
 
El Programa d’harmonització farmacoterapèutica considera candidats a rebre tractament amb un dels ISGLT2 d’elecció 
(dapagliflozina o empagliflozina) o una combinació d’aquests ISGLT2 amb metformina, conjuntament amb dieta i exercici, 
aquells pacients adults amb diabetis mellitus tipus 2 (DM2) i funció renal conservada (≥ 60 mL/min/1,73 m2) que 
compleixen els criteris següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D’altra banda, no s’han identificat situacions clíniques en les quals l’ús dels ISGLT2 en monoteràpia sigui prioritari. 

Es pot consultar l’algorisme actualitzat de les Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la DM2 al final 
d’aquest resum. 
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• La dapagliflozina (DAPA), la canagliflozina (CANA), 

l’empagliflozina (EMPA) i l’ertugliflozina (ERTU) són ISGLT2 
que actuen incrementant l’excreció renal de glucosa. Estan 
autoritzats per al tractament de la DM2 no controlada en 
adults, com a complement a la dieta i l’exercici, en 
monoteràpia en pacients amb intolerància (tots) o 
contraindicació (CANA i ERTU) a metformina, o afegits a 
altres hipoglucemiants. També estan disponibles en 
combinació a dosis fixes amb metformina.  

 
Eficàcia 
• Han mostrat reduccions de l’HbA1c del 0,48%-1,16% 

respecte a placebo. Les disminucions d’HbA1c van ser 
lleugerament superiors per a les dosis altes de cada fàrmac i 
més pronunciades en monoteràpia que en tractament doble i 
triple. També s’han associat a reduccions lleugeres del pes 
(0,97-3,7 kg; 2%-3,5% respecte al basal) i de la pressió 
arterial sistòlica (0,9-6,6 mmHg). 

• DAPA, CANA, EMPA 25 mg i ERTU 15 mg han demostrat la 
no inferioritat davant d’una sulfonilurea (SU). Les diferències 
en la reducció d’HbA1c de CANA 300 mg i EMPA 25 mg 
davant d’una SU (-0,11% a -0,12%) i de CANA 300 mg 
davant de sitagliptina (-0,37%) van ser estadísticament 
significatives, tot i que d’escassa rellevància clínica. No es 
disposa de comparacions amb altres hipoglucemiants o 
entre els ISGLT2. 

• L’eficàcia dels ISGLT2 depèn de la funció renal i no es 
recomana iniciar-los si el filtrat glomerular (FG) < 60 
mL/min/1,73 m2. CANA 300 i EMPA 25 no s’han d’utilitzar en 
pacients amb FG < 60 mL/min/1,73 m2 i cap ISGLT2 si FG < 
45 mL/min/1,73 m2. 

• En població general diabètica, es desconeix l’efecte dels 
ISGLT2 en la reducció de les complicacions microvasculars i 
macrovasculars associades a la DM2. 

 
Seguretat 
• En estudis de seguretat amb disseny de no inferioritat 

realitzats principalment en població amb malaltia 
cardiovascular (CV) establerta (DAPA 41%, CANA 66% i 
EMPA > 99%), CANA i EMPA davant de placebo afegides al 
tractament estàndard van mostrar una reducció del nombre 
d’esdeveniments d’una variable combinada (mort CV, infart 
de miocardi no mortal i ictus no mortal). DAPA va ser no 
inferior a placebo en la mateixa variable i va mostrar una 
reducció dels casos en la covariable primària d’hospitalització 
per insuficiència cardíaca i mort CV. L’estudi de seguretat CV 
d’ERTU encara està en curs. 

• D’entre altres variables, es van observar reduccions en 
l’hospitalització per insuficiència cardíaca i dels 
esdeveniments renals. Els resultats són exploratoris i s’han 
de confirmar en estudis dissenyats amb aquest objectiu, 
alguns dels quals estan en curs. 
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Punts clau 

 En teràpia doble, en pacients tractats amb metformina i control glucèmic inadequat si hi ha contraindicació 
a les sulfonilurees  (o a repaglinida). En aquesta situació, els ISGLT2 són una alternativa conjuntament amb 
altres hipoglucemiants orals (pioglitazona o inhibidors de la dipeptidil peptidasa-4 [IDPP4]) i la selecció 
s’ha de realitzar en funció del perfil del pacient i les seves comorbiditats. 

