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®Guia Rápido da Caneta de Saxenda
Este é um guia rápido.

Para informações completas sobre como utilizar
®a caneta de Saxenda , vide as instruções de uso

na bula do produto.

Tampa

Sempre recolocar

para proteger 
®Saxenda  da luz

Janela

Olhar para verificar
®se Saxenda  está

clara e incolor

Contador de dose

Usar para ver a dose

que você selecionou

Botão de aplicação

Pressionar e segurar

para aplicar sua dose

Seletor de dose

Girar para selecionar

sua dose

Escala

conforme bula: Mostra a quantidade
®aproximada de Saxenda  que resta

Colocar uma nova agulha antes de cada aplicação.

Tampa externa
da agulha

Tampa interna
da agulha

Agulha Selo
protetor
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Saxenda  (liraglutida). Indicação: Adultos: é indicado em associação a uma dieta hipocalórica e aumento do exercício físico para controle crônico de peso em adultos com Índice de Massa Corporal (IMC) de: 30 kg/m2 ou maior (obesidade) ou, 27 kg/m2 ou maior (sobrepeso) na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como 
®

disglicemia (pré-diabetes e diabetes mellitus tipo 2), hipertensão arterial, dislipidemia ou apneia obstrutiva do sono. Adolescentes: Saxenda  pode ser utilizado em associação a aconselhamento de nutrição saudável e atividade física para controle de peso em adolescentes a partir de 12 anos com peso corporal acima de 60 kg e obesidade. Uso adulto e 
® ®pediátrico acima de 12 anos. Contraindicações: hipersensibilidade à liraglutida ou a qualquer excipiente. Advertências e Precauções: Saxenda  não está indicado no tratamento da diabetes mellitus tipo 2. A segurança e eficácia do Saxenda  em combinação com outros produtos destinados à perda de peso, incluindo medicamentos prescritos, 

®medicamentos vendidos sem receita e preparações à base de plantas, não foram estabelecidos. Não há experiência clínica em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva NYHA (New York Heart Association) classe IV, portanto não é recomendado o uso de Saxenda  nesses pacientes. A segurança e eficácia de liraglutida para controle de peso ainda não foi 
estabelecida nos seguintes pacientes: com 75 anos ou mais; tratados com outros medicamentos para controle de peso; com obesidade secundária a doença endócrina, distúrbios alimentares ou em tratamento com outros medicamentos que podem causar ganho de peso; com insuficiência renal grave; com insuficiência hepática grave. Pancreatite: foi 

®observada pancreatite aguda com o uso de agonistas do receptor de GLP-1. Se houver suspeita de pancreatite, pancreatite, Saxenda  deve ser descontinuado. Na ausência de outros sinais e sintomas de pancreatite aguda, a isolada elevação das enzimas pancreáticas não é preditiva de pancreatite aguda. Colelitíase e Colecistite: foi observada uma taxa mais 
®elevada de colelitíase e colecistite em pacientes tratados com liraglutida do que nos pacientes tratados com placebo. Frequência cardíaca: um aumento na frequência cardíaca foi observado nos estudos clínicos. Em pacientes que apresentam frequência cardíaca aumentada em repouso, relevante e clinicamente sustentada, o tratamento com Saxenda  deve ser 

® ®
descontinuado. Desidratação: pacientes tratados com Saxenda  devem ser aconselhados sobre o risco potencial de desidratação devido aos efeitos colaterais gastrointestinais e tomar precauções para evitar a depleção de líquido. Hiperglicemia em pacientes com diabetes mellitus tratados com insulina: em pacientes com diabetes mellitus, Saxenda  não deve 
ser utilizado como substituto de insulina. Cetoacidose diabética foi relatada em pacientes dependentes de insulina após rápida descontinuação ou redução da dose de insulina. Fertilidade: além de uma ligeira diminuição no número de implantes vivos, estudo em animais não indicaram efeitos nocivos em relação a fertilidade. Gravidez: este medicamento é 

® ®
contraindicado em mulheres grávidas. Se uma paciente desejar engravidar ou engravidar, o tratamento com Saxenda  deve ser descontinuado. Amamentação: devido à falta de experiência, Saxenda  não deve ser usado durante a amamentação. Interações medicamentosas: o pequeno prolongamento do esvaziamento gástrico causado pela liraglutida 
pode afetar a absorção de medicamentos orais administrados concomitantemente. Varfarina e outros derivados cumarínicos: uma interação não pode ser excluída, e é recomendado um monitoramento mais frequente da INR (razão normalizada internacional). Não é necessário fazer ajuste de dose dos seguintes medicamentos, quando em uso concomitante 
com a liraglutida: paracetamol, atorvastatina, griseofulvina, digoxina, lisinopril e contraceptivos orais. Posologia: A dose inicial é de 0,6 mg uma vez ao dia e deve ser aumentada em incrementos de 0,6 mg com intervalos de pelo menos uma semana para melhorar a tolerabilidade gastrointestinal até a dose de 3,0 mg uma vez ao dia. Se o escalonamento para a 

