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Injeção de Exenatida
pronunciado como (ex en' a maré)

AVISO IMPORTANTE:

A injeção de exenatida de liberação prolongada (Bydureon BCISE) pode aumentar o risco de desenvolver 

tumores da glândula tireoide, incluindo carcinoma medular da tireoide (CMT; um tipo de câncer de tireoide). 

Animais de laboratório que receberam injeção de exenatida de liberação prolongada desenvolveram tumores, 

mas não se sabe se este medicamento aumenta o risco de tumores em humanos. Informe o seu médico se 

você ou alguém da sua família tem ou já teve CMT ou síndrome de Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 2 (MEN 2; 

condição que causa tumores em mais de uma glândula do corpo). Nesse caso, seu médico provavelmente lhe 

dirá para não usar exenatida injeção de liberação prolongada. Se sentir algum dos seguintes sintomas, 

contacte o seu médico imediatamente: um nódulo ou inchaço no pescoço; rouquidão; dificuldade em engolir; 

ou falta de ar.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico pode solicitar alguns testes para 

verificar a resposta do seu corpo à exenatida.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) 

quando iniciar o tratamento com injeção de exenatido e sempre que reabastecer a sua receita. Leia 

atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você 

também pode visitar o site da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

Converse com seu médico sobre os riscos do uso de injeção de exenatida.

por que este medicamento é prescrito?

A exenatida é usada juntamente com dieta e exercícios para tratar diabetes tipo 2 (condição na qual o corpo não usa 

insulina normalmente e, portanto, não consegue controlar a quantidade de açúcar no sangue) em adultos (Byetta) e em 

adultos e crianças de 10 anos de idade. e mais antigos (Bydureon BCISE). A exenatida está em uma classe de medicamentos 

chamados miméticos de incretina. Funciona estimulando o pâncreas a secretar insulina quando os níveis de açúcar no 

sangue estão altos. A insulina ajuda a mover o açúcar do sangue para outros tecidos do corpo onde está
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usado para energia. A exenatida também retarda o esvaziamento do estômago e causa uma diminuição do apetite. A 

exenatida não é usada para tratar a diabetes tipo 1 (condição na qual o corpo não produz insulina e, portanto, não 

consegue controlar a quantidade de açúcar no sangue). A exenatida não é usada em vez da insulina para tratar pessoas 

com diabetes que precisam de insulina.

Com o tempo, as pessoas que têm diabetes e açúcar elevado no sangue podem desenvolver complicações graves ou com risco 

de vida, incluindo doenças cardíacas, derrame, problemas renais, danos nos nervos e problemas oculares. Usar medicamentos, 

fazer mudanças no estilo de vida (por exemplo, dieta, exercícios, parar de fumar) e verificar regularmente o açúcar no sangue 

pode ajudar a controlar o diabetes e melhorar a saúde. Esta terapia também pode diminuir suas chances de ter um ataque 

cardíaco, derrame ou outras complicações relacionadas ao diabetes, como insuficiência renal, danos nos nervos (dormência, 

pernas ou pés frios; diminuição da capacidade sexual em homens e mulheres), problemas oculares, incluindo alterações ou 

perda de visão, ou doença gengival. Seu médico e outros profissionais de saúde conversarão com você sobre a melhor maneira 

de gerenciar seu diabetes.

como este medicamento deve ser usado?

Exenatida de liberação imediata (Byetta®) vem como uma solução (líquida) em uma caneta doseadora pré-cheia para injetar por 

via subcutânea (logo sob a pele). Exenatida de liberação prolongada (ação prolongada) (Bydureon®BCISE) vem como uma 

suspensão (líquido) em um autoinjetor pré-carregado para injetar por via subcutânea. A solução de liberação imediata de 

exenatida é geralmente injetada duas vezes ao dia dentro de 60 minutos antes das refeições da manhã e da noite (ou as duas 

refeições principais do dia, com aproximadamente 6 horas de intervalo). Não o injete após as refeições. O seu médico 

provavelmente iniciará com uma dose baixa de exenatida injeção de liberação imediata e poderá mudar para uma caneta com 

uma dose mais alta de medicamento se o seu controle de açúcar no sangue não melhorar após ter usado exenatida por 1 mês. 

Exenatida suspensão de liberação prolongada é injetada uma vez por semana a qualquer hora do dia, independentemente das 

refeições. Use exenatida de liberação prolongada no mesmo dia da semana a qualquer hora do dia. Pode alterar o dia da semana 

em que utiliza exenatido suspensão de libertação prolongada se tiverem passado 3 ou mais dias desde que utilizou a última dose. 

Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você 

não entenda. Use produtos de injeção de exenatida exatamente como indicado. Não use mais ou menos dele ou use-o com mais 

frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Se você estiver mudando de exenatida solução de liberação imediata para exenatida suspensão de liberação prolongada, seus 

níveis de glicose (açúcar) podem aumentar temporariamente por 2 a 4 semanas após essa mudança.

A exenatida controla a diabetes, mas não a cura. Continue a usar exenatida mesmo que se sinta bem. Não pare 
de usar exenatida sem falar com seu médico.

Certifique-se de ler e entender as instruções do fabricante para injetar produtos de injeção de exenatida. Peça ao 
seu médico ou farmacêutico para lhe mostrar como usar a caneta ou o autoinjetor. Siga estas instruções 
cuidadosamente.

Se estiver a utilizar exenatido de libertação imediata (Byetta®) canetas doseadoras pré-cheias, terá de comprar agulhas 

separadamente. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico que tipo de agulhas você precisará para injetar sua 

medicação. Nunca reutilize agulhas e nunca compartilhe agulhas ou canetas. Sempre remova a agulha logo após 

injetar sua dose. Descarte as agulhas em um recipiente resistente a perfurações. Pergunte ao seu médico ou 

farmacêutico como descartar o recipiente resistente a perfurações.
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Sempre observe sua solução de liberação imediata de exenatida antes de injetá-la. Deve ser o mais claro, 
incolor e livre de partículas. Não use exenatida injeção de liberação imediata se estiver colorida, turva, 
contiver partículas sólidas ou se a data de validade tiver expirado.

Remova a exenatida de liberação prolongada (Bydureon BCISE®) do refrigerador e deixe-o aquecer até a 
temperatura ambiente por 15 minutos antes de injetar o medicamento. Misture o autoinjetor pré-cheio 
agitando vigorosamente por pelo menos 15 segundos antes do uso.

Sempre observe sua suspensão de liberação prolongada de exenatida antes de injetá-la. Depois de agitar por 15 segundos, 

deve ficar branco a esbranquiçado e turvo. Não use se estiver descolorido, contiver partículas sólidas ou se a data de 

validade tiver expirado.

Não misture insulina com produtos de exenatida para combinar em uma única injeção.

Os produtos de injeção de exenatida podem ser administrados na coxa (parte superior da perna), abdômen (estômago) ou parte 

superior do braço. Nunca injete exenatida em uma veia ou músculo. Altere (gire) o local de injeção dentro da área escolhida com 

cada dose da suspensão de liberação prolongada de exenatida.

Você pode injetar exenatida de liberação prolongada e insulina na mesma área geral do corpo, mas as injeções 

não devem ser administradas uma ao lado da outra.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de usar a injeção de exenatida,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à exenatida, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 
ingredientes da injeção de exenatida. Pergunte ao seu farmacêutico ou consulte o Guia de Medicação para obter uma lista dos 
ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. É especialmente importante 
informar o seu médico sobre todos os medicamentos que você toma por via oral, pois a exenatida pode alterar a 
maneira como seu corpo absorve esses medicamentos. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: 
acetaminofeno (Tylenol); inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA), como benazepril (Lotensin, em 
Lotrel), captopril, enalapril (Epaned, Vasotec, em Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Prinivil, Qbrelis, Zestril, em Zestoretic), 
moexipril, perindopril (em Prestalia ), quinapril (Accupril, em Accuretic, em Quinaretic), ramipril (Altace) e trandolapril; 
diuréticos ('pílulas de água'); aspirina e outros fármacos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) tais como ibuprofeno 
(Advil, Motrin) e naproxeno (Aleve, Naprosyn); lovastatina (Altoprev); medicamentos para pressão alta; insulina ou 
outros medicamentos para tratar diabetes, como sulfonilureias, como glimepirida (Amaryl, em Duetact), glipizida 
(Glucotrol), gliburida (DiaBeta, Glynase) e tolbutamida; e varfarina (Jantoven). Seu médico pode precisar alterar as 
doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

se estiver a tomar contracetivos orais (pílulas anticoncepcionais) ou antibióticos, tome-os pelo menos 1 hora 
antes de usar exenatido solução de libertação imediata. Se lhe foi dito para tomar estes medicamentos com 
alimentos, tome-os com uma refeição ou lanche numa altura em que não utiliza exenatido solução de libertação 
imediata.
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informe o seu médico se já teve hemorragia grave devido a trombocitopenia (um baixo número de plaquetas [tipo de 
célula sanguínea necessária para a coagulação do sangue]) após receber produtos de exenatido. O seu médico 
provavelmente lhe dirá para não usar produtos de exenatida.

