grave ou mesmo com 
risco de vida, chamada fasceíte necrosante do períneo ou gangrena de Fournier, que destrói o tecido 
sob a pele. A gangrena de Fournier deve ser tratada imediatamente.

Função renal
Os seus rins devem ser verificados antes de começar a tomar e enquanto estiver a tomar este medicamento.

Exames de urina

Devido à forma como Qtern funciona, a sua urina irá testar positivo para açúcar enquanto estiver a tomar este 

medicamento.

Crianças e adolescentes
Qtern não é recomendado para crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade, porque não 
foi estudado nestes doentes.

Outros medicamentos e Qtern
Informe o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros 

medicamentos.

Informe especialmente o seu médico:

- se estiver a tomar um medicamento usado para aumentar a quantidade de água que passa para fora do corpo 
(diurético). O seu médico pode pedir-lhe para parar de tomar Qtern. Possíveis sinais de perda de muito líquido do 
seu corpo estão listados na parte superior da seção 4.
se estiver a utilizar medicamentos que contenham qualquer uma das seguintes substâncias ativas:-
- Carbamazepina, fenobarbital ou fenitoína. Estes podem ser usados   para controlar ataques (convulsões) ou 

dor crônica.
- Dexametasona – um medicamento esteróide. Isso pode ser usado para tratar a inflamação em 

diferentes partes e órgãos do corpo.
- Rifampicina. Este é um antibiótico usado para tratar infecções como a tuberculose.
- Cetoconazol. Isso pode ser usado para tratar infecções fúngicas.
- Diltiazem. Este é um medicamento utilizado para tratar a angina (dor no peito) e baixar a pressão arterial.

Se alguma das situações acima se aplicar a si (ou se não tiver a certeza), fale com o seu médico antes de tomar Qtern.

Gravidez e amamentação



Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico 
ou farmacêutico antes de tomar este medicamento. Qtern não é recomendado durante a gravidez e o 
seu médico irá pedir-lhe que pare de tomar este medicamento se engravidar. Converse com seu 
médico sobre a melhor maneira de controlar o açúcar no sangue durante a gravidez.

Você não deve usar Qtern se estiver amamentando. Não se sabe se este medicamento passa para o leite 
materno humano. Fale com o seu médico se desejar ou estiver a amamentar antes de tomar este 
medicamento.

Condução e utilização de máquinas

Não se espera que Qtern afete sua capacidade de dirigir um carro ou usar quaisquer ferramentas ou máquinas. Se sentir 
tonturas enquanto estiver a tomar Qtern, não conduza nem utilize quaisquer ferramentas ou máquinas. Tomar este 
medicamento pode fazer com que os níveis de açúcar no sangue caiam muito (hipoglicemia), o que pode causar sintomas 
como tremores, sudorese e alteração na visão, e pode afetar sua capacidade de dirigir e operar máquinas.

Qtern contém lactose
Qtern contém lactose (açúcar do leite). Se o seu médico lhe disse que tem intolerância a 
alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Teor de sódio
Qtern contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por dose, ou seja, é essencialmente “isento de sódio”.

3. Como tomar Qtern

Sempre tome este medicamento exatamente como seu médico lhe disse. Fale com o seu médico, 
farmacêutico ou enfermeiro se tiver dúvidas.

Quanto levar
A dose recomendada é de um comprimido por dia.-

Tomar este medicamento
-
-
-

Engula o comprimido inteiro com meio copo de água. Pode 
tomar o seu comprimido com ou sem alimentos.
Você pode tomar o comprimido a qualquer hora do dia. No entanto, tente tomá-lo no mesmo horário 
todos os dias. Isso irá ajudá-lo a se lembrar de tomá-lo.

O seu médico pode prescrever outros medicamentos para diminuir a quantidade de açúcar no sangue. Lembre-se de 
tomar outro(s) medicamento(s) conforme indicado pelo seu médico. Isso ajudará a obter os melhores resultados 
para sua saúde.

Dieta e exercício
Para controlar o seu diabetes, você ainda precisa manter a dieta e o exercício, mesmo quando estiver tomando 
este medicamento. Por isso, é importante continuar a seguir os conselhos sobre dieta e exercício do seu médico, 
farmacêutico ou enfermeiro. Em particular, se estiver a seguir uma dieta de controlo de peso para diabéticos, 
continue a segui-la enquanto estiver a tomar Qtern.



