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Injeção de leuprorrelina
pronunciado como (loo proe' lide)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de leuprorrelina (Eligard, Lupron Depot) é usada para tratar os sintomas associados ao câncer de próstata avançado. A 

injeção de leuprorrelina (Lupron Depot-PED, Fensolvi) é usada em crianças com 2 anos de idade ou mais para tratar a puberdade 

precoce central (PPC; uma condição que causa meninas [geralmente com menos de 8 anos de idade] e meninos [geralmente com 

menos de 9 anos de idade idade] para entrar na puberdade muito cedo, resultando em crescimento ósseo mais rápido do que o 

normal e desenvolvimento de características sexuais). A injeção de leuprorrelina (Lupron Depot) é usada isoladamente ou com 

outro medicamento (noretindrona) para tratar a endometriose (uma condição na qual o tipo de tecido que reveste o útero 

[ventre] cresce em outras áreas do corpo e causa dor, menstruação intensa ou irregular [períodos], e outros sintomas). A injeção 

de leuprorrelina (Lupron Depot) também é usada com outros medicamentos para tratar a anemia (um número menor do que o 

normal de glóbulos vermelhos) causada por miomas uterinos (crescimentos não cancerosos no útero). A injeção de leuprorrelina 

está em uma classe de medicamentos chamados agonistas do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH). Funciona 

diminuindo a quantidade de certos hormônios no corpo.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de leuprorrelina vem como uma suspensão de ação prolongada (Lupron) que é injetada por via intramuscular (no 

músculo) por um médico ou enfermeiro em um consultório médico ou clínica e geralmente é administrada uma vez por mês 

(Lupron Depot, Lupron Depot-PED) ou a cada 3, 4 ou 6 meses (Lupron Depot-3 meses, Lupron Depot-PED-3 meses, Lupron 

Depot-4 meses, Lupron Depot-6 meses). A injeção de leuprorrelina também vem como uma suspensão de ação prolongada 

(Eligard) que é injetada por via subcutânea (logo sob a pele) por um médico ou enfermeiro em um consultório ou clínica e 

geralmente é administrada a cada 1, 3, 4 ou 6 meses. A injeção de leuprorrelina também vem como uma suspensão de ação 

prolongada (Fensolvi) que é injetada por via subcutânea (logo sob a pele) por um médico ou enfermeiro em um consultório 

médico ou clínica e geralmente é administrada a cada 6 meses. O seu médico irá dizer-lhe quanto tempo irá durar o seu 

tratamento com injeção de leuprolida. Quando usado em crianças com puberdade precoce, a injeção de leuprolida (Lupron 

Depot-PED, Lupron Depot-PED-3 meses, Fensolvi) provavelmente será interrompida pelo médico do seu filho antes dos 11 anos de 

idade em meninas e 12 anos de idade em meninos.

Se você receber suspensão de ação prolongada de leuprorrelina (Eligard) como injeção subcutânea, poderá notar uma pequena 

protuberância no local onde a injeção foi administrada quando receber a medicação pela primeira vez. Esta colisão deve 

eventualmente desaparecer.
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A leuprorrelina pode causar um aumento de certos hormônios nas primeiras semanas após a injeção. O seu médico irá 

monitorá-lo cuidadosamente para quaisquer sintomas novos ou agravantes durante este período.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

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 receber injeção de leuprolida,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a leuprolida, goserelina (Zoladex), histrelina (Supprelin LA, 
Vantas), nafarelina (Synarel), triptorelina (Triptodur, Trelstar), qualquer outro medicamento ou qualquer um dos 
ingredientes da injeção de leuprolida. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um 
dos seguintes: certos medicamentos para batimentos cardíacos irregulares, como amiodarona (Cordarone), 
disopiramida (Norpace), procainamida (Procanbid), quinidina e sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine); buproprion 
(Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, em Contrave); medicamentos para convulsões; esteróides orais, como dexametasona 
(Hemady), metilprednisolona (Medrol) e prednisona (Rayos); e inibidores seletivos de recaptação de serotonina (SSRIs) 
como citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetina (Prozac, Sarafem, em Symbyax), fluvoxamina (Luvox), 
paroxetina (Brisdelle, Paxil) e sertralina (Zoloft). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou 
monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem interagir com a 
leuprolida, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que 
não aparecem nesta lista.

informe o seu médico se tiver sangramento vaginal incomum. O seu médico pode dizer-lhe para não usar injeção de 
leuprolida.

