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Medicamentos aprovados em 20 

anos - FDA

▪ 208 para cancer

▪ 118 para DCV

▪ 168 para doenças neurológicas

▪ 223 para doenças endócrinológicas

▪ Apenas 6 para obesidade

▪ Sendo 2 retirados (sibutramina e rimonabanto)

Ed J Hendricks, Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: 
Targets and Therapy 2017:10 223–234



História dos medicamentos 

antiobesidade nos EUA e no Brasil
Medicamento Data de 

aprovação

Data de

retirada 

EUA

Data de

retirada 

BR

Motivo

Fentermina 5/1959

Fenfluramina 6/1973 9/1997 1997 Lesõesvalvares

cardíacas, hipertensão
pulmonar

Dexfenfluramina 4/1996 9/1997 1997 Lesões valvares

cardíacas, 

hipertensão

pulmonar

Orlistate 4/1999

Sibutramina 11/1997 10/2010 AVC e IAM não fatais

em pacientes de alto 
risco de DCV

Rimonabanto 6/2006* 10/2008 10/2008 Depressão/suicidios

Dietilpropiona * 8/1959 10/2011 Dependência, psicose, 

risco DCV, falta de 
eficácia



Medicamentos aprovados recentemente

Agentes Ação

Lorcaserina (Belviq®) • Agonista seletivo  5HT 2c

• Pouca afinidade com outros 

receptores serotoninérgicos

Fentermina/TopiramatoER (Qsymia ™ ) • Simpaticomimético

• Anticonvulsivante (modulação 

GABA , inibição da anidrase

carbônica, antagonismo do 

glutamato)

Bupropiona/Naltrexona SR  (Contrave®) • Inibidor da recaptação da 

dopamina e noradrenalina

• Antagonista do receptor opióide

Liraglutida (Saxenda) • Agonista GLP-1Ação central 

(núcleo arqueado)

• Ação periférica

Obesity, 23(Supp1) april 2015
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Uso de medicamentos  “off label”

▪ Conceito amplo:

É o uso de determinado medicamento em situações 

não estudadas nos ensaios clínicos que originaram 

a aprovação 

▪ Para indicações não aprovadas

▪ Em populações não estudadas

▪ Com duração e em doses  diferentes da 

aprovação

▪ Por vias de administração não aprovadas



Prescrição off label

▪ Uso de prescrição off label é universal

▪ É considerado essencial em certos 

campos: pediatria, oncologia

▪ Evita o processo lento e custoso de mudar 

“a bula” de uma medicação

▪ 21% das medicações em uso nos EUA não 

foram aprovados pelo FDA

▪ 73% não tem evidências de eficácia clínica

Gillick MR,  Ann Int Med 2009

Bazzano A et al., Ambulatory Pediatrics,2009



▪ Ed J Hendricks, Diabetes, Metabolic 
Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 
2017:10 223–234





Potenciais mecanismos da 

metformina na perda de peso

Malin SK & Kashyap SR, Curr Opin, 2014



Metformina

▪ 1950 – hipoglicemiante

▪ A maioria dos estudos são em diabéticos

▪ Com duração e dosagens diferentes

▪ Heterogenidade grande

▪ A redução de peso media  1.92kg

▪ Um estudo em não diabéticos (6m)

▪ MTF 2500mg x placebo 

▪ 47% MTF perderam 5% PC

▪ Principalmente os IR



Inibidores do  SGLT2

▪ redução de peso :

▪ redução da 

reabsorção renal de 
glicose

▪ Média de perda de 

peso em estudos > 

12 semanas: 2.37%

C. Apovian et al., J Clin Endocrinol Metab, 2015;

Schernthaner G et al., Postgrad Med, 2016



▪ Redução de peso:

▪ 100mg canaglifozina/metformina = - 3,5%

▪ 300mg/canaglifozina/ metformina= -4.2%

▪ Metformina = - 2.1%



Bupropiona

▪ Bupropiona: inibidor da recaptação de noradrenalina 

e dopamina 

▪ 1985 – depressão   1997 – tabagismo

▪ Estudos  apetite e do peso 

▪ Monoterapia: 2,8kg (24-52sem)

▪ Platô precoce

Anderson JW et al., Obe Res 2002



Placebo  5% -

300mg bup 7.2% => 6.4%

400mg bup 10.1% => 7.2% 

(convulsões= 0,5%)
Anderson  et al., Obes Res, 2002



α-MSHβ-endorfina

Bupropiona

↑ DA  nos neuronios

NA  - POMC 

↑ α-MSH

Bupropiona

Núcleo

arqueado

hipotálamo

 MSH: hormônio  melanócito estimulante



Naltrexona/Bupropiona

▪ Bupropiona: inibidor da 

recaptação de 

noradrenalina e dopamina 

▪ 1985 – depressão   

1997 – tabagismo

▪ Estudos  apetite e do 

peso 

▪ 2,8kg (24-52sem)

▪ Platô precoce

▪ Naltrexona: antagonista 

de receptor opióide ,

▪ tratamento de 

dependência de 

álcool e de opióides

▪ Reduz o efeito platô 

precoce da 

bupropiona

Anderson JW et al., Obe Res 2002, 10:633-41 Greenway FL et al., Obesity 2009, 17:30-39



α-MSHβ-endorfina

Bupropiona

↑ DA  nos neuronios

NA  - POMC 

↑ α-MSH

Naltrexona

↓ auto-inibição da POMC
mediada pela  β-endorfina

Naltrexona/Bupropiona

Núcleo

arqueado

hipotálamo

 MSH: hormônio  melanócito estimulante



Contrave Obesity Research Trial 

(COR)

Estudo Placebo NB16 NB32

COR I 1.3% 5% 6.1%

COR II 1.4% 6.4%

COR -

BMOD

5.1% 9.3%

Greenway F et al., Lancet, 2010

WaddenTA et al.,,Obesity, 2011
Apovian CM et al., Obesity, 2013



Efeitos adversos PCB NB32

Náuseas 10% 30%

Obstipação 14% 24%

vômitos 6.5% 11%

Cefaléia 3.0% 18%

Dor abdominal 1.5% 5.5%

tonturas 4.5% 15%

tremores 1.0% 5.8%

zumbidos 0.5% 5.3%

Drop out

46% vs 50% (PCB)

Naltrexona/Bupropiona

Eventos adversos atenuados 

com a continuidade do 

tratamento



Associação Naltrexona/Bupropiona

▪ No Brasil:

▪ Bupropiona de liberação lenta: 

300mg

▪ Naltrexona de liberação

convencional: 50mg

▪ Reações adversas mais

intensas

▪ Interação com outras drogas: 

inibidores da MAO, ISRSs



Topiramato

▪ 1996 -

anticonvulsivante 

▪ Modulador 

gabaérgico

▪ Inibição da anidrase

carbônica

▪ Antagonismo do 

glutamato

▪ efeitos adversos

▪ ”leve perda de peso 

dose dependente

▪ Ação nas vias

anorexigênicas e 

sacietógenas

▪ Neuropeptídeos

POMC , CRH, 

Leptina

Epilepsia 1996; 37 (Suppl 2) S18-22)

Bays H, Expert Rev Cardiovasc Ther 2010, 8:1777-801

Powell AG et al.,  Clinical Pharmacol Ther 2011, 90:40-51

Caricilli AM et al., Endocrinology, 2012, 153:4401–4411

GABA: ácido  aminobutírico



Topiramato aumenta sinal da leptina e da 

insulina no hipotálamo e eleva UCP1 no 

tecido adiposo marrom em ratos

Caricilli, et al. Endocrinology 2012;153(9):1-11



ECR placebo-controlado fase 2 de 6 meses

Bray GA, et al. Obes Res. 2003;11:722-33.