Se tomar mais Qtern do que deveria
Se tomar mais comprimidos de Qtern do que deveria, fale com um médico ou dirija-se imediatamente a um hospital. Leve 
a embalagem do medicamento consigo.

Caso se tenha esquecido de tomar Qtern

O que fazer se você esquecer de tomar um comprimido.

- Se faltarem menos de 12 horas desde que deveria ter tomado a sua dose, tome uma dose de Qtern assim 
que se lembrar. Em seguida, tome a próxima dose no horário habitual.
Se já se passaram mais de 12 horas desde que você deveria ter tomado sua dose, pule a dose esquecida. Em 
seguida, tome a próxima dose no horário habitual.
Não tome uma dose dupla de Qtern para compensar uma dose esquecida.

-

-

Se você parar de tomar Qtern
Não pare de tomar Qtern sem falar primeiro com o seu médico. O seu açúcar no sangue pode aumentar sem 
este medicamento.

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

4. Possíveis efeitos colaterais

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

Alguns sintomas precisam de atenção médica imediata:
Pare de tomar Qtern e consulte um médico imediatamente se notar algum dos seguintes efeitos colaterais 
graves:

- Sintomas de uma reação alérgica grave observados raramente (podem afetar até 1 em 1.000 pessoas), que 
podem incluir:

- Irritação na pele

- Manchas vermelhas levantadas na pele (urticária)
- Inchaço da face, lábios, língua e garganta que pode causar dificuldade em respirar ou

deglutição.
O seu médico pode prescrever um medicamento para tratar a sua reação alérgica e um medicamento diferente 
para a sua diabetes.

- Pancreatite, observados com pouca frequência (podem afetar até 1 em 100 pessoas): dor intensa e 
persistente no abdómen (área do estômago) que pode atingir as costas, bem como náuseas e 
vómitos, uma vez que pode ser um sinal de inflamação do pâncreas .

- Desidratação (perda de muito líquido do seu corpo), observados com pouca frequência (podem afetar até 1 
em 100 pessoas).
Estes são sinais de desidratação:

- boca muito seca ou pegajosa, com muita sede
- sensação de muito sono ou cansaço

- passando pouca ou nenhuma água (urina)

- batimento cardíaco acelerado.

-Infecção do trato urinário, observado com frequência (pode afetar até 1 em cada 10 pessoas).



Estes são sinais de uma infecção grave do trato urinário:
- febre e/ou calafrios
- sensação de queimação ao urinar (urinar)
- dor nas costas ou no lado.

Embora incomum, se você vir sangue na urina, informe o seu médico imediatamente.

- Níveis baixos de açúcar no sangue (hipoglicemia), observado muito frequentemente (pode afetar mais de 1 em cada 10 

pessoas) se utilizado com outros medicamentos para a diabetes conhecidos por causar hipoglicemia.

Estes são os sinais de baixo nível de açúcar no sangue:

- tremores, sudorese, muita ansiedade, batimentos cardíacos acelerados

- sensação de fome, dor de cabeça, alteração na visão
- uma mudança no seu humor ou sensação de confusão.

O seu médico irá dizer-lhe como tratar os níveis baixos de açúcar no sangue e o que fazer se tiver algum dos sinais 
acima.

- Cetoacidose diabética, visto raramente (pode afetar até 1 em 1.000 pessoas)
Estes são os sinais de cetoacidose diabética (ver também secção 2 Advertências e precauções):

- aumento dos níveis de “corpos cetônicos” na urina ou no sangue
- perda de peso rápida
- sentir-se doente ou estar doente

- dor de estômago
- sede excessiva
- respiração rápida e profunda
- confusão
- sonolência ou cansaço incomum
- um cheiro doce no hálito, um gosto doce ou metálico na boca ou um odor diferente na 
urina ou suor.

Isso pode ocorrer independentemente do nível de glicose no sangue. O seu médico pode decidir interromper temporária ou 

permanentemente o seu tratamento com Qtern.

- Fasceíte necrosante do períneoou gangrena de Fournier, uma infecção grave dos tecidos moles 
dos genitais ou da área entre os genitais e o ânus, observada muito raramente (pode afetar até 1 
em 10.000 pessoas).

