GALVUS é um antidiabético oral que inibe a DPP-4, permitindo
o aumento das incretinas e a melhora do controle glicêmico, com
1
eficácia mantida a longo prazo.
®

O tratamento com GALVUS promove:
®

1

Bloqueio completo da atividade da DPP-4,
prolongando aumento de GLP-1 e GIP.
Aumento da sensibilidade das células alfa
e beta- pancreáticas à glicose.
Redução das glicemias de Jejum e pós-prandial.
Redução de hemoglobina glicada (HbA1c).

Em 5 apresentações, GALVUS é indicado para melhorar
2
o controle glicêmico em pacientes com DM2 .
®

Posologia :
2

Monoterapia ou terapia
combinada com metformina,
insulina e glitazona:
50mg 2x ao dia.
Combinada com
sulfonilureia:
50mg 1x ao dia.

Segurança e tolerabilidade
no tratamento do DM2.
Baixa incidência de eventos adversos:
Parâmetro avaliado

Perfil de Risco

Hipoglicemia

Baixo1,3,4,5

Peso corporal

Neutro1,3,4,5

Eventos gastrointestinais

Neutro4

Edema

Baixo3

Infecções

Neutro1,3,4,5

Lesão hepática

Neutro3

Pancreatite

Neutro3,6

Eventos cardiovasculares

Neutro6,7

Interação medicamentosa

Baixo3

Baixo risco
de hipoglicemia1
Efeito neutro
4
em peso corporal

Eficácia no controle glicêmico
em mono ou terapia combinada.
Em monoterapia:
redução HbA1c de até 1,8%
Galvus® em monoterapia reduz de maneira eficaz a HbA1c (análise de subgrupos)8
HbA1c >7
Inicial: 7.5%

HbA1c >8
Inicial: 8.5%

HbA1c >9
Inicial: 9.9%

-0,9
-1,1
Henness S et al. Drugs 2006; 66(15):1989-2001
Rosenstock J et al Abstract ADA 2006; pôster 557

Combinação de vildagliptina + metformina é altamente efetiva em pacientes mal controlados9

Variação da HbA1c (%)

Alteração na
HbA1c (%)

Em combinação com metformina:
redução HbA1c de até 3,7%
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Média geral

Bosi E et al.
Diabetes Obes Metab. 2009;11(5):506-15.

Pacientes
mal controlados

-1,8

Vildagliptina 50mg
2x/dia + metformina 2000mg/dia
Duração: 24 semanas

-3,7

Galvus Met
desde o início do tratamento.
®

Galvus MET (vildagliptina + metformina) está indicado
2
no tratamento precoce de pacientes com DM2 .
Mecanismos de ação complementares com melhor eficácia
e boa tolerabilidade quando comparado a monoterapia
com metformina.

50 mg +

50 mg +

850 mg

500 mg

Estudo VERIFY

Maior durabilidade no controle glicêmico a longo prazo .
10

VERIFY foi o primeiro estudo a investigar os
benefícios clínicos a longo prazo de uma estratégia
de combinação precoce de antidiabéticos em uma
população de 2.001 pacientes com DM2 recém
diagnosticado, seguidos por 5 anos.

Avaliação a longo prazo da falência terapêutica em pacientes em terapia combinada precoce
com metformina + vildagliptina ou metformina + placebo no estudo VERIFY.10
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HR 0.51 (95%CI 0.45-0.58); p<0.0001

HR 0.74 (95%CI 0.63-0.86); p<0.0001

0

0
0
Number at risk
(number censored)
Metformin plus vildagliptin
Metformin plus placebo

Metformin plus vildagliptin
Metformin plus placebo

90

Patients with an event (%)

Patients with an event (%)

100

Metformin plus vildagliptin
Metformin plus placebo

983
989

6

960
937

12

862
733

18

815
661

24

752
576

30
36
Time (months)
671
503

597
434

40

551
377

48

509
337

54

478
299

0

60

187
108

Number at risk
(number censored)
Metformin plus vildagliptin
Metformin plus placebo

