
Novela. Superior. Dupla atuação.

TITLE - SAROGLITAZAR / LIPAGLYN BILYPSA MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : lipaglyn

www.911globalmeds.com/buy-saroglitazar-lipaglyn-bilypsa-online
http://www.lipaglyn.com/downloads/saroglitazar/Lipaglyn_PI_Booklet.pdf


Apenas para uso de um médico registrado ou de um hospital ou laboratório

1. COMPOSIÇÃO
Cada comprimido não revestido contém: 

Saroglitazar 4 mg

Excipientes qs
Os ingredientes inativos do comprimido são celulose microcristalina, lactose, 
óxido de magnésio, povidona, talco, estearato de magnésio, croscarmelose 
sódica e dióxido de silício coloidal.

2. DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO

LIPAGLINMT(Saroglitazar) é um regulador duplo que corrige tanto o perfil lipídico 
como os índices glicêmicos. Está disponível na forma de comprimido oral 
contendo 4 mg de Saroglitazar. O nome químico para Saroglitazar é ácido 
benzenopropanóico, α-etoxi-4-[2-[2-metil-5-[4-(metiltio)fenil]-1H-pirrol-1-
il]etoxi]-, sal de magnésio (2 :1), (αS) - com a seguinte fórmula estrutural:
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A fórmula empírica de Saroglitazar é [CH NO S] Mg e a massa molecular 
é 900 g/mol.
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3. INDICAÇÕES E USO
LIPAGLINMTé indicado para o tratamento da dislipidemia diabética e 
hipertrigliceridemia com diabetes mellitus tipo 2 não controlada por terapia com 
estatinas. Em estudos clínicos,LIPAGLINMTdemonstrou redução de triglicerídeos 
(TG), colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL), colesterol de 
lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL), colesterol não - lipoproteína de 
alta densidade (não HDL) e aumento do colesterol HDL. Também mostrou 
índices glicêmicos favoráveis, reduzindo a glicemia de jejum e a hemoglobina 
glicosilada em pacientes diabéticos.



4. DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO
A dose recomendada deLIPAGLINMTé um comprimido de 4 mg uma vez por dia.

5. FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS
LIPAGLINMTestá disponível na forma de comprimidos não revestidos para administração 

oral. Cada comprimido não revestido deLIPAGLINMTcontém 4 mg de Saroglitazar.

6. CONTRA-INDICAÇÕES
Hipersensibilidade ao Saroglitazar ou a qualquer um dos excipientes utilizados na formulação.

7. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Embora estudos clínicos comLIPAGLINMTnão demonstraram qualquer potencial 
para miopatias ou perturbações da função hepática e/ou renal, LIPAGLINMTo 
tratamento deve ser iniciado com cautela em pacientes com função hepática ou 
renal anormal, ou história de miopatias.
LIPAGLINMTnão foi estudado em pacientes com insuficiência cardíaca Classe III ou IV da 
New York Heart Association (NYHA) estabelecida.LIPAGLINMTdeve ser iniciado com cautela 
em pacientes com diabetes tipo 2 com doença cardíaca com insuficiência cardíaca 
congestiva episódica e esses pacientes devem ser monitorados quanto a sinais e sintomas 
de insuficiência cardíaca congestiva.
Embora durante os estudos clínicos, nenhum ganho de peso significativo e edema tenham 
sido relatados comLIPAGLINMT, os pacientes que apresentam rápido aumento de peso 
devem ser avaliados quanto ao acúmulo de líquido e eventos relacionados ao volume, 
como edema excessivo e insuficiência cardíaca congestiva.

8. EVENTOS ADVERSOS
Em dois estudos clínicos controlados de fase III com duração de tratamento de 
12 a 24 semanas comLIPAGLINMT, os eventos adversos mais comuns (EAs ≥ 2%) 
relatados foram gastrite, astenia e pirexia. A maioria dos EAs foi de natureza leve 
a moderada e não resultou na descontinuação do estudo.
Como os estudos clínicos são conduzidos em condições muito variadas, as taxas de EA 
observadas nos estudos clínicos de um medicamento não podem ser comparadas 
diretamente com as taxas nos estudos clínicos de outro medicamento e podem não refletir 
as taxas observadas na prática.

