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Jentadueto 2,5 mg/850 mg e 2,5 mg/1.000 mg comprimidos revestidos por película. Cada 

comprimido contém 2,5 mg de linagliptina e 850 mg de cloridrato de metformina ou 2,5 mg de 

linagliptina e 1000 mg de cloridrato de metformina. Indicações: adultos com diabetes mellitus tipo 2 

como adjuvante da dieta e do exercício para melhorar o controlo da glicemia: 1) em doentes 

insuficientemente controlados com a sua dose máxima tolerada de metformina em monoterapia; 2) em 

associação com outros medicamentos para o tratamento da diabetes, incluindo insulina, em doentes 

insuficientemente controlados com metformina e esses medicamentos; 3) em doentes já em tratamento 

com a associação de linagliptina e metformina em comprimidos separados. Posologia: Adultos com 

função renal normal (TFG ≥ 90 ml/min): A dose deve ser individualizada com base no regime atual do 

doente, eficácia e tolerabilidade, não excedendo a dose diária máxima recomendada de 5 mg 

linagliptina com 2.000 mg de cloridrato de metformina. Doentes inadequadamente controlados com a 

dose máxima tolerada de metformina em monoterapia: a posologia inicial habitual de Jentadueto deve 

consistir em linagliptina 2,5 mg, 2x por dia, e na dose de metformina já em utilização. Doentes 

transferidos de um regime de administração concomitante de linagliptina e metformina: Jentadueto 

deve ser iniciado com a dose já em utilização de linagliptina e metformina. Doentes inadequadamente 

controlados com uma terapêutica de associação dupla da dose máxima tolerada de metformina e uma 

sulfonilureia: A dose de Jentadueto deve consistir em linagliptina 2,5 mg, 2x por dia, mais uma dose 

de metformina semelhante à já em utilização. Em doentes inadequadamente controlados com uma 

terapêutica de associação dupla de insulina e a dose máxima tolerada de metformina: A dose de 

Jentadueto deve consistir em linagliptina 2,5 mg, 2x por dia, mais uma dose de metformina semelhante 

à já em utilização. Populações especiais: Idosos: É necessário monitorizar a função renal para ajudar a 

prevenir a ocorrência de acidose láctica associada à metformina. Compromisso renal: A TFG deve ser 

avaliada antes do início do tratamento com medicamentos contendo metformina e, a partir daí, com 

uma frequência mínima anual. Nos doentes com maior risco de o compromisso renal continuar a 

evoluir e nos idosos, a função renal deve ser avaliada com maior frequência. Posologia para doentes 

com compromisso renal: TFG: 60-89 ml/min: Metformina - Dose máxima diária é de 3000 mg. Pode 

ponderar-se reduzir a dose em caso de agravamento da função renal. Linagliptina - Sem ajuste de dose. 

/ TFG: 45-59 ml/min: Metformina - Dose máxima diária é de 2000 mg. A dose inicial não pode 

exceder metade da dose máxima. Linagliptina - Sem ajuste de dose. / TFG: 30-44 ml/min: Metformina 

- Dose máxima diária é de 1000 mg. A dose inicial não pode exceder metade da dose máxima. 

Linagliptina - Sem ajuste de dose. / TFG: < 30 ml/min: Metformina - Contraindicada. Linagliptina - 

Sem ajuste de dose. Compromisso hepático: não é recomendado em doentes com compromisso 

hepático devido à substância ativa metformina. População pediátrica: a segurança e eficácia ainda não 

foram estabelecidas. Modo de administração: Jentadueto deve ser tomado 2x por dia, às refeições. Se 

for esquecida uma dose, esta deverá ser tomada assim que o doente se lembrar. No entanto, não se 

deve tomar uma dose dupla ao mesmo tempo. Contraindicações: hipersensibilidade às substâncias 

ativas ou a qualquer um dos excipientes; qualquer tipo de acidose metabólica aguda; pré-coma 

diabético; insuficiência renal aguda (TFG <30 ml/min); situações agudas com potencial para alterar a 

função renal; doenças passíveis de causar hipotoxia tecidular; compromisso hepático, intoxicação 

alcoólica aguda, alcoolismo. Advertências e precauções especiais: Jentadueto não deve ser utilizado 

em doentes com diabetes tipo 1. Hipoglicemia: Recomenda-se precaução na utilização da Jentadueto 

em associação com uma sulfonilureia e/ou insulina. Pode ser considerada uma redução da dose da 

sulfonilureia ou insulina. Acidose láctica: Com o agravamento agudo da função renal, dá-se uma 

acumulação de metformina que aumenta o risco de acidose láctica. Em caso de desidratação, a 

metformina deve ser temporariamente interrompida. Os medicamentos que podem comprometer a 

função renal de forma aguda (como anti-hipertensores, diuréticos e AINE) devem ser iniciados com 

precaução nos doentes tratados com metformina. Outros fatores de risco de acidose láctica são o 