 En teràpia triple, en pacients tractats amb dos hipoglucemiants i control glucèmic inadequat quan la 
insulinització no es considera apropiada. En aquesta situació, els ISGLT2 són una alternativa conjuntament 
amb altres hipoglucemiants (pioglitazona, IDPP4 o agonistes del receptor del pèptid similar al glucagó-1 
[ARGLP1]) i la selecció s’ha de realitzar en funció del perfil del pacient i les seves comorbiditats. 
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No s’han identificat situacions clíniques en les quals l’ús dels 
ISGLT2 en monoteràpia sigui prioritari. 

Els pacients candidats a rebre tractament amb un ISGLT2 
d’elecció (DAPA i EMPA) o una combinació d’aquests ISGLT2 
amb metformina, conjuntament amb dieta i exercici, són 
aquells pacients adults amb DM2 i FG ≥ 60 mL/min/1,73 m2 
que compleixen els criteris següents:  

• En teràpia doble, en pacients tractats amb metformina i 
control glucèmic inadequat si hi ha contraindicació a les 
SU1 (o a repaglinida). En aquesta situació, els ISGLT2 són 
una alternativa conjuntament amb altres hipoglucemiants 
orals (pioglitazona o IDPP4) i la selecció s’ha de realitzar en 
funció del perfil del pacient i les seves comorbiditats (vegeu 
l’algorisme al final d’aquest resum). 

• En teràpia triple, en pacients tractats amb dos 
hipoglucemiants i control glucèmic inadequat quan la 
insulinització no es considera apropiada2. En aquesta 
situació, els ISGLT2 són una alternativa conjuntament amb 
altres hipoglucemiants (pioglitazona, IDPP4 o ARGLP1) i la 
selecció s’ha de realitzar en funció del perfil del pacient i les 
seves comorbiditats (vegeu l’algorisme actualitzat al final 
d’aquest resum). 

1 FG < 30 mL/min/1,73 m2 , insuficiència hepàtica greu, alt risc 

d’hipoglucèmies (antecedents d'hipoglucèmies greus, deteriorament 

cognitiu rellevant i/o depressió major, pacients d’edat avançada 

pluripatològics amb discapacitats i/o IMC ≤ 18,5 kg/m2) i treballadors on 

el mínim risc d’hipoglucèmies no sigui acceptable (conductors de grans 

vehicles o maquinària pesada).  
2 Per implicacions laborals o de seguretat del pacient. 
 

No es consideraran candidats a rebre un ISGLT2 o una 
combinació d’ISGLT2/metformina:  
 
• Pacients amb diabetis mellitus tipus 1. 
• Pacients amb diabetis autoimmunitària latent de l’adult. 
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Criteris clínics d’inici, seguiment i discontinuació 

• Aquests estudis de seguretat CV presenten una sèrie de 
limitacions metodològiques que dificulten la interpretació i 
l’extrapolació dels resultats a la pràctica clínica. 

• Les reaccions adverses més freqüents van ser les infeccions 
micòtiques genitals, les infeccions del tracte urinari (ITU) i les 
relacionades amb la diüresi osmòtica i la depleció de volum. 
El risc d’hipoglucèmia és baix, però augmenta en combinació 
amb insulina o amb una SU.  

• L’AEMPS ha emès una nota de seguretat en relació amb el 
risc de cetoacidosi diabètica dels ISGLT2 i amb l’increment 
del risc d’amputacions no traumàtiques d’extremitats inferiors 
amb CANA, sense que es pugui descartar un efecte de 
classe. Addicionalment, les agències reguladores han 
informat sobre l’increment del risc de gangrena de Fournier 
per als ISGLT2. 

• Les dades en pacients d’edat avançada són limitades. S’ha 
de tenir precaució atès que, si existeix alteració de la funció 
renal, l’eficàcia és menor i hi ha més risc d’hipovolèmia i 
d’ITU. 

 
Cost 

• Tots els ISGLT2 tenen un cost similar, tret de CANA 300 mg 
(+52%) que està finançada només quan no s’aconsegueix 
l’objectiu amb CANA 100 mg. El cost dels ISGLT2 és superior 
a la majoria d’antidiabètics orals, encara que similar a l’IDPP4 
recomanat (-7%) i inferior als ARGLP1 (-44% a -66%). 

• HbA1c > 1,5% de l’objectiu individual de control glucèmic, atès 
que difícilment s’assolirà l’objectiu amb l’addició d’un ISGLT2. 