9. INTERAÇÕES DE DROGAS
Estudos in vitro usando isoenzimas recombinantes do citocromo P-450 (CYP) humano 
indicam que o Saroglitazar não inibe significativamente CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 e 3A4 na 
concentração de 10μM. Da mesma forma, Saroglitazar não mostrou



qualquer potencial para indução da enzima CYP3A4 quando testado até 100 μM de 
concentração no ensaio repórter baseado em luciferase em células HepG2 transfectadas 
transitoriamente. Embora nenhum estudo clínico de interação medicamentosa tenha sido 
realizado comLIPAGLINMTaté agora, como as concentrações testadas (10 μM e 100 μM) 
são várias vezes superiores à média C de Saroglitazar, pode-se inferir queLIPAGLINMTnão 
causaria interações medicamentosas clinicamente significativas relacionadas aos CYPs 
avaliados acima.
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10. USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS
10.1 Gravidez
Gravidez: Categoria C
A segurança deLIPAGLINMTem mulheres grávidas não foi estabelecido, pois não 
há estudo adequado e bem controlado realizado em mulheres grávidas. 
Mulheres que engravidam duranteLIPAGLINMTtratamento devem entrar em 
contato com seus médicos.LIPAGLINMTdeve ser usado durante a gravidez 
somente se o benefício potencial justificar o risco potencial para o feto.
Em estudos com animais, os efeitos de Saroglitazar no desenvolvimento embriofetal foram 
avaliados em ratas grávidas que receberam doses orais repetidas de 5, 25 e 125 mg/kg/
dia. Nenhuma toxicidade materna ou fetal foi observada com 5 mg/kg, que é cerca de 12 
vezes maior na área de superfície corporal do que a dose humana máxima recomendada 
(MRHD) deLIPAGLINMT4 mg. Saroglitazar foi considerado não teratogênico até a dose mais 
alta de 125 mg/kg/dia em ratos.
Em coelhas grávidas que receberam doses orais repetidas de 10, 50 e 200 mg/kg/dia de 
Saroglitazar, não foi observada toxicidade materna até 10 mg/kg e nenhuma toxicidade 
fetal até 50 mg/kg. Saroglitazar foi considerado não teratogênico até a dose mais alta de 
200 mg/kg/dia em coelhos.

10.2 Mães que amamentam

As mães que amamentam não devem usarLIPAGLINMTporque não se sabe se o 
Saroglitazar é excretado no leite materno.

10.3 Uso pediátrico
Segurança e eficácia deLIPAGLINMTem pacientes pediátricos não foram 
estabelecidas.

10.4 Uso geriátrico
Considerando a comorbidade e medicações concomitantes em pacientes idosos, 
LIPAGLINMTdeve ser usado com cautela em pacientes geriátricos.



11. SOBREDOSAGEM

Durante os estudos clínicos, não houve incidência de superdosagem comLIPAGLINMTfoi 
reportado. Em caso de superdosagem comLIPAGLINMT, são indicados cuidados gerais de 
suporte ao paciente, incluindo monitoramento dos sinais vitais e observação do estado 
clínico.

12. FARMACOLOGIA CLÍNICA
12.1 Mecanismo de ação
Saroglitazar é um agonista potente e predominantemente do Receptor Ativado 
do Proliferador de Peroxissoma (PPAR)-alfa com atividade agonista PPAR-gama 
moderada. Os PPARs são fatores de transcrição nucleares ativados por lipídios 
que regulam a expressão de vários genes envolvidos no controle do 
metabolismo de lipídios e lipoproteínas, homeostase da glicose e processos 
inflamatórios. Os efeitos farmacológicos do Saroglitazar foram extensivamente 
avaliados em vários modelos pré-clínicos. Saroglitazar mostrou efeitos 
antidislipidêmicos e antidiabéticos mediados principalmente pela ativação de 
PPARα e PPARγ, respectivamente.
A ativação do PPARα pelo Saroglitazar aumenta a oxidação hepática de ácidos graxos (AG) e reduz a síntese e secreção de TG. Isso, por sua vez, 

aumenta o desvio de AG dos tecidos periféricos (por exemplo, músculo esquelético e tecido adiposo) para o fígado e, assim, diminui a síntese de 