6

12

18

24

30

36

40

48

54

60

597
434

551
377

509
337

478
299

187
108

Time (months)
983
989

960
937

862
733

815
661

752
576

671
503

Matthews DR et al. Glycaemic durability of an early combination therapy with vildagliptin and metformin versus sequential metformin monotherapy in newly diagnosed type 2 diabetes (VERIFY):
a 5-year, multicentre, randomised, double-blind trial. Lancet. 2019 Oct 26;394(10208):1519-1529.

O estudo demonstrou que a combinação
precoce de vildagliptina + metformina
associou-se a melhor redução de HbA1c
com maior durabilidade do controle
glicêmico a longo prazo, comparado à
monoterapia com metformina.

VMS - Fidelização do paciente
e maior adesão ao tratamento
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS NOVARTIS
™

™

DE

5 MILHÕES

de pacientes
beneﬁciados

vale mais saúde

No Programa Vale Mais Saúde, o acesso favorece a adesão
Sua vida vale muito mais.

KIT ADESÃO* - COMPRANDO 3 CAIXAS DO MESMO PRODUTO

Descontos de até 32,7%

™

Ao adquirir Galvus® ou Galvus MET® pelo VMS,
seu paciente ganha:
= 15,5%

3CAIXAS
+ adesão
+ desconto

vale mais saúde

= 32,7%

Sua vida vale muito mais.

*Para compra de Kit Adesão, a receita médica deve indicar uso contínuo da medicação ou se referir
ao uso de, no mínimo, três caixas do produto.

Tratamento

Desconto Padrão (1 caixa)

Desconto do Kit* (3 caixas)

Galvus 50MG 28 COM

15,5%

32,7%

Galvus 50MG 56 COM

15,5%

32,7%

Galvus MET 50/500MG 56 COM

15,5%

32,7%

Galvus MET 50/850MG 56 COM

15,5%

32,7%

Galvus MET 50/1000MG 56 COM

15,5%

32,7%

GALVUS 50 MG COM CT BL AL/AL X 28 • PMC 12% - R$ 88,34 • PMC 17% - R$ 93,66 • PMC 17,5% - R$ 94,23 • PMC 18% - R$ 94,79 • PMC 20% - R$ 97,17 GALVUS 50 MG COM CT BL AL/AL X 56 • PMC 12% - R$ 176,65 • PMC 17% - R$ 187,29 •
PMC 17,5% - R$ 188,43 • PMC 18% - R$ 189,57 • PMC 20% - R$ 194,32 GALVUS MET 50 MG + 500 MG COM REV CT BL AL/AL X 56 • PMC 12% - R$ 176,00 • PMC 17% - R$ 186,60 • PMC 17,5% - R$ 187,72 • PMC 18% - R$ 188,87 • PMC 20% - R$
193,60 GALVUS MET 50 MG + 850 MG COM REV CT BL AL/AL X 56 • PMC 12% - R$ 176,00 • PMC 17% - R$ 186,60 • PMC 17,5% - R$ 187,72 • PMC 18% - R$ 188,87 • PMC 20% - R$ 193,60 GALVUS MET 50 MG + 1000 MG COM REV CT BL AL/AL X
56 • PMC 12% - R$ 176,00 • PMC 17% - R$ 186,60 • PMC 17,5% - R$ 187,72 • PMC 18% - R$ 188,87 • PMC 20% - R$ 193,60

vale mais saúde

Sua vida vale muito mais.

