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Injeção de liraglutida
pronunciado como (lir'' a gloo' maré)

AVISO IMPORTANTE:

A injeção de liraglutida 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 

liraglutida 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 a injeção de liraglutida. Se sentir algum dos 

seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: 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 injeção de liraglutida.

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

quando iniciar o tratamento com injeção de liraglutido 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 liraglutida.

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de liraglutida (Victoza) é usada com um programa de dieta e exercícios para controlar os níveis de açúcar no sangue em 

adultos e crianças com 10 anos de idade ou mais com diabetes tipo 2 (condição na qual o corpo não usa insulina normalmente e, 

portanto, não pode controlar a quantidade de açúcar no sangue) quando outros medicamentos não controlaram os níveis 

suficientemente bem. A injeção de liraglutida (Victoza) também é usada para reduzir o risco de ataque cardíaco, acidente vascular 

cerebral ou morte em adultos com diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardíacas e dos vasos sanguíneos. A injeção de liraglutida 

(Victoza) não é usada para tratar diabetes tipo 1 (condição na qual o corpo
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não produz insulina e, portanto, não pode controlar a quantidade de açúcar no sangue) ou cetoacidose diabética (uma 

doença grave que pode se desenvolver se o açúcar elevado no sangue não for tratado) em adultos. A injeção de liraglutida 

(Saxenda) é usada juntamente com uma dieta de calorias reduzidas e plano de exercícios para ajudar certos adultos e 

crianças com 12 anos de idade ou mais que pesam 60 kg ou mais e que são obesos ou com sobrepeso e têm peso 

problemas médicos relacionados para perder peso e não voltar a ganhar peso. A injeção de liraglutida (Saxenda) não é 

usada para tratar diabetes tipo 2. A injeção de liraglutida está em uma classe de medicamentos chamados miméticos de 

incretina. Funciona ajudando o pâncreas a liberar a quantidade certa de 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 é usado como energia. A 

injeção de liraglutida também retarda o esvaziamento do estômago e pode diminuir o apetite e causar perda de peso.

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?

A injeção de liraglutida vem como uma solução (líquida) em uma caneta doseadora pré-cheia para injetar por via 

subcutânea (sob a pele) no estômago, coxa ou braço. Geralmente é injetado uma vez ao dia com ou sem alimentos. Use 

a injeção de liraglutida mais ou menos no mesmo horário todos os dias. 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 a injeção de 

liraglutida exatamente como indicado. Não use mais ou menos dele ou use-o com mais frequência do que o prescrito 

pelo seu médico.

O seu médico provavelmente iniciará uma dose baixa de injeção de liraglutida e aumentará sua dose após 1 

semana.

A injeção de liraglutida (Victoza) controla o diabetes, mas não o cura. Continue a usar a injeção de liraglutida mesmo 

que se sinta bem. Não pare de usar a injeção de liraglutida sem falar com seu médico.

Se você é um adulto usando injeção de liraglutida (Saxenda) para perda de peso e não perde uma certa quantidade 

de peso após 16 semanas de tratamento, não é provável que você se beneficie do uso deste medicamento. Se você é 

uma criança de 12 anos de idade ou mais usando liraglutida injeção (Saxenda) e não perde uma certa quantidade de 

peso após 12 semanas com a dose de manutenção, não é provável que você se beneficie do uso deste 

medicamento. O seu médico pode dizer-lhe para parar de utilizar a injeção de liraglutido (Saxenda) se não perder 

peso suficiente durante as primeiras semanas do seu tratamento.

Você precisará comprar agulhas separadamente. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico que tipo de agulhas você 

precisará para injetar sua medicação. Certifique-se de ler e entender as instruções do fabricante para injetar liraglutida 

usando a caneta. Certifique-se também de saber como e quando configurar uma nova caneta e o que fazer se deixar 

cair a caneta. Se você é cego ou tem problemas de visão e não consegue ler a dose
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contador na caneta, não use esta caneta sem ajuda. Peça ao seu médico ou farmacêutico para lhe mostrar como usar a 

caneta. Siga as instruções cuidadosamente.

Sempre observe sua solução de liraglutida antes de injetá-la. Deve ser claro, incolor e livre de partículas. 
Não use liraglutida se estiver colorido, turvo, engrossado ou contiver partículas sólidas, ou se a data de 
validade do frasco tiver expirado.

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.