consumo excessivo de álcool, insuficiência hepática, diabetes mal controlada, cetose, jejum 

prolongado, situações associadas a hipóxia e utilização concomitante de medicamentos que possam 

provocar acidose láctica. A acidose láctica caracteriza-se por dispneia acidótica, dor abdominal, 

cãibras musculares, astenia e hipotermia, seguidas de coma. Administração de agentes de contraste 

iodados: A administração intravascular de agentes de contraste iodados pode provocar nefropatia 

induzida pelo contraste, resultando na acumulação de metformina e no aumento do risco de acidose 

láctica. A utilização de metformina deve ser interrompida antes ou no momento do procedimento 

imagiológico e só ser retomada pelo menos 48 horas depois, desde que a função renal esteja estável. 

Função renal: A TFG deve ser avaliada antes do início do tratamento e, depois, com regularidade. A 

metformina está contraindicada em doentes com TFG < 30 ml/min e deve ser temporariamente 
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interrompida na presença de situações que alterem a função renal. Função cardíaca: Nos doentes com 

insuficiência cardíaca crónica estável, Jentadueto pode ser utilizado com monitorização regular das 

funções cardíaca e renal. No caso dos doentes com insuficiência cardíaca aguda e instável, Jentadueto 

está contraindicado. Cirurgia: A utilização de metformina deve ser interrompida no momento da 

cirurgia com anestesia geral, espinal ou epidural. A terapêutica só se pode reiniciar pelo menos 48 

horas após a cirurgia ou retoma da alimentação por via oral e desde que a função renal esteja estável. 

Idosos: Recomenda-se precaução em doentes com 80 anos ou mais. Alteração do estado clínico dos 

doentes com diabetes tipo 2 previamente controlada: um doente com diabetes tipo 2 previamente bem 

controlada com Jentadueto que desenvolva anomalias laboratoriais ou doença clínica deve ser 

imediatamente avaliado relativamente a indícios de cetoacidose ou de acidose láctica. Caso se 

verifique a ocorrência de qualquer das formas de acidose, Jentadueto deve ser imediatamente suspenso 

e iniciadas outras medidas corretivas apropriadas. Pancreatite aguda: Se houver suspeita de 

pancreatite, Jentadueto deve ser interrompido; se houver confirmação de pancreatite aguda, o 

tratamento com Jentadueto não deve ser reiniciado. Deve haver precaução em doentes com história de 

pancreatite. Penfigoide bolhoso: Caso se suspeite de penfigoide bolhoso, Jentadueto deve ser 

descontinuado. Interações: Efeitos de outros medicamentos sobre a linagliptina: a eficácia total da 

linagliptina pode não ser atingida, quando em associação com indutores fortes da glicoproteína-P, 

particularmente se estes forem administrados durante longos períodos de tempo; Associações que 

requerem precauções de utilização: Glucocorticoides, agonistas beta-2 e os diuréticos possuem uma 

atividade hiperglicémica intrínseca. Se necessário, deve ajustar-se a dose do medicamento 

hipoglicemiante durante a terapêutica com o outro medicamento e após a sua interrupção. Alguns 

medicamentos podem afetar negativamente a função renal, o que pode aumentar o risco de acidose 

láctica. Quando se iniciam ou utilizam estes medicamentos em associação com metformina, é 

necessária uma monitorização atenta da função renal. Transportadores de catiões orgânicos (OCT): A 

coadministração da metformina com: a) Inibidores do OCT1 pode reduzir a eficácia da metformina; b) 

Indutores do OCT1 pode aumentar a absorção gastrointestinal e a eficácia da metformina; c) 

Inibidores do OCT2 pode diminuir a eliminação renal da metformina e, consequentemente, levar a um 

aumento da concentração plasmática da metformina; d) Inibidores do OCT1 e OCT2 pode alterar a 

eficácia e a eliminação renal da metformina. Aconselha-se precaução, especialmente em doentes com 

compromisso renal, quando estes medicamentos são coadministrados com a metformina. Se 

necessário, pode ter-se em consideração o ajuste da dose de metformina. Utilização concomitante não 

recomendada: Álcool: A intoxicação alcoólica está associada a um risco acrescido de acidose láctica. 