50%
DESCONTO

*

Informe-se e cadastre-se:
www.valemaissaude.com.br
0800 888 3003 (opção 1)
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Ligueros-Saylan M et al. An assessment of adverse effects of vildagliptin versus comparators on the liver, the pancreas, the immune system, the skin and in patients with impaired renal function from a large pooled database of Phase II and III clinical trials. Diabetes Obes Metab.
2010;12(6):495-509. 6. Schweizer A. et al. Assessing the cardio-cerebrovascular safety of vildagliptin: meta-analysis of adjudicated events from a large Phase III type 2 diabetes population. Diabetes Obes Metab. 2010;12(6):485-94. 7. McInnes G et al. Cardiovascular and heart failure
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provides superior glycaemic control to individual monotherapy in treatment-naive patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Obes Metab. 2009;11(5):506-15. 10. Matthews DR et al. Glycaemic durability of an early combination therapy with vildagliptin and metformin versus
sequential metformin monotherapy in newly diagnosed type 2 diabetes (VERIFY): a 5-year, multicentre, randomised, double-blind trial. Lancet. 2019 Oct 26;394(10208):1519-1529.
Contraindicações: Hipersensibilidade à vildagliptina ou a qualquer um dos excipientes. Interações Medicamentosas: A vildagliptina tem um baixo potencial para interações com fármacos. Não foi observada nenhuma interação de relevância clínica na coadministração da vildagliptina com outros antidiabéticos orais (glibenclamida, pioglitazona, metformina), anlodipino, digoxina, ramipril,
sinvastatina, valsartana ou varfarina. Interações medicamentosas: A vildagliptina tem um baixo potencial para interações com fármacos. Não foi observada nenhuma interação de relevância clínica na coadministração da vildagliptina com outros antidiabéticos orais (glibenclamida, pioglitazona, metformina), anlodipino, digoxina, ramipril, sinvastatina, valsartana ou varfarina.
GALVUS® (vildagliptina). VIA ORAL. Forma farmacêutica e apresentações: Galvus® 50 mg - embalagens contendo 14, 28 ou 56 comprimidos. Indicações: Galvus® é indicado como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (T2DM). É indicado: • como monoterapia; • em combinação dupla - com metformina,
quando dieta, exercícios e metformina em monoterapia não resultarem em controle glicêmico adequado. - com sulfonilureia (SU), quando dieta, exercícios e SU em monoterapia não resultarem em controle glicêmico adequado. - com tiazolidinediona (TZD), quando dieta, exercícios e TZD em monoterapia não resultarem em controle glicêmico adequado. • em combinação tripla: com sulfonilureia e metformina, quando dieta, exercícios mais terapia dupla com estes agentes não resultarem em controle glicêmico adequado. Galvus® é também indicado ou em combinação com ou insulina (com ou sem metformina) quando dieta, exercício e uma dose estável de insulina não resultarem em um controle glicêmico adequado. • Galvus® também é indicado como
terapia inicial combinada com metformina em pacientes com T2DM, quando esta não é adequadamente controlada apenas com dieta e exercício físico, desde que os pacientes apresentem hiperglicemia moderada a grave, ou seja, HbA1c acima de 7,6%. Posologia: Adultos: A dose recomendada é 50 mg ou 100 mg ao dia na monoterapia, para combinação com metformina, com TZD
ou com insulina (com ou sem metformina); 50 mg ao dia em combinação com SU, 100 mg ao dia para combinação tripla com metformina e SU. Dose máxima diária de 100 mg/dia (em duas doses divididas de 50 mg). Crianças (abaixo de 18 anos): não é recomendado. Populações especiais: Em pacientes com insufi ciência renal moderada ou grave ou doença renal em fase terminal
(ESRD), a dose recomendada é 50 mg uma vez ao dia. Contraindicações: Hipersensibilidade à vildagliptina ou a qualquer um dos excipientes. Precauções e advertências: Galvus® não deve ser usado em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o tratamento de cetoacidose diabética. Existe uma possibilidade de hipoglicemia quando o produto for administrado em combinação