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 usar a injeção de liraglutida,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à liraglutida, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 

ingredientes da injeção de liraglutida. Pergunte ao seu farmacêutico ou consulte o Guia de Medicação para obter 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. É especialmente importante informar seu médico sobre todos os medicamentos que você 
toma por via oral, pois a liraglutida pode alterar a maneira como seu corpo absorve esses 
medicamentos. Informe também o seu médico sobre outros miméticos de incretina, como albiglutide 
(Tanzeum; não mais disponível nos EUA) dulaglutide (Trulicity), exenatide (Bydureon, Byetta), 
lixisenatide (Adlyxin, em Soliqua) ou semaglutide (Ozempic); insulina; ou medicamentos orais para 
diabetes, como sulfonilureias, incluindo clorpropamida, glimepirida (Amaryl, em Duetact), glipizida 
(Glucotrol), gliburida (DiaBeta, Glynase), tolazamida e tolbutamida.

informe o seu médico se bebe ou bebeu grandes quantidades de álcool, se tem ou já teve depressão, pensou ou tentou 
suicídio, alterações de comportamento, pancreatite (inflamação do pâncreas); problemas estomacais graves, incluindo 
gastroparesia (movimento lento dos alimentos do estômago para o intestino delgado), problemas para digerir os 
alimentos; um alto nível de triglicerídeos (gorduras) no sangue; cálculos biliares (depósitos sólidos que se formam na 
vesícula biliar); ou vesícula biliar, doença renal ou hepática. 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 você estiver grávida, não deve 
usar injeção de liraglutida (Saxenda) para perda de peso. Se você engravidar enquanto estiver usando injeção de 
liraglutida (Victoza), ligue para o seu médico.

pergunte ao seu médico o que fazer se você ficar doente, desenvolver uma infecção ou febre, experimentar um estresse incomum 

ou se machucar. Essas condições podem afetar o açúcar no sangue e a quantidade de liraglutida que você pode precisar.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?
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Certifique-se de seguir todas as recomendações de exercícios e dieta feitas pelo seu médico ou nutricionista.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Injete a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose 

esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não injete uma dose dupla para compensar uma dose perdida. Se 

você esquecer de usar a injeção de liraglutida por 3 ou mais dias, ligue para o seu médico.

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 liraglutida pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes 
sintomas for grave ou não desaparecer:

dor de cabeça

constipação

azia

coriza, espirros ou tosse

cansaço

dificuldade em urinar ou dor ou ardor ao urinar

erupção cutânea ou vermelhidão no local da injeção

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você apresentar algum destes sintomas ou 
aqueles listados nas seções ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES ou PRECAUÇÕES ESPECIAIS, pare de 
usar a injeção de liraglutida e chame seu médico imediatamente:

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

depressão nova ou agravada

pensando em se machucar ou se matar

mudanças incomuns no humor ou comportamento

vômito

náusea

diarréia

fezes de barro

olhos ou pele amarela

coração batendo

desmaio ou sensação de tontura

inchaço dos olhos, rosto, boca, língua ou garganta

irritação na pele
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coceira

dificuldade em respirar ou engolir

A injeção de liraglutida 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?

Mantenha este medicamento no recipiente de onde veio e fora do alcance das crianças. Armazene-o longe da luz e do calor. 

Armazene as canetas de liraglutida não utilizadas na geladeira (36°F a 46°F [2°C a 8°C]), mas não as coloque perto do elemento de 

resfriamento do refrigerador. Uma vez que uma caneta de liraglutida estiver em uso, armazene-a em temperatura ambiente (59°F 

a 86°F [15°C a 30°C]) ou na geladeira. Não congele. Não use liraglutida se tiver sido congelada ou exposta a temperaturas acima 

de 30°C (86°F). Mantenha a tampa da caneta de liraglutida quando não estiver em uso.

Ao viajar, certifique-se de manter as canetas de liraglutida secas e a uma temperatura entre 15°C e 30°C (59°F a 
86°F).

Anote a data em que você usou a caneta de liraglutida pela primeira vez e descarte a caneta após 30 dias, mesmo se 

houver alguma solução na caneta.

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.
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Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

náusea grave

vômitos graves

Quais outras informações devo saber?

Se você estiver usando injeção de liraglutida (Victoza) para tratamento de diabetes, seu açúcar no sangue e 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) devem ser verificados regularmente para determinar sua resposta a este 

medicamento. O seu médico também lhe dirá como verificar a sua resposta à injeção de liraglutido medindo os 

seus níveis de açúcar no sangue em casa. Siga estas instruções cuidadosamente.

Se você estiver usando injeção de liraglutida (Saxenda) para controle de peso, sua frequência cardíaca e peso serão verificados 

regularmente durante o tratamento.

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

Saxenda®

Victoza®

Xultophy®(como um produto combinado contendo Insulina Degludeca e Liraglutida)
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