LOCF/mITT

-2,8 kg -2,6%

-5,2 kg -5,0%

-5,0 kg -4,8%

-6,4 kg -6,3%

-6,6 kg -6,3%

Completers



Perda categorial de peso em 6 meses

Bray GA, et al. Obes Res. 2003;11:722-33.

LOCF/mITT

Completers



EAs e incidência de qualquer EA SNC+SNP†

Bray GA, et al. Obes Res. 2003;11:722-33.



ECR fase 3 interrompido: dados de 60 semanas

Wilding J, et al. Int J Obes  2004;28:1399-1410



Wilding et al., IJO2004, 28, 1399-1410

Efeitos adversos foram limitantes:

21% da retirada foi por eventos adversos vs 11% nos 

controles

Parestesias, sonolência, alterações de memória e 
concentração



EAs em >2% dos pacientes tratados com 

topiramato que levaram a abandono do tratamento

Wilding J, et al. Int J Obes  2004;28:1399-1410



Fentermina

▪ 1959: anorexígeno 

agonista

catecolaminérgico

▪ Comercializado em

doses de15, 30 e 

37,5mg

▪ Redução de 8 a 10% 

peso em 3 a 6 meses

▪ Efeitos adversos:

▪  de PA 

▪ Taquicardia

▪ Irritabilidade, 

ansiedade, insônia, 

cefaléia

Greenway FL, Caruso MK. Expert Pin Drug Saf 2005;  4:1083-95



Perda de peso de topiramato ER e fentermina

isoladamente e em associação: estudo CONSORT

Aronne LJ, et al. Obesity  2013;21:2163-71



Gadde KM, et al. Effects of low-dose, controlled-release, phentermine plus topiramate combination on weight and associated comorbidities 
in overweight and obese adults (CONQUER): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2011; 377: 1341–52

Estudo CONQUER: IMC 27-45; n=2487; 

fentermina/topiramato 7,5/46 mg, 15/92 mg



Gadde KM, et al. Effects of low-dose, controlled-release, phentermine plus topiramate combination on weight and associated comorbidities 
in overweight and obese adults (CONQUER): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2011; 377: 1341–52

Estudo CONQUER: IMC 27-45; n=2487; 

fentermina/topiramato 7,5/46 mg, 15/92 mg



Efeitos adversos PCB 7,5/46 15/92

Boca seca 2% 12% 21%

Parestesias 2% 14% 21%

Constipação 6% 15% 17%

disgeusia 1% 7% 10%

insonia 5% 6% 10%

Drop out : PCB (43 - 47%)  vs FTM/ PM 15/92 (36 – 39%) 

Eventos adversos atenuados com a continuidade do tratamento 
✓Aumento da FC (em relação ao basal) 1.7bpm vs 0.1bpm no placebo

Fentermina/ Topiramato



▪ Aprovada em

setembro de 2012 

– FDA

▪ Vivus

Pharmaceuticals

Qsymia®

Cuidados:

Titulação: efeitos colaterais

resposta terapêutica

Anticoncepção (TPM – efeitos teratogênicos)

Alterações neuropsiquiátricas
DCV grave



▪ Constipação
▪ Parestesia
▪ Boca seca
▪ Digeusia
▪ Insônia
▪ Tontura
▪ Alteração de atenção
▪ Nefrolitíase
▪ Acidose Metabólica (<1%)
▪ Teratogênese (fenda palatina, hipospádia)

Eventos adversos







▪ Primeiro fármaco aprovado pelo FDA 

para tratamento de TCAP (transtorno 

da compulsão alimentar periódica)

▪ 0,7-4% população geral

▪ Até 75% em pacientes em 

programas de controle de peso 

McElroy, et al. JAMA Psich. 2015



McElroy, et al. JAMA Psich. 2015



Número de dias com TCAP por semana do 

basal à semana 11

McElroy, et al. JAMA Psich. 2015



Número de dias com TCAP por semana e 

efeito no peso corporal (IMC basal ~40)