com sulfonilureia ou com insulina. Devido à experiência limitada em pacientes com doença renal em fase terminal (ESRD) em hemodiálise, Galvus® deve ser utilizado com cautela nesses pacientes. Não é recomendado a pacientes com insufi ciência hepática, incluindo pacientes com níveis pré-tratamento acima de 2,5 vezes o limite superior da normalidade para ALT ou AST. Testes
de função hepática devem ser realizados antes de iniciar o tratamento com Galvus®, em intervalos de 3 meses durante o primeiro ano e depois periodicamente. Se um aumento de 3x ou mais o limite superior da normalidade da AST ou ALT persistir, é recomendado que se interrompa o tratamento com Galvus®. Após a interrupção do tratamento com Galvus® e normalização dos
testes de função hepática, o tratamento com Galvus® não deve ser reiniciado. A experiência clínica é ainda limitada e os resultados inconclusivos de pacientes com insufi ciência cardíaca NYHA Classe funcional III tratados com vildagliptina. Não há experiência em estudos clínicos sobre o uso de vildagliptina em pacientes com insufi ciência cardíaca NYHA classe funcional IV e, portanto,
seu uso não é recomendado nestes pacientes. O uso de vildagliptina foi associado com o risco de desenvolvimento de pancreatite aguda. Pacientes devem ser informados sobre as características dos sintomas de pancreatite aguda. Se houver suspeita de pancreatite, o uso da vildagliptina deve ser descontinuado. Se a pancreatite aguda for confi rmada, o uso da vildagliptina não deve
ser reiniciado. Deve-se ter cautela em pacientes com histórico de pancreatite aguda. Não existem dados conclusivos de redução de riscos micro e macrovasculares com Galvus® ou qualquer outro medicamento antidiabético. Gravidez: Não utilizar durante a gravidez a menos que os benefícios justifiquem os riscos potenciais ao feto. Lactação: Não utilizar durante a lactação. Excipientes
especiais: contém lactose. Reações adversas: • Casos raros de angioedema e disfunção hepática (incluindo hepatite). • Monoterapia – Comum: tontura; Incomuns: cefaleia, constipação, edema periférico. • Em combinação com metformina – Comuns: tremor, tontura, cefaleia. • Em combinação com sulfonilureia – Comuns: tremor, cefaleia, tontura, astenia. • Em combinação com
tiazolidinediona – Comuns: aumento de peso, edema periférico. Incomum: cefaleia • Em combinação com insulina – Comuns: hipoglicemia, cefaleia, calafrios, náusea, doença de refl uxo gastresofágico; Incomum: diarreia, fl atulência. • Em combinação com metformina e sulfonilureia – Comum: tontura, tremor, astenia, hipoglicemia, hiperidrose. • Experiência pós-comercialização
– Raro: hepatite (reversível com a descontinuação do medicamento) – Desconhecido: urticária, lesões esfoliativas na pele e bolhas, incluindo penfi góide bolhoso, pancreatite, artralgia, algumas vezes grave. Interações medicamentosas: A vildagliptina tem um baixo potencial para interações com fármacos. Não foi observada nenhuma interação de relevância clínica na coadministração
da vildagliptina com outros antidiabéticos orais (glibenclamida, pioglitazona, metformina), anlodipino, digoxina, ramipril, sinvastatina, valsartana ou varfarina. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA MS - 1.0068.1050. Informações completas para prescrição disponíveis à classe médica mediante solicitação. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER
CONSULTADO. BSS 28.11.16. 2016-PSB/GLC-0843-s.
Contraindicações: Hipersensibilidade conhecida à vildagliptina, ao cloridrato de metformina ou a qualquer um dos excipientes, doença renal, insuficiência cardíaca congestiva, acidose metabólica aguda ou crônica incluindo acidose lática ou cetoacidose diabética com ou sem coma, pacientes com taxa de depuração de creatinina <30mL/min. Deve ser temporariamente descontinuado
