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El Programa d’harmonització farmacoterapèutica considera que no es poden identificar situacions clíniques en les
quals l’ús de semaglutida oral sigui prioritari, atès que l’efecte en la reducció de l’HbA1c no és superior al d’altres
ARGLP1, que té menor experiència d’ús i que no s’han pogut descartar les incerteses existents sobre la seguretat de
semaglutida, en concret en relació amb el risc potencial de retinopatia. Quan es requereixi la prescripció d’un ARGLP1,
es recomana utilitzar altres fàrmacs d’aquesta família segons l’establert a l’acord de la CFT-SISCAT sobre l’ús dels
ARGLP1 per al tractament de la DM2.

Lloc en la terapèutica

Punts clau
• Semaglutida oral és un agonista del receptor del GLP-

1 (ARGLP1). Redueix la glucosa en sang de forma 
dependent de la glucosa mitjançant l’estimulació de la 
secreció d’insulina i la disminució de la secreció de 
glucagó quan la glucèmia és elevada. Està autoritzada 
per al tractament de la diabetis mellitus tipus 2 en adults 
com a complement a la dieta i l’exercici per millorar el 
control glucèmic, afegida a altres hipoglucemiants o en 
monoteràpia quan hi ha intolerància o contraindicació a 
metformina.

• Ha estat formulada amb salcaprozat sòdic (SNAC), un 
excipient que redueix el metabolisme gàstric i potencia 
l’absorció, la qual cosa permet l’administració diària per 
via oral. És el primer ARGLP1 d’administració oral.

• Quan s’administra per via oral, la semaglutida té una 
biodisponibilitat absoluta baixa i una absorció molt 
variable. L’administració és un cop al dia i els 
comprimits s’han de prendre en dejú, sencers i amb un 
glop d’aigua (fins a mig got d’aigua, equivalent a 120 
mL). Cal d’esperar almenys 30 minuts abans de menjar, 
beure o prendre altres medicaments orals.

• El seu finançament al Sistema Nacional de Salut està 
restringit mitjançant visat per al tractament de la diabetis 
mellitus tipus 2 en persones obeses amb un índex de 
massa corporal igual o major de 30 kg/m2 i en teràpia 
combinada amb altres antidiabètics (no en 
monoteràpia), incloent-hi insulina, quan aquests, junt 
amb la dieta i l’exercici, no proporcionen un control 
glucèmic adequat.

Eficàcia

• L’evidència disponible sobre l’eficàcia i la seguretat de 
semaglutida oral prové de 7 assaigs clínics aleatoritzats 
(ACA) fase III controlats amb placebo o amb 
comparadors actius (empagliflozina, sitagliptina i 
liraglutida), en monoteràpia, o en combinació amb altres 
fàrmacs hipoglucemiants. A més, es disposa de tota 
l’evidència generada durant el desenvolupament clínic 
de la semaglutida sc.

• No s’ha establert l’equivalència entre la semaglutida
oral i la semaglutida sc ni es disposa de dades 
comparatives directes.

• Semaglutida oral va reduir l’HbA1c a les 26 setmanes 
més que placebo en totes les poblacions estudiades. 
Les diferències van ser majors amb la dosi de 14 mg 
(diferències en el canvi d’HbA1c respecte a placebo de 
-0,8% a -1,2%) que amb la dosi de 7 mg (-0,9%) i de 3 
mg (-0,5% a -0,6%). Semaglutida oral 14 mg va ser 
superior a empagliflozina 25 mg i a sitagliptina 100 mg 
(diferències en el canvi d’HbA1c a les 26 setmanes al 
voltant del 0,5%) i no inferior a liraglutida 1,8 mg sc.

• Semaglutida oral va ser superior en la reducció de pes 
a les 26 setmanes en comparació amb placebo 
(diferència de -0,9 a -3,3 kg), amb sitagliptina
(diferència de -0,6 a -2,5 kg) i amb liraglutida (-1,2 kg). 
En comparació amb empagliflozina, no es van detectar 
diferències.
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ACORD
A Medicaments d’elecció en primera línia

B
Medicaments d’elecció en segona línia o 
recomanats en un subgrup de pacients

C
Medicaments per a pacients que han 
exhaurit altres alternatives

D
Medicaments sense valor terapèutic 
afegit

Presentacions: Rybelsus 3 mg, 7 mg, 14 mg, 30 comprimits
Condicions de dispensació: recepta mèdica amb visat (ús 
restringit de la indicació per a pacients amb un índex de massa 
corporal igual o major de 30 kg/m2 i en teràpia combinada amb 
altres antidiabètics (no en monoteràpia), incloent-hi insulina, 
quan aquests, junt amb la dieta i l’exercici, no proporcionen un 
control glucèmic adequat)
Data de comercialització: 01.11.2021
Bibliografia: 
• Informe tècnic d’avaluació
• Acord de la CFT-CISCAT

2

Seguretat

• El perfil de seguretat de semaglutida oral coincideix 
amb el dels altres ARGLP1. Els efectes adversos més 
freqüents són els gastrointestinals, que es presenten 
amb una freqüència superior en comparació amb 
placebo, amb empagliflozina i amb sitagliptina i també 
lleugerament superior en comparació amb liraglutida. 
La hipoglucèmia greu es va observar principalment amb 
l’associació amb una sufonilurea (SU) o insulina i en els 
pacients d’edat avançada.

• L’estudi de seguretat CV específic (PIONEER 6) va 
demostrar que semaglutida no augmenta la 
morbimortalitat cardiovascular.

• No s’ha pogut descartar el risc de retinopatia diabètica 
detectat anteriorment amb la semaglutida sc. En els 
estudis de la semaglutida oral es van excloure els 
pacients amb retinopatia proliferativa o edema macular 
que requerissin tractament agut, però malgrat aquesta 
selecció de pacients es va detectar un excés del risc del 
0,5% - 1%.

Cost

• El cost de semaglutida oral és lleugerament inferior al 
de semaglutida sc, dulaglutida, exenatida diària, 
lixisenatida i a les dosis baixes altes de liraglutida i és 
lleugerament superior al d’exenatida setmanal i al de les 
dosis baixes de liraglutida.

• El cost farmacològic dels ARGLP1 és superior al de tots 
els altres hipoglucemiants no insulínics i al de les 
insulines basals.

https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/6867
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/informes/semaglutida-oral-dm2/acord-cft-siscat-semaglutida-dm2.pdf
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