® ®próxima dose não for tolerado por 2 semanas consecutivas, considere descontinuar o tratamento. Doses diárias maiores que 3,0 mg não são recomendadas. O tratamento com Saxenda  deve ser descontinuado após 12 semanas de tratamento na dose de 3,0 mg/dia se o paciente não apresentar perda ponderal ≥ 5% do peso inicial. Saxenda  não deve ser 
® ®utilizado em combinação com outro agonista do receptor de GLP-1 (como, por exemplo, liraglutida (Victoza ), lixisenatida e dulaglutida). Ao iniciar o tratamento com Saxenda , considerar reduzir a dose de insulina administrada concomitantemente ou de secretagogos de insulina (como sulfonilureias) para reduzir o risco de hipoglicemia. O automonitoramento 

da glicemia é necessário para ajustar a dose de insulina ou de secretagogos de insulina. Para adolescentes com idade entre 12 anos e 18 anos e acima de 60 kg, um cronograma similar ao de adultos para escalonamento da dose deve ser utilizado. A dose deve ser aumentada até 3,0 mg (dose de manutenção) ou até a dose máxima tolerada tiver sido atingida. A 
®

segurança e eficácia em crianças e adolescentes abaixo de 12 anos de idade não foi estabelecida. Saxenda  não é recomendado para uso em crianças abaixo de 12 anos de idade ou em adolescentes (entre 12 e 18 anos) com peso corporal igual ou abaixo de 60 kg devido à falta de dados. Reações adversas: relatadas por adultos: náusea, vômito, diarreia, 
constipação, boca seca, dispepsia, gastrite, doença do refluxo gastroesofágico, dor abdominal superior, flatulência, eructação, distensão abdominal, pancreatite, atraso no esvaziamento gástrico, hipoglicemia, desidratação, reações no local de aplicação, astenia, fadiga, mal-estar, colelitíase, colecistite, tontura, disgeusia, urticária, taquicardia, insuficiência 
renal aguda, comprometimento renal, reação anafilática, insônia e aumento de lipase e amilase. Em geral, a frequência, o tipo e a gravidade das reações adversas em adolescentes com obesidade foram comparáveis ao observado na população adulta. Vômito ocorreu com uma frequência 2 vezes maior em adolescentes em comparação com adultos. Nenhum 
efeito no crescimento ou no desenvolvimento puberal foi encontrado. (Ref. interna V.08). A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registro MS: 1.1766.0032 Para informações completas, vide bula do medicamento. 

Este medicamento não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade à liraglutida ou qualquer um de seus excipientes. No uso simultâneo de liraglutida 
com varfarina e outros derivados cumarínicos é recomendado um monitoramento mais frequente da INR. 

Referências: 1. Bula de Saxenda <www.anvisa.gov.br>. Aprovada pela ANVISA em 03/08/2020.. 2. Apovian CM, Aronne LJ, Bessesen DH, et al. Pharmacological management of obesity: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(2):342-362.

®Como usar a Caneta de Saxenda
Este é um guia rápido.
Para informações completas sobre como utilizar a caneta

®de Saxenda , vide as instruções de uso na bula do produto.

®
1. Verificar a caneta de Saxenda
Verificar o nome e a cor do rótulo da caneta para 

®
assegurar que seja sua caneta de Saxenda . Então, 

®puxe a tampa da caneta e verifique se o Saxenda  
em sua caneta está límpido e incolor.

4. Selecionar a dose
Girar o seletor da dose para selecionar 
a dose que deve ser aplicada.

5. Aplicar a dose
Pegar uma nova agulha e retirar o selo protetor.
Empurrar a agulha e girar até que esteja presa.
Tirar ambas as tampas da agulha.

6. Remover a agulha
Após a aplicação, empurre cuidadosamente a tampa externa
na agulha. Uma vez que a agulha está tampada, desrosque a
agulha e descarte com cuidado. Então, coloque a tampa da
caneta de volta.

2. Encaixar uma nova agulha
Pegar uma nova agulha e retirar o selo protetor.
Empurrar a agulha e girar até que esteja presa.
Tirar ambas as tampas da agulha.

®
3. Verificar o fluxo de Saxenda
Antes da primeira aplicação com cada nova caneta, verificar 
o fluxo. Girar o seletor de dose até que o contador de dose 
mostre o símbolo de verificação do fluxo. Segurar a caneta 
com a agulha voltada para cima. Pressionar e segurar o botão
de aplicação até que o contador de dose retorne para 0 (zero). 
Assegurar-se de que uma gota apareça na ponta da agulha.

Áreas de aplicação
Os melhores lugares para
aplicação via subcutânea são
na parte superior dos braços,
na frente da cintura (abdômen),
ou na frente das coxas.

• Parte superior e
posterior (atrás)• 
do braço• 

• Frente da cintura

• Frente das coxas
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