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Novo Nordisk Brasil

A Novo Nordisk é uma empresa global de saúde com 95 anos de inovação 
e liderança no tratamento do diabetes e da obesidade. Sua trajetória 
deu à companhia a experiência e a capacidade necessárias para ajudar 
pessoas a vencer a obesidade, a hemofilia, os distúrbios do crescimento e 
outras doenças crônicas sérias. Sediada na Dinamarca, a Novo Nordisk 
emprega, aproximadamente, 43.200 pessoas em 80 países e comercializa 
seus produtos em mais de 170 mercados. No Brasil há mais de 25 anos, 
a Novo Nordisk emprega cerca de 1.300 funcionários, contando com o 
escritório administrativo em São Paulo-SP, dois centros de distribuição no 
Paraná e uma fábrica em Montes Claros-MG.
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A obesidade é uma doença crônica caracterizada 
pelo desequilíbrio entre a quantidade de energia 
consumida e a quantidade de energia gasta nas 
atividades diárias e está associada a mais de 195 
complicações.1,2,3

Nas mulheres em idade reprodutiva, o excesso de peso e a obesidade 
dificultam a concepção e aumentam o risco para abortamentos.4,5

INFERTILIDADE

SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO
Das pacientes com SOP, entre 43% e 46% possuem obesidade, 
chegando a 75% se considerarmos as portadoras de IMC maior ou 
igual a 25 kg/m2.6,7

CÂNCER

Estudos evidenciaram que a mudança de peso pode afetar tanto 
o risco quanto a sobrevida para cânceres associados à obesidade.
Nos EUA, 40% dos cânceres diagnosticados estão associados 
ao sobrepeso e à obesidade, entre esses o câncer de mama 
(pós-menopausa), ovários e endométrio.8-10

CLIMATÉRIO

O avanço da idade e a menopausa estão associadas a um aumento 
na massa gorda e uma redistribuição da gordura para a área 
abdominal.11,12 A obesidade e o aumento da gordura visceral estão 
associadas à consequências metabólicas adversas e risco elevado de 
muitas complicações, como doença cardiovascular, a qual é a principal 
causa de morte em mulheres na pós-menopausa.12,13
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Melhora:

Reduz:

Uma perda de peso modesta já 
pode fazer uma grande diferença na 
qualidade de vida do paciente.5, 14-23

Pressão arterial15

Dor osteoartrítica20

Perfil lipídico no sangue15

Qualidade de vida relacionada à saúde19

Severidade da apneia obstrutiva do sono21,22

As chances de gravidez tanto pelo processo natural de 
fecundação quanto pelas técnicas de reprodução assistida23

PERDA DE PESO DE 5% OU MAIS:

Fatores de risco cardiovasculares15

O risco de diabetes tipo 214

Gordura visceral15

O risco de transtornos obstétricos 
e metabólicos durante a gestação 
e no período pos-parto5, 16-18
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Saxenda® é um 
medicamento 
aprovado para 
o tratamento da 
obesidade.24

Saxenda® é indicado para controle crônico de peso em adultos 
com IMC >= 30 kg/m2 (obesidade) ou >=27 kg/m2 (sobrepeso) na 
presença de pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. 
Saxenda® pode ser utilizado para controle de peso em adolescentes 
a partir de 12 anos com peso corporal acima de 60 kg e obesidade. 
É seguro e pode ser usado na maioria da população, exceto em 
grávidas e pacientes com insuficiência renal e hepática grave. 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. 24

A liraglutida na dose de 3 mg/dia é um análogo do receptor de GLP-1 que estimula 
a saciedade por meio de sua atuação sobre os neurônios cerebrais que controlam a 
ingesta alimentar.25 
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O perfil de segurança e eficácia de 
longo prazo de Saxenda® foi bem 
estabelecido24 ,26-28:

•  Demonstrou perda de peso média de 9,2%;24,289.2%

•  Manteve a perda de peso obtida em 81% dos 
pacientes que já perderam peso com dieta;24,27

•   Apresentou redução de circunferência média 
de 8,2 cm vs. 3,9 cm com placebo (P<0.001).24,28
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Os pacientes tratados 
com Saxenda® perderam 
e mantiveram o peso em 
um estudo de 1 ano24, 28