• Pacients amb FG < 60 mL/min/1,73 m2. 
• Pacients amb insuficiència hepàtica greu. 
• Dones embarassades o en període de lactància. 
• Antecedents de cetoacidosi diabètica. 
• Infeccions genitourinàries recurrents. 
• Antecedents d’amputació no traumàtica. 
 
Addicionalment, en relació a l’inici del tractament amb un ISGLT2 o 
una combinació d’ISGLT2/metformina, s’han de tenir en compte 
els aspectes següents: 
• No es recomana l’ús en edat avançada (≥ 80 anys). 
• S’ha de tenir precaució en pacients amb índex de massa 

corporal (IMC) < 25 kg/m2, pel possible increment del risc de 
cetoacidosi. 

• S’ha de tenir precaució en pacients amb malaltia vascular 
perifèrica o neuropatia sensitiva en les extremitats inferiors, pel 
possible increment del risc d’amputacions no traumàtiques. 

• No es recomana afegir qualsevol hipoglucemiant a pacients 
que ja estan tractats amb teràpia triple. Si s’inicia un ISGLT2 
en un pacient ja tractat amb teràpia triple, s’ha de valorar 
suspendre algun altre fàrmac. 

• Si el pacient no assoleix l’objectiu terapèutic després d’afegir 
l’ISGLT2 en teràpia triple, s’ha de considerar la insulinització. 

 
Prèviament a l’inici del tractament es recomana realitzar una 
valoració dels aspectes següents:  
• Adherència al tractament hipoglucemiant previ. 
• HbA1c. 
• Pes corporal i IMC. 
• Pressió arterial. 
• Tractament concomitant amb diürètics pel possible augment 

del risc de deshidratació i hipotensió. 
• Funció renal i hepàtica. 
• Antecedents de malaltia vascular perifèrica o neuropatia 

sensitiva de les extremitats inferiors. 



Així mateix, durant el tractament es recomana monitorar els 
pacients 1 mes després de l’inici del tractament i posteriorment 
cada 6 mesos, realitzant un seguiment dels aspectes següents:  
• Adherència al tractament. 
• HbA1c. 
• Pes corporal i IMC. 
• Funció renal (com a mínim anualment). 
• Reaccions adverses, com les infeccions genitourinàries, 

signes de cetoacidosi o les complicacions en els peus. 
• Ingressos per complicacions de la diabetis. 

En termes generals, s’ha de discontinuar el tractament si:  
• Manca d’adherència al tractament. 
• Manca de resposta definida com una reducció de l’HbA1c < 

0,5% en 6 mesos. 
• Increment ponderal o no pèrdua del pes esperat (reducció del 

3% respecte al pes basal). 
• Deteriorament sostingut de la funció renal o FG < 45 

mL/min/1,73 m2. 
• Insuficiència hepàtica greu. 
• Infeccions genitourinàries recurrents. 
• Episodi de cetoacidosi diabètica, gangrena de Fournier o 

amputació no traumàtica. 
• Aparició o empitjorament de la malaltia vascular perifèrica o de 

la neuropatia sensitiva de les extremitats inferiors. 
• Embaràs o risc d’aquest. 
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Principis 
actius 

Presentacions Data de 
comercialització* ACORD 

Dapagliflozina Edistride® i Forxiga®, 10 mg 
28 comprimits recoberts amb pel·lícula 01.12.2013 C 

Medicaments per a 
pacients que han 
exhaurit altres 
alternatives 

Dapagliflozina/ 
metformina 

Ebymect® i Xigduo®, 5/850 mg i 5/1.000 mg 
56 comprimits recoberts amb pel·lícula 01.04.2015 

Empagliflozina Jardiance®, 10 i 25 mg 
30 comprimits recoberts amb pel·lícula 01.04.2015 C 

Medicaments per a 
pacients que han 
exhaurit altres 
alternatives 

Empagliflozina/ 
metformina 

Synjardy®, 5/1.000mg i 12,5/1.000 mg 
60 comprimits recoberts amb pel·lícula 01.03.2016 

Canagliflozina Invokana®, 100 i 300 mg 
30 comprimits recoberts amb pel·lícula 01.05.2015 D 

