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Resumo do EPAR destinado ao público 

Invokana 
Canagliflozina 

Este é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR) relativo ao Invokana. O seu 
objetivo é explicar o modo como a Agência avaliou o medicamento a fim de recomendar a sua 
autorização na UE, bem como as suas condições de utilização. Não tem por finalidade fornecer 
conselhos práticos sobre a utilização do Invokana. 

Para obter informações práticas sobre a utilização do Invokana, os doentes devem ler o Folheto 
Informativo ou contactar o seu médico ou farmacêutico. 

 

O que é o Invokana e para que é utilizado? 

O Invokana é um medicamento para o tratamento da diabetes que contém a substância ativa 
canagliflozina. O Invokana é utilizado em adultos com diabetes tipo 2 para controlar o nível de glucose 
(açúcar) no sangue. 

O Invokana pode ser utilizado em monoterapia nos doentes cujos níveis de glucose no sangue não são 
controlados de forma satisfatória com a dieta e o exercício isoladamente e que não podem tomar 
metformina (outro medicamento para a diabetes). 

O Invokana pode também ser utilizado como uma terapêutica de associação com outros medicamentos 
antidiabéticos, incluindo insulina, quando estes, em conjunto com exercício e dieta, não proporcionam 
um controlo adequado da diabetes. 

Como se utiliza o Invokana? 

O Invokana está disponível sob a forma de comprimidos (100 e 300 mg) e só pode ser obtido 
mediante receita médica. Os comprimidos devem ser tomados uma vez por dia, de preferência antes 
da primeira refeição do dia. A dose inicial recomendada é de 100 mg uma vez por dia. Se for 
adequado, a dose pode ser aumentada para 300 mg uma vez por dia.  
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Na medida em que os efeitos do Invokana dependem da função renal, a eficácia e a tolerabilidade do 
medicamento apresentam-se reduzidas nos doentes com uma função renal comprometida. Por 
conseguinte, a utilização do Invokana não é recomendada nos doentes com a função renal gravemente 
comprometida. Nos doentes com a função renal moderadamente comprometida, a dose deve ser 
limitada a 100 mg uma vez por dia. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 

Como funciona o Invokana? 
 

A diabetes tipo 2 é uma doença na qual o pâncreas não produz insulina suficiente para controlar os 
níveis de glucose no sangue ou em que o organismo não é capaz de utilizar a insulina de forma eficaz. 
Isto causa níveis elevados de glucose no sangue. 

O modo de funcionamento da substância ativa do Invokana, a canagliflozina, consiste em bloquear 
uma proteína nos rins denominada cotransportador de sódio e glucose 2 (SGLT2). O SGLT2 é uma 
proteína que absorve glucose da urina e volta a libertá-la na circulação sanguínea, quando o sangue é 
filtrado nos rins. Ao bloquear a ação do SGLT2, o Invokana leva à eliminação de mais glucose através 
da urina e reduz, desta forma, os níveis de glucose no sangue. 

Quais os benefícios demonstrados pelo Invokana durante os estudos? 

O Invokana foi avaliado em 9 estudos principais que incluíram um total de cerca de 10 000 doentes 
com diabetes tipo 2. Um dos estudos comparou o Invokana em monoterapia com um placebo 
(tratamento simulado), em doentes cujos níveis de glucose no sangue não eram controlados de forma 
satisfatória apenas com dieta e exercício. Três estudos analisaram o Invokana como terapêutica de 
associação com outro medicamento antidiabético (metformina ou insulina), e outros três estudos 
avaliaram o Invokana como terapêutica de associação com dois outros medicamentos antidiabéticos 
(incluindo metformina), quando estes medicamentos, em conjunto com exercício e dieta, não 
proporcionavam um controlo adequado da diabetes. Foi igualmente realizado um estudo em doentes 
com a função renal moderadamente comprometida e outro em doentes mais velhos, com idades 
compreendidas entre os 55 e os 80 anos. Em todos os estudos, o principal parâmetro de eficácia foi o 
nível de uma substância no sangue denominada hemoglobina glicosilada (HbA1c), a qual dá uma 
indicação do grau de controlo dos níveis de glucose no sangue. 