Agentes de contraste iodados: Jentadueto tem de ser interrompido antes ou no momento do 

procedimento imagiológico e só ser retomado pelo menos 48 horas depois, desde que a função renal 

esteja estável. Gravidez e aleitamento: Gravidez: Jentadueto não deve ser utilizado durante a 

gravidez. Se a doente planear engravidar, ou se ocorrer gravidez, o tratamento com Jentadueto deve 

ser interrompido e substituído por insulinoterapia, logo que possível; Amamentação: Tem que ser 

tomada uma decisão sobre a descontinuação da amamentação ou a descontinuação/abstenção da 

terapêutica com Jentadueto tendo em conta o benefício da amamentação para a criança e o benefício 

da terapêutica para a mulher. Fertilidade: não foi estudado o efeito do Jentadueto na fertilidade 

humana. Efeitos indesejáveis: muito frequente: hipoglicemia; frequente: diarreia, náuseas, aumento 

da lipase; pouco frequente: nasofaringite, hipersensibilidade, tosse, diminuição do apetite, vómitos, 

obstipação, alterações da função hepática, erupção cutânea, prurido, amilase aumentada; raro: 

pancreatite, penfigoide bolhoso, angioedema, urticária. Reações adversas comunicadas em doentes 

que receberam Metformina em monoterapia: muito frequente: dor abdominal; frequente: alterações do 

paladar; muito raro: acidose láctica, défice de vitamina B12, hepatite, eritema. Data de revisão: 

fevereiro 2022 
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Trajenta 5 mg comprimidos revestidos por película. Cada comprimido contém 5 mg de linagliptina. 

Indicações: adultos com diabetes mellitus tipo 2 como adjuvante da dieta e do exercício para melhorar 

o controlo da glicemia em: 1) monoterapia: quando a metformina é inadequada devido a intolerância 

ou contraindicada devido a compromisso renal; 2) terapêutica de associação: associação com outros 

medicamentos para o tratamento da diabetes, incluindo insulina, quando estes não proporcionam um 

controlo adequado da glicemia. Posologia e modo de administração: 5 mg/ 1 x dia. Quando 

associado à metformina, a dose de metformina deve ser mantida, sendo a linagliptina administrada 

concomitantemente. Quando utilizado em combinação com uma sulfonilureia ou com insulina, pode 

considerar-se uma dose menor da sulfonilureia ou da insulina para diminuir o risco de hipoglicemia. 

Populações especiais: Doentes com compromisso renal, com afeção hepática ou doentes idosos – não 

é necessário ajuste de dose. Populações pediátricas - não existem dados disponíveis. Trajenta pode ser 

tomado com ou sem alimentos, a qualquer hora do dia. Se for esquecida uma dose, esta deverá ser 

tomada assim que o doente se lembrar. Não se deve tomar uma dose dupla no mesmo dia. 

Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. 

Advertências e precauções especiais: Não usar em doentes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o 

tratamento da cetoacidose diabética. Hipoglicemia: sabe-se que as sulfonilureias e insulina causam 

hipoglicemia; recomenda-se precaução na utilização da linagliptina em combinação com uma 

sulfonilureia e/ou insulina. A linagliptina, em monoterapia, ou em terapêutica combinada com 

metformina, apresentou uma incidência de hipoglicemia comparável à do placebo. Pancreatite: Foi 

observada pancreatite aguda em doentes a tomar linagliptina. Os doentes devem ser informados sobre 

o sintoma característico da pancreatite aguda. Se houver suspeita de pancreatite, Trajenta deve ser 

interrompido, se houver confirmação, Trajenta não deve ser reiniciado. Penfigoide bolhoso: Foi 

observado penfigoide bolhoso em doentes a tomar linagliptina. Caso se suspeite de penfigoide 

bolhoso, Trajenta deve ser descontinuado. Interações: Com base nos estudos de interações in vivo, 

considera-se pouco provável que a linagliptina cause interações com outros substratos da 

glicoproteína-P. Efeitos de outros medicamentos sobre a linagliptina: o risco de interações 

clinicamente significativas com os seguintes medicamentos administrados concomitantemente é baixo: 

metformina, sulfonilureias, ritonavir, rifampicina (a coadministração com outros indutores potentes da 

glicoproteína-P e da CYP3A4, como carbamazepina, fenobarbital e fenitoína, não foi estudada). 

Efeitos da linagliptina sobre outros medicamentos: em estudos clínicos, a linagliptina não teve 

qualquer efeito clinicamente relevante sobre a farmacocinética da metformina, da gliburida, da 

sinvastatina, da varfarina, da digoxina ou dos contracetivos orais, fornecendo evidência in vivo de uma 

reduzida tendência para causar interações medicamentosas com substratos da CYP3A4, CYP2C9, 

CYP2C8, da glicoproteína-P e do transportador catiónico orgânico (OCT). Gravidez e aleitamento: 

Gravidez - por precaução, é preferível evitar o uso de linagliptina durante a gravidez. Amamentação - 

o risco para os lactentes não pode ser excluído. A decisão de suspender a amamentação ou de 

descontinuar/ não iniciar a terapêutica com linagliptina, deve ser tomada tendo em consideração o 

benefício da amamentação para a criança e o benefício da terapêutica para a mulher. Efeitos 

indesejáveis: muito frequente: hipoglicemia; frequente: lipase aumentada; pouco frequente: 

nasofaringite, hipersensibilidade, tosse, obstipação, erupção cutânea, amílase aumentada; raro: 

pancreatite, angioedema, urticária, penfigoide bolhoso. Data de revisão do texto: Novembro 2021 
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