GuerdjikovaAI, et al. Hum Psychopharmacol 2016



McElroy, et al. JAMA Psich. 2015

Efeitos Adversos



▪ Aprovado para déficit atenção e transtorno do 

comer compulsivo moderado e grave

▪ Eficaz em reduzir episódios e gravidade 

TCAP (significativo com dose 50 e 70mg)

▪ Melhora qualidade de vida

▪ Diminuição peso em todas as doses

▪ FDA schedule II, Brasil receituário A

Coghill DR, et al. CNS Drugs 2014; McElroy, et al. JAMA Psich 2015; DSM-5 (APA, 2013)

Gravidade em episódios por semana: Leve: 1 a 3; Moderada: 4 a 7; Grave: 8 a 13; Extrema: >14. 

A gravidade pode ser aumentado para refletir outros sintomas e o grau de desabilidade funcional. 

Dimesilato de Lisdexanfetamina





Tratamento off-label

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Diretrizes Brasileiras de Obesidade:

Capítulo de Obesidade e sobrepeso: tratamento farmacológico, 4ª edição, ABESO, São Paulo, 2016.

Os tratamentos aprovados para 

tratamento da obesidade devem ser 

recomendados preferencialmente em 

relação ao tratamento off-label [Grau A 

Classe I (Forte)]



Tratamento off-label

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Diretrizes Brasileiras de Obesidade:

Capítulo de Obesidade e sobrepeso: tratamento farmacológico, 4ª edição, ABESO, São Paulo, 2016.

▪ É razoável que a prescrição off-label seja considerada por 

endocrinologistas e especialistas:

▪ na abordagem de paciente bem informado, ciente de que o 

medicamento não é aprovado pela agência reguladora 

para essa indicação, 

▪ quando houver evidência de potencial benefício para o 

tratamento do paciente e a terapia padronizada for 

inadequada ou ineficaz, 

▪ registrar no prontuário que os detalhes da relação 

risco/benefício da prescrição, a natureza off-label da 

prescrição e o porquê da escolha da medicação off-label

[Grau A Classe IIa (Forte)]

▪



Tratamento off-label

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Diretrizes Brasileiras de Obesidade:

Capítulo de Obesidade e sobrepeso: tratamento farmacológico, 4ª edição, ABESO, São Paulo, 2016.

Não é recomendado que médicos sem 

experiência considerem a prescrição off-label

nem que o paciente não esteja bem informado 

e ciente dessa prescrição. [Grau A Classe III 

(Forte)]



Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Diretrizes Brasileiras de Obesidade:

Capítulo de Obesidade e sobrepeso: tratamento farmacológico, 4ª edição, ABESO, São Paulo, 2016.

Práticas como:

▪ venda de medicamentos no consultório, 

▪ estabelecimento de acordos comerciais com 

farmácias, 

▪ prescrição de múltiplos princípios ativos para 

manipulação em farmácias magistrais em uma 

única cápsula 

▪ devem ser evitadas

▪

▪

DIRETRIZES BRASILEIRAS DE OBESIDADE 2016



Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Diretrizes Brasileiras de Obesidade:

Capítulo de Obesidade e sobrepeso: tratamento farmacológico, 4ª edição, ABESO, São Paulo, 2016.

▪ ferem a ética médica, 

▪ representam conflito de interesse do prescritor, 

▪ podem ser potencialmente prejudiciais, podendo 

causar interações medicamentosas imprevisíveis 

por alterar a farmacocinética e a 

biodisponibilidade dos seus componentes. 

▪

▪

DIRETRIZES BRASILEIRAS DE OBESIDADE 2016





Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Diretrizes Brasileiras de Obesidade:

Capítulo de Obesidade e sobrepeso: tratamento farmacológico, 4ª edição, ABESO, São Paulo, 2016.

. 