AG e a entrega de TG aos tecidos periféricos. O saroglitazar também causa aumento da lipólise e eliminação de partículas ricas em TG do plasma, 

ativando a lipoproteína lipase (LPL) e reduzindo a produção de apolipoproteína C-III (um inibidor da atividade da LPL). Consistente com o 

mecanismo acima, o Saroglitazar também reduz o colesterol LDL no plasma. A ativação do PPARα pelo Saroglitazar também induz um aumento 

na síntese das apolipoproteínas AI, A-II e HDL-colesterol. Embora o Saroglitazar seja predominantemente um agonista do PPARα, também 

provoca a ativação do PPARγ e regula a transcrição de genes responsivos à insulina envolvidos no controle da produção, transporte e utilização 

da glicose. Saroglitazar aumenta a expressão de vários genes responsivos a PPARγ envolvidos no metabolismo de carboidratos e lipídios, 

incluindo adiponectina, proteína de ligação de ácidos graxos adipócitos (aP2), LPL, proteína de transporte de ácidos graxos (FATP) e translocase 

de ácidos graxos (CD36). Ao aumentar a expressão desses genes, o Saroglitazar diminui o aumento pós-prandial dos ácidos graxos livres no 

plasma, melhora a supressão mediada pela insulina pós-absorção da produção hepática de glicose, reduz a carga metabólica no fígado e no 

músculo e promove a glicose Saroglitazar aumenta a expressão de vários genes responsivos a PPARγ envolvidos no metabolismo de 

carboidratos e lipídios, incluindo adiponectina, proteína de ligação de ácidos graxos adipócitos (aP2), LPL, proteína de transporte de ácidos 

graxos (FATP) e translocase de ácidos graxos (CD36). Ao aumentar a expressão desses genes, o Saroglitazar diminui o aumento pós-prandial dos 

ácidos graxos livres no plasma, melhora a supressão mediada pela insulina pós-absorção da produção hepática de glicose, reduz a carga 

metabólica no fígado e no músculo e promove a glicose Saroglitazar aumenta a expressão de vários genes responsivos a PPARγ envolvidos no 

metabolismo de carboidratos e lipídios, incluindo adiponectina, proteína de ligação de ácidos graxos adipócitos (aP2), LPL, proteína de 

transporte de ácidos graxos (FATP) e translocase de ácidos graxos (CD36). Ao aumentar a expressão desses genes, o Saroglitazar diminui o 

aumento pós-prandial dos ácidos graxos livres no plasma, melhora a supressão mediada pela insulina pós-absorção da produção hepática de 

glicose, reduz a carga metabólica no fígado e no músculo e promove a glicose



utilização. Efeitos antidiabéticos e sensibilizadores à insulina robustos do Saroglitazar 
foram observados em modelos pré-clínicos, nos quais a hiperglicemia e/ou tolerância 
diminuída à glicose é uma consequência da resistência à insulina nos tecidos-alvo.

12.2 Farmacodinâmica
12.2.1 Dislipidemia com Diabetes Mellitus Tipo II (DM2):
Os efeitos deLIPAGLINMTna dose de 4 mg por dia foram avaliados em dois estudos de Fase 
III randomizados, duplo-cegos, de grupos paralelos, incluindo pacientes diabéticos com 
triglicerídeos > 200 mg/dL. Em um estudo, os pacientes foram tratados comLIPAGLINMT4 
mg ou Pioglitazona (45 mg) por 24 semanas. Os resultados são apresentados na Tabela 1 
abaixo:

Tabela 1: Alteração percentual nos parâmetros lipídicos e glicêmicos após 

LIPAGLYNMTtratamento de 4mg

Ponto de tempo Semana 12 Semana 24

TG - 46,1 ±5,6*# - 45,7 ±5,1*#

Colesterol total - 7,3 ±3,6* - 6,9 ±3,8*#

colesterol LDL - 0,4 ±6,5 - 4,8 ±6,2*

Colesterol VLDL - 46,1 ±5,6*# - 46,1 ±5,2*#

colesterol HDL 10,0 ±3,7* 4,6 ±3,9

Apo A1 0,7 ±4,8 2,2 ± 8,2

Apo B - 11,9 ±5,4* - 9,8 ±5,4*

FPG^ - 15,2 ±3,5* - 11,5 ±5,8*

HbA1c - 0,3 ±0,1* - 0,3 ±0,1*

Todos os valores são apresentados como Média dos Mínimos Quadrados (LSM) ± Erro Padrão 

(SE) da população Por Protocolo (PP),

* Mudança estatisticamente significativa em comparação com a linha de base

# Mudança estatisticamente significativa em comparação com a Pioglitazona, ^ 

valores FPG apresentados como Média ± SE da população PP



Quando comparado com a Pioglitazona,LIPAGLINMT4 mg atingiram a meta de ATP III em 
mais indivíduos, conforme descrito na Tabela 2.