Medicaments 
sense valor 
terapèutic afegit 

Canagliflozina/ 
metformina 

Vokanamet®, 50/850 mg, 50/1.000 mg, 150/850 mg, 150/1.000 mg 
60 comprimits recoberts amb pel·lícula 01.09.2015 

Ertugliflozina Steglatro®, 5 i 15 mg 
28 comprimits recoberts amb pel·lícula 01.09.2019 D 

Medicaments 
sense valor 
terapèutic afegit Ertugliflozina/ 

metformina 
Segluromet®, 2,5/1.000 mg i 7,5/1.000 mg 
56 comprimits recoberts amb pel·lícula 01.10.2019 

 
Condició de dispensació: recepta mèdica 
Bibliografia:  
• Informe tècnic d’avaluació: 

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitza
cio/informes/_compartits/Diabetis-DM2/informe-tecnic-CAMAPCE-ISGLT2-DM2.pdf 

• Acord de la CFT-SISCAT: 
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitza
cio/informes/_compartits/Diabetis-DM2/acord-CFT-SISCAT-ISGLT2-DM2.pdf 

*En els casos en què hi ha més d’una marca comercial s’indica la data de la que es va comercialitzar primer.  

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/informes/_compartits/Diabetis-DM2/informe-tecnic-CAMAPCE-ISGLT2-DM2.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/informes/_compartits/Diabetis-DM2/informe-tecnic-CAMAPCE-ISGLT2-DM2.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/informes/_compartits/Diabetis-DM2/acord-CFT-SISCAT-ISGLT2-DM2.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/informes/_compartits/Diabetis-DM2/acord-CFT-SISCAT-ISGLT2-DM2.pdf
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Algorisme actualitzat de les Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la DM2 

METFORMINA

ELECCIÓ

SULFONILUREA
(O REPAGLINIDA)

ALTERNATIVES

PIOGLITAZONA
IDPP4

INSULINA

PIOGLITAZONA, IDPP4, 
ARGLP1, ISGLT2

MESURES DIETÈTIQUES I CANVIS D’ESTIL DE VIDA 

Insulinització dels pacients amb descompensació 
hiperglucèmica aguda o símptomes d’insulinopènia 

independentment de l’esglaó

Mal control  
3-6 mesos 

4

62

2

Mal control  
3-6 mesos 

SULFONILUREA
(O REPAGLINIDA)

Si contraindicació o 
intolerància a 
metformina 1

Mal control  
0-6 mesos 

Si contraindicació a 
sulfonilurees 3

PIOGLITAZONA,
IDPP4, ISGLT2

4,5

Si contraindicació a 
sulfonilurees 3

4

Si no es pot considerar 
insulinització: triple teràpia 

2

1r ESGLAÓ 2n ESGLAÓ 3r ESGLAÓ

1. Metformina està contraindicada en pacients amb: FGe ≤ 30 ml/min/1,73 m2, cetoacidosi diabètica, 
situacions agudes amb risc d’alterar la funció renal (deshidratació, infecció greu), malaltia aguda o crònica 
que pugui provocar hipòxia tissular (insuficiència cardíaca o respiratòria descompensada, infart de miocardi 
recent, xoc), insuficiència hepàtica greu, intoxicació alcohòlica aguda i alcoholisme. 

2. Escollir entre les sulfonilurees prioritzades i evitar glibenclamida pel major risc d’hipoglucèmia. En el cas de 
pacients amb àpats irregulars i/o hiperglucèmies postprandials, es recomana escollir repaglinida com a 
alternativa a les sulfonilurees. També es considera repaglinida com una possible opció en pacients amb 
FGe < 30 ml/min/1,73 m2. 

3. Les sulfonilurees estan contraindicades en pacients amb: FGe < 30 ml/min/1,73 m2, insuficiència hepàtica 
greu, alt risc d’hipoglucèmies (antecedents d'hipoglucèmies greus, deteriorament cognitiu rellevant i/o 
depressió major, pacients d’edat avançada pluripatològics amb discapacitats i/o IMC ≤ 18,5 kg/m2) i 
treballadors on el mínim risc d’hipoglucèmies no sigui acceptable (conductors de grans vehicles o 
maquinària pesada). 

4. Escollir la teràpia en funció de les comorbiditats del pacient. 

5. Els ARGLP1 poden ser útils en determinades situacions clíniques o en pacients amb contraindicació a la 
resta de tractaments. 

6. Vegeu l’algorisme d’insulinització de la DM2 de les Pautes. 
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