Não é recomendado que sejam prescritas

fórmulas contendo associação medicamentosa de

substâncias anorexígenas quando associadas entre

si ou com ansiolíticos, diuréticos, hormônios ou

extratos hormonais e laxantes, bem como

quaisquer outras substâncias com ação

medicamentosa porque podem ser potencialmente

prejudiciais.

[Grau A Classe III (Forte)]

DIRETRIZES BRASILEIRAS DE OBESIDADE 2016



Mensagens para levar para casa

▪ A Obesidade é uma doença séria e 

progressiva, com forte componente genético

que precisa ser tratada crônicamente

▪ Ainda é  uma doença quase órfã

▪ Existe um intervalo terapêutico entre as 
modificações de estilo de vida e cirurgia



Mensagens para levar para casa 

▪ Há discriminação no atendimento do paciente com 

obesidade e uma inércia em iniciar o tratamento 

com medicamentos

▪ Sibutramina, orlistate e liraglutida são 

medicamentos de primeira linha no tratamento da 

obesidade

▪ O tratamento off-label pode ser considerado na

impossibilidade ou ineficácia do tratamento aprovado

▪ Tratamentos antiéticos e inúteis devem ser condenados

pois são prejudiciais



www.sempr.org.br

Serviço de Endocrinologia e Metabologia do
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

http://sempr.jpg/


Lorcaserina

▪ Agonista seletivo

dos receptores 2c 

5HT
▪ 15x > 5-HT2a 100x > 5-HT2b

▪ Fenfluramina e 

dexfenfluramina: 
ativação dos receptores 

5HT 2b alvos 

periféricos => 

valvulopatia, 

hipertensão pulmonar
ativação do receptor 5-HT2c da 

POMC → ativação receptores 4 

melanocortina (MC4R) → α MSH 

↑ saciedade

α MSH –hormônio alfa melanócito-estimulante

POMC: proopiomelanocortina

5- HT: 5 hidroxitriptamina - serotonina 



Locarserina

▪ Aprovada em junho de 

2012 - FDA

▪ Comercializada desde

junho 2013

▪ Belviq ® (10mg 2x/d)

▪ Arena Pharmaceuticals

6 estudos pós 

comercialização (segurança 

CV)

* FDA: US Food and Drug Administration



Obesity (2012) 20, 1426–1436.

Redução dos fatores de risco: dislipidemia, 

pressão arterial, perfil glicêmico



Lorcaserina

segurança e tolerabilidade (2 anos)

Droga ativa versus placebo

Cefaléia (18,0% vs 11,0%)

Náuseas (7,5% vs 5,4%), 

Tonturas, (8,2% vs 3.8%)

Fadiga, boca seca, obstipação (7% 
vs 3%)

Alterações cognitivas ( 8% vs 3%)

Nova valvulopatia (2,7% vs 2,3%)  

risco relativo de 1.16

( 2,7% x 2,6 % no segundo ano)

“drop out”= (45% vs 55%) no 

primeiro ano e de (25% vs 27%) no 
segundo ano)

Smith SR et al., NEJM 2010 363: 245-56

*BLOOM

** BLOSSOM
*** BLOOM -DM 



Saxenda®

▪ Aprovada :

▪ FDA dezembro 2014 EMA março 2015

▪ Novo Nordisk A/S – (Dinamarca) 

▪ Dose 3mg/d

▪ Cuidados

▪ Titulação (0,6mg/sem) (efeitos adversos)

▪ Recomendados estudos pós-comercialização

▪ População pediátrica

▪ Acompanhamento por 15 anos CMT

▪ Estudos em animais (maturação, toxicidade)

▪ Segurança CV (estudos LEAD – 2010)



Redução de peso – drogas 

antiobesidade (dados de 1 ano)

Pucci A & Finer N., Can J Cardiol, 2015



Redução de peso – drogas 

antiobesidade (dados de 1 ano)

Pucci A & Finer N., Can J Cardiol, 2015