informe o seu médico se você ou alguém da sua família tem ou já teve osteoporose (condição em que os ossos são 
finos e mais propensos a quebrar); se você tem um histórico de consumo de álcool ou uso de produtos de tabaco por 
um longo período de tempo; ou se você tem ou já teve depressão, convulsões, tumores cerebrais, câncer que se 
espalhou para a coluna vertebral, diabetes, obstrução urinária (bloqueio que causa dificuldade para urinar), sangue na 
urina, intervalo QT prolongado (uma doença rara problemas cardíacos que podem causar batimentos cardíacos 
irregulares, desmaios ou morte súbita), doença cerebrovascular (entupimento ou enfraquecimento dos vasos 
sanguíneos no cérebro ou que levam ao cérebro), doença cardíaca ou um baixo nível de potássio, cálcio ou magnésio 
no seu sangue.

deve saber que a leuprolida não deve ser utilizada em mulheres grávidas, que possam engravidar ou que estejam a 
amamentar. Informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. O seu médico pode 
realizar um teste de gravidez para ter certeza de que você não está grávida quando começar a receber injeção de 
leuprolida. Você precisará usar um método não-hormonal confiável de controle de natalidade para evitar a gravidez 
enquanto estiver recebendo injeção de leuprolida. Converse com seu médico sobre os tipos de controle de natalidade 
adequados para você e continue usando o controle de natalidade, mesmo que você não deva ter períodos menstruais 
regulares durante o tratamento. Se você acha que engravidou enquanto recebe injeção de leuprolida, ligue para o seu 
médico imediatamente. A injeção de leuprolida pode prejudicar o feto.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.
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o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você perder uma consulta para receber uma injeção de leuprolida, ligue para seu médico 
imediatamente para reagendar sua consulta.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

cansaço

ondas de calor (uma onda repentina de calor corporal leve ou intenso), sudorese ou umidade

sensibilidade mamária, dor ou alteração no tamanho da mama em homens e mulheres

corrimento vaginal, secura ou coceira em mulheres

spotting (sangramento vaginal leve) ou menstruação (períodos)

diminuição do tamanho dos testículos

diminuição da capacidade ou desejo sexual

inchaço das mãos, pés, tornozelos ou pernas

dor, queimação ou formigamento nas mãos ou pés

dor, queimação, hematomas, vermelhidão ou endurecimento no local onde a injeção foi administrada

mudança de peso

dores musculares ou articulares

coriza, tosse, dor de garganta ou sintomas semelhantes aos da gripe

febre

dor de estômago

constipação

dor de cabeça

acne

depressão

incapaz de controlar as emoções e mudanças de humor frequentes

nervosismo

sensação geral de desconforto ou mal-estar

dificuldade de memória

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente:

coceira, erupção cutânea ou urticária

dificuldade em respirar ou engolir
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dor nos braços, costas, peito, pescoço ou mandíbula

fala lenta ou difícil

tontura ou desmaio

fraqueza, dormência ou incapacidade de mover um braço ou perna

dor no osso

micção dolorosa, frequente ou difícil

sangue na urina

sede extrema

fraqueza

boca seca

náusea

vômito

hálito que cheira a fruta

consciência diminuída

dor de cabeça repentina

visão embaçada

alterações na visão

dificuldade em mover os olhos

pálpebras caídas

confusão

convulsões

A injeção de leuprorrelina pode causar uma diminuição na densidade de seus ossos, o que pode aumentar a chance de 

ossos quebrados. Converse com seu médico sobre os riscos de usar este medicamento e descubra o que você pode fazer 

para diminuir esses riscos.

Em crianças que recebem injeção de leuprolida (Lupron Depot-PED, Fensolvi) para puberdade precoce, podem ocorrer sintomas 

novos ou agravamento do desenvolvimento sexual durante as primeiras semanas de tratamento. Em meninas que recebem 

injeção de leuprolida (Lupron Depot-PED) para puberdade precoce, o início da menstruação ou spotting (sangramento vaginal 

leve) pode ocorrer durante os primeiros dois meses de tratamento. Se o sangramento continuar além do segundo mês, ligue 

para o seu médico.

A injeção de leuprorrelina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum 

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

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.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico solicitará alguns exames laboratoriais e 

fará algumas medições para verificar a resposta do seu corpo à injeção de leuprolida. O açúcar no sangue e a 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) também podem ser verificados regularmente.

Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre a injeção de leuprolida.

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

Eligard®

Fensolvi®

Lupron®

Depósito de Lupron®

Depósito de Lupron-PED®

Pacote Lupaneta®(como um produto combinado contendo Leurprolide, Noretindrona)

outros nomes

Acetato de Leuprorrelina
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