Os dados são as médias observadas dos pacientes que iniciaram e concluíram o estudo. *P<0.001 vs. placebo.24,28

Saxenda®  + dieta e exercício
(n=2487)

Placebo  + dieta e exercício
(n=1244)

Concluiu na Semana 56 Concluiu na Semana 56
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Adaptado de Pi-Sunyer X, et al28
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Conheça o sistema de aplicação 
e a agulha.24

– Antes de abrir a caneta (primeiro uso) conserve sob refrigeração, 
entre 2 ºC e 8 ºC. Manter distante do compartimento do congelador.

–  Não congelar.
–  Após o primeiro uso, por 1 mês, pode ser armazenado em temperatura 

ambiente (abaixo de 30 °C) ou sob refrigeração (entre 2 °C e 8 °C), 
longe do compartimento do congelador.

–  Quando você não estiver usando o sistema de aplicação, mantenha-o 
tampado para proteger da luz. 

Contador de dose
Veja e centralize sua dose 
prescrita antes de usar.

Tampa da caneta
Sempre coloque para 

proteger a medicação da luz.

Indicador de dose
A seta indica a dose 
selecionada.

Botão de aplicação
Pressione e segure 

para injetar sua dose.

Seletor de dose
Gire para selecionar sua dose.

COMO ARMAZENAR SAXENDA® 24

Tampa externa 
da agulha

Tampa interna 
da agulha

AgulhaSelo protetor
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Como aplicar Saxenda® 24

A aplicação deve ser feita sempre em um dos 
locais recomendados:24

Saxenda® pode ser administrado com agulhas com até 8mm de comprimento. Seu sistema de 
aplicação foi desenvolvido para ser utilizado com agulhas descartáveis NovoFine®. As agulhas 
não estão incluídas na embalagem.24

Vide bula para mais informações, como dosagem e administração.

A liraglutida 3,0 deve ser injetada uma vez ao dia, a qualquer hora, independente 
dos horários das refeições. Recomenda-se o uso na mesma hora todos os dias.

4 5 6

Selecione a dose Injete a dose

1 2 3

Verifique a caneta Encaixe a agulha Verifique o fluxo

Remova a agulha

Coxas:
faces anterior e lateral externa 
superior, 4 dedos abaixo da virilha 
e acima do joelho.

1

Barriga (abdômen):
regiões laterais, direita e esquerda, 
distante 3 a 4 dedos do umbigo.

2

Braços:
face posterior, 3 a 4 dedos abaixo 
da axila e acima do cotovelo.

3

1

2

3
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SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

0.6 mg 1.2 mg 1.8 mg 2.4 mg

SEMANA 5

Dose de manutenção

Os pacientes seguem um escalonamento de dose 
de 4 semanas desenhado para minimizar possíveis 
sintomas da náusea.24

ESCALONAMENTO DE DOSE

A maioria dos distúrbios GI foi leve a moderada e transitória.24

Para estes casos, é recomendável ajustar o esquema de escalonamento de dose.

Em caso de náuseas, você pode aconselhar aos seus 
pacientes:29

•  A dose deve ser aumentada até 3 mg ao dia em incrementos de 0,6 mg em 
intervalos de pelo menos 1 semana para melhorar a tolerabilidade gastrointestinal.

• Comer porções menores nas refeições;

• Manter-se bem hidratado ao longo do dia e beber água gelada  
 quando a náusea aparecer;

• Conversar com seu médico para uma possível troca de horário  
 de aplicação da medicação.24

• Frituras e alimentos muito gordurosos ou apimentados, que 
 retardam ainda mais o esvaziamento gástrico e, por isso,  
 aumentam as náuseas;

• A ingestão de grande quantidade de alimentos ricos em 
 fibras  em uma única refeição. Distribua-os ao longo do dia;

• Diminua a quantidade de álcool e cigarro durante o tratamento.

EVITE:

TENTE:
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Obesidade é uma
doença crônica.1

MONICA PRADO COTA
IMC: 35
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Saxenda® (liraglutida)
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, 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.