em pacientes submetidos a estudos radiológicos envolvendo a administração intravascular de materiais de contraste iodado. Interações Medicamentosas: vildagliptina: Baixo potencial para interações com fármacos. Não foi observada nenhuma interação de relevância clínica na coadministração da vildagliptina com outros antidiabéticos orais (glibenclamida, pioglitazona, metformina),
anlodipino, digoxina, ramipril, sinvastatina, valsartana ou varfarina. cloridrato de metformina: interação com furosemida, nifedipino, fármacos catiônicos, fármacos com tendência a produzir hiperglicemia.
GALVUS MET™ (vildagliptina + cloridrato de metformina). VIA ORAL. Forma farmacêutica e apresentações: Galvus MetTM 50 mg/500 mg, 50 mg/850 mg ou 50 mg/1.000 mg – embalagens contendo 14 ou 56 comprimidos revestidos. Indicações: Galvus MetTM é indicado como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus
tipo 2, cujo diabetes não esteja adequadamente controlado com cloridrato de metformina ou vildagliptina sozinhos ou em combinação de vildagliptina e cloridrato de metformina em comprimidos separados. Galvus MetTM é indicado em combinação com sulfonilureia (ou seja, terapia de combinação tripla) como adjuvante à dieta e ao exercício em pacientes inadequadamente
controlados com metformina e sulfonilureia. Galvus MetTM é indicado em combinação com insulina (ou seja, terapia de combinação tripla) como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes nos quais doses estáveis de insulina e metformina sozinhos não fornecem o controle glicêmico adequado. Galvus MetTM é também indicado como terapia
inicial em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 cujo diabetes não esteja adequadamente controlado por dieta e exercício sozinhos, desde que os pacientes apresentem hiperglicemia moderada a grave, ou seja, HbA1c acima de 7,6%. Posologia: Não exceda a dose máxima diária recomendada de vildagliptina (100 mg). Deve ser administrado com as refeições. Adultos: Dose inicial
para pacientes controlados inadequadamente com vildagliptina ou cloridrato de metformina em monoterapia: 50 mg/500 mg, duas vezes ao dia, titulado gradualmente após avaliação da resposta terapêutica. Dose inicial para pacientes transferidos de terapia de combinação de vildagliptina e cloridrato de metformina em comprimidos separados: 50 mg/500 mg, 50 mg/850 mg ou 50
mg/1.000 mg com base na dose de vildagliptina e metformina já utilizadas. Dose inicial para pacientes que nunca tomaram o medicamento: pode ser iniciado com 50 mg/500 mg uma vez ao dia e gradualmente titulada para uma dose máxima de 50 mg/1.000 mg duas vezes ao dia depois de avaliação adequada da resposta terapêutica. Uso em combinação com sulfonilureia ou com
insulina: a dose de Galvus MetTM deve fornecer 50 mg de vildagliptina duas vezes ao dia (dose diária total de 100 mg) e uma dose de metformina semelhante à dose que está sendo tomada. Insuficiência renal: O ajuste de dose pode ser necessário em pacientes com clearance de creatinina entre 30 e 90 mL/min. Pacientes geriátricos: A dose deve ser ajustada com base na função renal.
Crianças (menores de 18 anos de idade): Não recomendado. Contraindicações: Hipersensibilidade conhecida à vildagliptina, ao cloridrato de metformina ou a qualquer um dos excipientes, doença renal, insuficiência cardíaca congestiva, acidose metabólica aguda ou crônica incluindo acidose lática ou cetoacidose diabética com ou sem coma, pacientes com taxa de depuração de
creatinina <30mL/min. Deve ser temporariamente descontinuado em pacientes submetidos a estudos radiológicos envolvendo a administração intravascular de materiais de contraste iodado. Precauções e advertências: Risco de acidose lática, monitoramento da função renal antes de iniciar o tratamento e regularmente após, cautela com o uso concomitante de medicações que possam