informe o seu médico se foi submetido a um transplante de rim ou se tem ou já teve problemas de estômago graves, 
incluindo gastroparesia (movimento lento dos alimentos do estômago para o intestino delgado) ou outros problemas 
de digestão dos alimentos; pancreatite (inchaço do pâncreas) ou outros problemas do pâncreas; cálculos biliares 
(depósitos sólidos que se formam na vesícula biliar) ou outros problemas da vesícula biliar; alto nível de triglicerídeos 
(gorduras) no sangue; ou doença hepática ou renal. Informe também o seu médico se teve recentemente diarreia, 
náuseas ou vómitos ou se não consegue beber líquidos por via oral, o que pode causar desidratação (perda de uma 
grande quantidade de fluidos corporais).

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto 
estiver a utilizar exenatido, contacte o seu médico.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Certifique-se de seguir todas as recomendações de exercícios e dieta feitas pelo seu médico ou nutricionista. É 

importante ter uma dieta saudável.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você perder uma dose de exenatida injeção de liberação imediata (Byetta®), pule a dose esquecida e 

continue seu esquema de dosagem regular. Não injete uma dose dupla para compensar uma dose perdida.

Se você perder uma dose de injeção de liberação prolongada de exenatida (Bydureon BCISE®), use a dose esquecida 

assim que se lembrar e depois continue sua programação semanal regular. No entanto, se faltarem menos de 3 dias 

(72 horas) para a próxima dose programada, pule a dose esquecida e continue com o esquema posológico regular. 

Não use uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Este medicamento pode causar alterações no açúcar no sangue. Você deve conhecer os 
sintomas de açúcar no sangue baixo e alto e o que fazer se tiver esses sintomas.

A injeção de exenatida pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes 
sintomas for grave ou não desaparecer:

náusea

vômito

diarréia

constipação

diminuição do apetite

sentimento nervoso

tontura

azia

dor de cabeça
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fraqueza

sudorese

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você apresentar algum dos seguintes sintomas ou 
aqueles listados na seção AVISOS IMPORTANTES, pare de usar exenatida e chame seu médico 
imediatamente ou receba tratamento médico de emergência:

dor contínua que começa na parte superior esquerda ou no meio do estômago, mas pode se espalhar para as costas com ou 
sem vômito

urticária

irritação na pele

coceira

inchaço da face, garganta, língua, lábios ou olhos

tontura ou desmaio

batimento cardíaco acelerado

dificuldade em respirar ou engolir

dor no local da injeção, inchaço, bolhas, coceira ou nódulos

dor na área do estômago direito ou médio superior, náuseas, vômitos, febre ou amarelecimento da pele ou dos olhos

alterações na cor ou quantidade de urina

urinar com mais ou menos frequência do que o habitual

inchaço dos braços, mãos, pés, tornozelos ou pernas

sangramento ou hematomas incomuns

A exenatida pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum ao usar este 

medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone 
(1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Armazene as canetas de liberação imediata de exenatida não utilizadas em sua embalagem original na geladeira, protegidas 

da luz. Não congele. Uma vez em uso, as canetas de liberação imediata de exenatida podem ser armazenadas em 

temperatura ambiente (até 77°F [25°C]) por até 30 dias. Não guarde as canetas de exenatida com a agulha colocada. Ao 

viajar, certifique-se de manter as canetas de liberação imediata de exenatida secas.

Armazene os autoinjetores de liberação prolongada de exenatida na geladeira na embalagem original e protegidos da 

luz. Se necessário, os autoinjetores de liberação prolongada de exenatida podem ser armazenados em temperatura 

ambiente (até 80°F [30°C]) por um total de 4 semanas.
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Mantenha as canetas de exenatida e os autoinjetores fora do alcance das crianças.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como 

guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças 

pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de 

segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e 

alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor 

maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu 

farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em 

sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

náusea

vômito

sintomas de hipoglicemia

Quais outras informações devo saber?

O açúcar no sangue e a hemoglobina glicosilada (HbA1c) devem ser verificados regularmente para determinar sua 

resposta à exenatida. Seu médico também lhe dirá como verificar sua resposta a este medicamento medindo seus 

níveis de açúcar no sangue ou na urina em casa. Siga estas instruções cuidadosamente.

Não deixe ninguém usar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 

receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 

alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 

uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Bydureon®¶
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Bydureon BCISE®

Byetta®

¶ -Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.
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