Tabela 2: Porcentagem de pacientes que atingiram a meta ATP III após 

LIPAGLYNMT4 mg de tratamento em comparação com Pioglitazona

LIPAGLINMT

4 mg (%)
Pioglitazona

45 mg (%)
Objetivo ATP*

Não atingiu nem um critério 29,4 50,0

Atingiu um critério 26,5 22,7

Atingiu dois critérios 35,3 27,3

Atingiu todos os três critérios 8,8 0,0

* ATP – Adult Treatment Panel III of US National Cholesterol Educational 
Program, 2002-2003,
Masculino: Triglicerídeo < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dL, 

Feminino: Triglicerídeo < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dL



Em outro estudo, o efeito deLIPAGLINMTa 4 mg por dia foi avaliada em pacientes 
diabéticos com hipertrigliceridemia não controlada com terapia de atorvastatina 10 mg. Os 
pacientes foram tratados comLIPAGLINMT4 mg ou placebo por 12 semanas junto com 
Atorvastatina 10 mg. Os resultados são apresentados na Tabela 3 abaixo:

Tabela 3: Alteração percentual nos parâmetros lipídicos e glicêmicos após 

LIPAGLYNMTtratamento de 4mg

Ponto de tempo Semana 6 Semana 12

TG - 46,4 ±3,1*# - 47,2 ±3,2*#

Colesterol total - 23,6 ±1,9* - 25,8 ±1,8*#

colesterol LDL - 28,1 ±2,5* - 30,7 ±2,4*#

Colesterol VLDL - 45,1 ±3,3*# - 46,5 ±3,2*#

colesterol HDL 8,3 ± 2,8 8,1 ±2,5#

ApoA1 8,1 ±3,2 9,2 ± 4,5

Apo B - 29,1 ±2,4* - 32,1 ±2,3*#

FPG - 14,9 ±3,7*# - 10,5 ±4,2*#

Todos os valores são apresentados como LSM ± SE da população PP,

* Mudança estatisticamente significativa em comparação com a linha de base,

# Mudança estatisticamente significativa em comparação com o placebo



Em combinação com Atorvastatina,LIPAGLINMTatingiu a meta de ATP-III em mais 
indivíduos do que a atorvastatina sozinha; demonstrando assim melhor redução 
do risco cardiovascular. (Tabela 4)

Tabela 4: Porcentagem de pacientes que atingiram a meta de ATP após 

LIPAGLYNMT4 mg de tratamento em comparação com placebo em combinação 

com atorvastatina

LIPAGLINMT4 mg + 
Atorvastatina 10 mg (%)

Placebo +
Atorvastatina 10 mg (%)

Gol ATP*

Não alcançado mesmo

um critério
10.3# 30.1

Conseguiu um

critério
30,8 38,6

Conseguiu dois

critério
43,6 24.1

Conseguiu os três
critério

15,4 6,0

* Masculino: Triglicerídeo < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dL 

Feminino: Triglicerídeo < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dL

# significativamente diferente do placebo + Atorvastatina 10 mg

LIPAGLINMTtambém demonstrou diminuição de TG, LDL, VLDL, colesterol não 
HDL e CT com aumento de HDL em pacientes não diabéticos.
Não houve incidência de hipoglicemia relatada durante os estudos de Fase I-III 
em indivíduos diabéticos e não diabéticos.

12.3 Farmacocinética Humana
A farmacocinética de dose única deLIPAGLINMTfoi avaliada em toda a faixa de 
dose de 0,125 a 128 mg.



12.3.1 Absorção
Após administração oral em voluntários saudáveis, os níveis plasmáticos máximos de 
Saroglitazar ocorreram aproximadamente 1 hora após a administração em ambos os sexos. A 
concentração plasmática máxima (C ) e a área sob a curva (AUC ) de Saroglitazar aumentaram 
proporcionalmente com as doses únicas administradas de 0,125 mg - 128 mg por dia. Após 
dose oral única deLIPAGLINMT4 mg em voluntários saudáveis, C de 337,1 ± 91,0 ng/ml (Média 
± SD, n=6) foi observada.
A análise conjunta de voluntários saudáveis   do sexo masculino e feminino não mostrou efeito de gênero 

ou efeito alimentar na farmacocinética de Saroglitazar.
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12.3.2 Distribuição
O volume médio de distribuição oral aparente (Vd/F) de Saroglitazar após 
administração de dose única deLIPAGLINMT4 mg foi 20,14 ± 6,92 L.Em vitro O 
saroglitazar liga-se extensivamente às proteínas (~ 96%) no plasma humano. A 
meia-vida plasmática média de Saroglitazar após administração de dose única de 
LIPAGLINMT4 mg é 2,9 ± 0,9 horas. Estudos de dose múltipla em humanos 
mostraram que o Saroglitazar não sofre acúmulo em doses repetidas uma vez ao 
dia por 10 dias.