afetar a função renal ou a disponibilidade do cloridrato de metformina. Galvus MetTM deve ser temporariamente descontinuado em pacientes com hipoxemia e que se submeterão a estudos radiológicos com administração intravascular de contrastes iodados ou procedimentos cirúrgicos. Deve-se evitar ingestão excessiva de álcool. Não é recomendado a pacientes com insuficiência
hepática incluindo pacientes com ALT ou AST > 2,5X o limite superior da normalidade antes do início do tratamento. Testes de função hepática (TFH) a serem realizados antes do início do tratamento, com intervalos de três meses durante o primeiro ano e depois periodicamente. Interromper o tratamento com Galvus MetTM caso ocorra um aumento persistente da AST ou ALT > a 3X
o limite superior de normalidade. Após interrupção do tratamento com Galvus MetTM e normalização do TFH, o tratamento com Galvus MetTM não deve ser reiniciado. O uso de metformina pode ocasionar risco de hipovitaminose B12. Não deve ser utilizado em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o tratamento de cetoacidose diabética. Risco de hipoglicemia. Pode ser
temporariamente suspenso em caso de perda do controle glicêmico. Pacientes idosos devem ter a função renal avaliadas mais frequentemente. Não é recomendado a pacientes pediátricos. Pancreatite: O uso de vildagliptina foi associado com o risco de desenvolvimento de pancreatite aguda. Pacientes devem ser informados sobre as características dos sintomas de pancreatite aguda.
Se houver suspeita de pancreatite, o uso da vildagliptina deve ser descontinuado. Se a pancreatite aguda for confirmada, o uso da vildagliptina não deve ser reiniciado. Deve-se ter cautela em pacientes com histórico de pancreatite aguda. Não existem dados conclusivos de redução de riscos micro e macrovasculares com Galvus Met™. Mulheres com potencial para engravidar, gravidez:
Não deve ser utilizado durante a gravidez a menos que os benefícios à mãe sejam superiores aos riscos potenciais ao feto. Amamentação: Não deve ser utilizado durante a amamentação. Reações adversas: • vildagliptina: Casos raros de angioedema, disfunção hepática, (incluindo hepatite). • vildagliptina em monoterapia: Comum: tontura. Incomum: cefaleia, constipação, edema
periférico. • metformina em monoterapia: Muito comum: perda de apetite, flatulência, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal. Comum: disgeusia. Muito Rara: acidose lática, hepatite, reações cutâneas como eritema, prurido e urticária, diminuição da absorção de vitamina B12, anormalidades no teste da função hepática • Outros efeitos com a combinação de vildagliptina e metformina:
Comum: tremor, tontura, cefaleia. • Outros efeitos com a combinação de vildagliptina e Metformina com insulina: Comum: dor de cabeça, calafrios, náusea, doença do refluxo gastroesofágico, diminuição da glicose no sangue. Incomum: diarreia, flatulência. • Outros efeitos com a combinação de vildagliptina e metformina com sulfonilureia: Comum: tontura, tremor, astenia,
hipoglicemia, hiper-hidrose. • Experiência pós-comercialização: Raro: hepatite (reversível após a descontinuação do medicamento). Desconhecido: urticária, lesões na pele exfoliativas e bolhas, incluindo penfigóide bolhosa, pancreatite, artralgia, algumas vezes grave. Interações medicamentosas: vildagliptina: Baixo potencial para interações com fármacos. Não foi observada nenhuma
interação de relevância clínica na coadministração da vildagliptina com outros antidiabéticos orais (glibenclamida, pioglitazona, metformina), anlodipino, digoxina, ramipril, sinvastatina, valsartana ou varfarina. cloridrato de metformina: interação com furosemida, nifedipino, fármacos catiônicos, fármacos com tendência a produzir hiperglicemia, álcool. USO ADULTO VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA MS - 1.0068.1059 Informações completas para prescrição disponíveis à classe médica mediante solicitação. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. BSS 28.11.16 2016-PSB/GLC-0844-s Esta minibula foi atualizada em 15/12/2016.
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