Pare de tomar Qtern e consulte um médico ou enfermeiro imediatamente se notar algum dos efeitos colaterais graves 
acima.

Outros efeitos colaterais ao tomar Qtern sozinho ou em combinação com metformina: 
Frequentes
- infecção genital (aftas) do seu pénis ou vagina (os sinais podem incluir irritação, comichão, 

corrimento ou odor invulgar)
-
-
-
-
-
-
-
-

dor nas costas

passar mais água (urina) do que o habitual ou precisar de urinar com mais frequência 
alterações na quantidade de colesterol ou gorduras no sangue (mostrado nos testes) 
aumento na quantidade de glóbulos vermelhos no sangue (mostrado nos testes) 
diminuição da creatinina depuração renal (mostrada em testes)
tontura
cansaço
dor de estômago



-
-
-

dor nas articulações grave (artralgia) infecção da 

parte superior do tórax ou pulmões

infecção dos seios nasais com sensação de dor e plenitude atrás das bochechas e olhos 
(sinusite)
nariz ou garganta inflamados (nasofaringite) (sinais podem incluir resfriado ou dor de garganta) 
dor de estômago e indigestão (dispepsia)
náusea
diarréia
estômago ou intestino inflamado geralmente causado por uma infecção (gastroenterite) 

dor de cabeça, dor muscular (mialgia)

vómitos, inflamação do estômago (gastrite)
alterações nos exames laboratoriais (por exemplo, diminuição da depuração renal da creatinina ou 
aumento do hematócrito)

irritação na pele.

-
-
-
-
-
-
-
-

-

Incomum
-
-
-
-
-
-

sede
constipação
acordar do sono à noite para urinar 
boca seca
peso diminuído
aumentos na creatinina ou ureia (mostrado em exames de sangue de laboratório)

-
-
-
-
-
-

diminuição da função renal
erupção cutânea que pode incluir inchaços elevados, irritação da pele ou coceira 
desagradável dificuldades em obter ou manter uma ereção (disfunção erétil)
infecção fúngica
reações de hipersensibilidade
coceira na área genital (prurido genital ou prurido vulvovaginal) ou desconforto ao 
urinar.

Desconhecido (a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis)
- bolhas na pele (penfigoide bolhoso)

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

5. Como armazenar Qtern

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no blister e na embalagem exterior 
após 'VAL'. A data de validade refere-se ao último dia desse mês.

Este medicamento não requer condições especiais de armazenamento.



Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como 
deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas irão ajudar a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém Qtern
-
-

As substâncias ativas são a saxagliptina e a dapagliflozina.
Cada comprimido contém cloridrato de saxagliptina equivalente a 5 mg de saxagliptina e 
dapagliflozina propanodiol monohidratado equivalente a 10 mg de dapagliflozina.

- Os outros ingredientes são:
- núcleo do comprimido: celulose microcristalina (E460i), croscarmelose sódica (E468) (ver 

secção 2 'Teor de sódio'), lactose anidra (ver secção 2 'Qtern contém lactose'), estearato 
de magnésio (E470b), sílica tipo dental (E551) .

- revestimento por película: álcool polivinílico (E1203), macrogol 3350, dióxido de titânio (E171), talco (E553b), 
óxido de ferro amarelo (E172), óxido de ferro vermelho (E172).

- tinta de impressão: goma-laca, laca de alumínio índigo carmim (E132).

Qual o aspecto de Qtern e conteúdo da embalagem
Qtern 5 mg/10 mg comprimidos revestidos por película são comprimidos revestidos por película, biconvexos, 
redondos, castanho-claros a castanhos, com “5/10” impresso numa face e “1122” impresso na outra face, a tinta azul.

Os comprimidos Qtern 5 mg/10 mg estão disponíveis em blisters de alumínio em embalagens de 14, 28 ou 98 comprimidos 

revestidos por película em blisters calendário e 30 comprimidos revestidos por película em blister.

Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados.
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Outras fontes de informação

Para ouvir ou solicitar uma cópia deste folheto em Braille, letras grandes 
ou áudio, ligue gratuitamente:

0800 198 5000

Esteja pronto para fornecer as seguintes informações:

Nome do Produto
Qtern 5mg/10mg comprimidos revestidos por película

Número de referência
17901/0339

Este é um serviço prestado pelo Royal National Institute of the Blind.