12.3.3 Metabolismo
Em voluntários saudáveis,LIPAGLINMT4 mg tem uma depuração oral aparente, CL/
F, calculada em 4,8 ± 0,93 L/h.
Em vitroestudos utilizando microssomas hepáticos humanos agrupados mostraram que o Saroglitazar é 

metabolicamente estável.

SeguindoLIPAGLINMT4 mg, Saroglitazar foi metabolizado em três 
metabólitos oxidativos menores. A exposição do metabólito 
oxidativo mais abundante foi inferior a 10% da exposição de 
Saroglitazar.
12.3.4 Excreção
Em voluntários saudáveis, o Saroglitazar não foi excretado na urina, indicando que 
tem via de eliminação não renal.
Os estudos pré-clínicos mostraram que o Saroglitazar é eliminado 
predominantemente inalterado pela via hepatobiliar.

13. TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA
13.1 Estudos de Toxicidade Aguda e Crônica
Vários estudos de toxicidade aguda e crônica foram realizados em camundongos, ratos e cães até uma 

duração de 12 meses. Em estudos de dose aguda, a dose máxima tolerada (MTD) em camundongos 

albinos suíços foi de 500 mg/kg, e em ratos Wistar foi de 1200 mg/kg.



kg. Os estudos farmacológicos de segurança não revelaram quaisquer alterações adversas 
nos parâmetros do SNC, CVS, respiratórios e gastrointestinais. Em estudos de toxicidade de 
dose repetida, Saroglitazar demonstrou ter um perfil de segurança aceitável em doses várias 
vezes superiores às doses humanas aprovadas. Em altas doses, os efeitos tóxicos observados 
foram principalmente os efeitos farmacológicos exagerados mediados por mecanismos PPAR.

13.2 Prejuízo da Fertilidade
Saroglitazar não mostrou quaisquer efeitos adversos no acasalamento ou fertilidade em ratos 
machos até 125 mg/kg (mais de 250 vezes a dose humana aprovada com base na área de 
superfície corporal). Em ratos fêmeas não foram observados efeitos adversos na fertilidade 
até 3 mg/kg (7 vezes a dose humana aprovada com base na área de superfície corporal). 
Saroglitazar alterou a ciclicidade do estro e os índices de ninhada na dose de 15 mg/kg, que é 
35 vezes a dose humana recomendada.
Durante o estudo de desenvolvimento pré e pós-natal em ratos, Saroglitazar não mostrou 
quaisquer efeitos adversos no desempenho reprodutivo e índices de lactação até 1 mg/kg, 
que é mais do que a dose terapêutica humana.

13.3 Carcinogenicidade
Foi realizado um estudo de carcinogenicidade de dois anos do Saroglitazar em ratos Wistar. 
Nenhuma preocupação potencial carcinogênica para humanos foi identificada, o que foi 
confirmado por um estudo mecanicista em primatas não humanos empregando 
biomarcadores moleculares.

13.4 Mutagenicidade
Saroglitazar foi considerado não mutagênico e não genotóxico em uma bateria de estudos de 
toxicologia genética, incluindo o teste de mutagenicidade bacteriana de Ames, ensaio de 
aberração cromossômica usando os linfócitos do sangue humano periférico e o ensaio de 
micronúcleo de camundongo.

14. COMO FORNECIDO
LIPAGLINMTé fornecido sob a forma de comprimidos biconvexos redondos não revestidos com “4” escrito 

numa das faces e liso na outra face. Disponível como força de 4 mg.

LIPAGLINMTos comprimidos são fornecidos como 10 comprimidos num blister de alu-alu. Cada blister é 

embalado em uma caixa única.

15. INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO
Armazenar abaixo de 25°C e em local seco. Proteja da luz. Mantenha fora do alcance de 
crianças.



16. FABRICADO POR
CADILA HEALTHCARE LIMITED, Estrada Nacional Sarkhej-Bavla No. 8A, 
Moraiya, Tal.: Sanand, Dist.: Ahmedabad - 382 210, Gujarat.

17. COMERCIALIZADO POR

Uma divisão deCadila Healthcare Ltda.
'Zydus Tower', Satellite Cross Roads, Ahmedabad 380 015. Índia.

Telefone: +91-79-2686 8100 (20 linhas) Fax: +91-79-2686 2365 www.zyduscadila.com

MTMarca registrada solicitada.

LipaglynMTé uma marca comercial da Cadila Healthcare Limited, Ahmedabad, Índia. 
Para mais detalhes visite: www.lipaglyn.com
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