Demonstrou-se que o Invokana é mais eficaz do que o placebo e pelo menos tão eficaz quanto os 
medicamentos comparadores no que respeita à diminuição dos níveis de HbA1c quando utilizado 
isoladamente e em associação com outros medicamentos antidiabéticos: 

• Quando foi utilizado isoladamente numa dose de 100 mg, o Invokana diminuiu os níveis de HbA1c 
em mais 0,91% do que o placebo após 26 semanas, ao passo que a dose de 300 mg causou uma 
redução de mais 1,16% do que o placebo. 

• Em todos os estudos que avaliaram o Invokana como terapêutica de associação com um ou dois 
outros medicamentos antidiabéticos, as reduções dos níveis de HbA1c após 26 semanas, em 
comparação com o placebo, variaram entre 0,76% e 0,92% com a dose de 300 mg e entre 0,62% 
e 0,74% com a dose de 100 mg. 

• Quando foi utilizado como terapêutica de associação com insulina, numa dose de 300 mg, o 
Invokana diminuiu os níveis de HbA1c em mais 0,73% do que o placebo decorridas 18 semanas, 
ao passo que a dose de 100 mg causou uma redução de mais 0,65% do que o placebo. 
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• Foi também demonstrado que o Invokana é pelo menos tão eficaz quanto os medicamentos 
antidiabéticos glimepirida e sitagliptina ao fim de 52 semanas de tratamento. 

• O estudo realizado em doentes com função renal moderadamente comprometida demonstrou que 
os efeitos do Invokana foram menores nestes doentes mas, ainda assim, foram clinicamente 
relevantes: a redução dos níveis de HbA1c em comparação com o placebo correspondeu a 0,30% 
com a dose de 100 mg. 

• O estudo realizado em doentes mais velhos demonstrou que o Invokana tinha também efeitos 
clinicamente relevantes nos doentes com idade superior a 75 anos, com reduções da HbA1c 
comparadas com o placebo de 0,70% e 0,57% com as doses de 300 mg e 100 mg, 
respetivamente. 

Quais são os riscos associados ao Invokana? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Invokana são hipoglicemia (níveis baixos de 
glucose no sangue) quando utilizado em conjunto com a insulina ou uma sulfonilureia, candidíase 
vulvovaginal (uma infeção fúngica da área genital feminina causada por Candida), infeção do trato 
urinário (infeção da estrutura que transporta a urina) e poliúria (produção anormalmente elevada de 
urina) ou polaquiúria (urinar com mais frequência do que é normal). 

Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente ao Invokana, consulte o 
Folheto Informativo. 

Por que foi aprovado o Invokana? 

O Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência concluiu que os benefícios do 
Invokana são superiores aos seus riscos e recomendou a sua aprovação para utilização na UE. O CHMP 
concluiu ter sido demonstrado que o Invokana é eficaz no controlo dos níveis de glucose no sangue. O 
tratamento com o Invokana causou também perda de peso e redução da tensão arterial. Estes efeitos 
são considerados benéficos para os doentes com diabetes. No que se refere à sua segurança, esta foi 
considerada similar à de outros medicamentos da mesma classe (inibidores do SGLT2). Os efeitos 
secundários importantes identificados incluíram desidratação e infeção do trato urinário, embora estes 
tenham sido considerados controláveis. 

Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz 
do Invokana? 

Foi desenvolvido um Plano de Gestão do Risco para garantir a utilização segura do Invokana. Com 
base neste plano, foram incluídas informações de segurança no Resumo das Características do 
Medicamento e no Folheto Informativo do Invokana, incluindo as precauções apropriadas a observar 
pelos profissionais de saúde e pelos doentes. 

Outras informações sobre o Invokana 

Em 15.11.2013, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a União Europeia, para o medicamento Invokana.  

O EPAR completo sobre o Invokana pode ser consultado no sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Para mais 
informações sobre o tratamento com o Invokana, leia o Folheto Informativo (também parte do EPAR) 
ou contacte o seu médico ou farmacêutico. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002649/human_med_001707.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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Este resumo foi atualizado pela última vez em 11-2013.  
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