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1 RESUMO

A obesidade é um grave problema de saúde pública em nosso país, com sua 

prevalência crescendo em níveis epidêmicos, e está associada a um elevado risco 

de morbiletalidade. O tratamento não medicamentoso sempre é a primeira opção, 

porém  nem  sempre  se  mostra  eficaz,  sendo  necessário  por  vezes,  associar  a 

reeducação alimentar  e  a  prática de exercícios  físicos ao uso de medicamentos 

antiobesidade.  O  desenvolvimento  de  novos  fármacos  abre  perspectivas  para  o 

tratamento  farmacológico  da  obesidade.  Tendo  em vista  a  eficácia  e  segurança 

relativa  dos medicamentos antiobesidade atualmente  em uso na prática  médica, 

novos fármacos são constantemente pesquisados pela comunidade científica para 

atender  a  demanda  de  pacientes  que  precisam  recorrer  a  farmacoterapia 

antiobesidade.  Com os novos fármacos na prática  clínica,  torna-se necessária  a 

atualização  dos  profissionais  de  saúde  sobre  essas  substâncias,  por  meio  da 

exposição e revisão de dados recentes da literatura, proposta desse trabalho de 

Iniciação Científica. O presente trabalho teve por objetivo a investigação das novas 

drogas  em estudo  para  o  controle  da  obesidade,  bem como  a  identificação  do 

mecanismo de ação e efeitos adversos dos fármacos atualmente utilizados. Para 

isso foi  realizada revisão bibliográfica em artigos científicos indexados publicados 

em língua portuguesa, inglesa e espanhola a partir do ano 2000.

Palavras-Chave: Obesidade, emagrecimento, farmacologia, medicamento.

2 INTRODUÇÃO

A obesidade é considerada nos últimos anos, como uma doença metabólica e 

neuroendócrina  que  resulta  da  interface entre  um ambiente  obesogênico  e  uma 

predisposição genética intrínseca. Relacionando-se á isso, modificações do estilo de 

vida propostas no tratamento da obesidade são fundamentais e podem ser efetivas, 

porém,  isoladamente  as  taxas  de  sucesso  em um período  longo  costumam ser 

baixas (FARIA et al., 2010).

Foi  realizada  uma  Pesquisa  de  Orçamentos  Familiares  (POF)  2008-2009, 

numa parceria entre o IBGE e o Ministério da Saúde, onde foram analisados dados 

de 188 mil brasileiros, de qualquer faixa etária e idade, mostrou-se que a obesidade 



e o excesso de peso tiveram um rápido aumento nos últimos anos. No resultado 

deste  levantamento,  50% dos  homens  e  48% das  mulheres  se  encontram com 

excesso de peso, sendo que 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam 

obesidade. (RADOMINSKI et al., 2010).

Há uma relação bem estabelecida entre a obesidade e as complicações para 

a saúde. São longas as complicações originadas, destacando-se o Diabetes Mellitus 

tipo 2 (DM tipo 2), as dislipidemias, a apneia do sono, as doenças cardiovasculares 

e a alta mortalidade. Maior é a gravidade da doença, quanto maior o excesso de 

peso.  Foram  demonstradas,  através  de  inúmeros  estudos,  que  a  obesidade 

abdominal está mais relacionada com o risco de doenças graves e também à maior 

mortalidade  do  que  a  obesidade  glútea  femoral,  independentemente  da  gordura 

corporal total (ABESO/SBEM, 2010). 

Estudos comprovaram que a redução de 5% a 10% no peso tem relação 

direta  com a redução dos riscos de complicações cardiovasculares  e  DM tipo 2 

(FARIA et al., 2010). A legislação sanitária do Brasil é constantemente alterada pela 

ANVISA para que a população tenha preservado o seu direito à saúde e para que 

produtos  como  os  moderadores  do  apetite  ofereçam  garantias  de  segurança  e 

eficácia a seus consumidores, comprovando a eficácia dos mesmos no combate à 

obesidade.

 As  drogas  anfetamínicas,  como  anfepramona,  femproporex  e  mazindol, 

classicamente  mostram  eficácia  no  combate  à  obesidade,  porém  já  são  bem 

estabelecidos  os  efeitos  adversos  limitadores  do  uso,  como  o  agravamento  da 

hipertensão arterial sistêmica, ansiedade, insônia, tolerância ao efeito anorexígeno e 

risco de adicção (Ioannides-Demos, et al 2005).

 Além disso, a recuperação do peso perdido entre os pacientes a longo prazo 

é outra característica comum a essas drogas. Além desses problemas, destacam-se 

também irregularidades nas prescrições e evidências de uso abusivo que levam ao 

consumo  irracional  desses  medicamentos.  Nesse  cenário,  essas  substâncias 

atualmente estão proibidas pela ANVISA pela RDC no 52/2011. Porém desde então, 

estão em andamento alguns projetos que pedem a reclassificação e reintrodução 

dessas drogas no mercado brasileiro, como o projeto de Lei no2. 431, de 2011 e 

Projeto  de  Decreta  Legislativo  1.123  de  2013.  Qualquer  associação  entre 

medicações antiobesidade com ação central está contra-indicada, sendo esta prática 

vedada pelo Conselho Federal de Medicina (ABESO, 2010).



3 OBJETIVOS 

O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  geral  estudar  as  opções 

farmacoterápicas para o tratamento da obesidade. 

Os objetivos específicos desse trabalho foram:

(I) Identificar o mecanismo de ação e efeitos adversos dos fármacos 

antiobesidade atualmente utilizados no Brasil;

(II) Investigar  os  novos  fármacos  antiobesidade  que  estão  sendo 

pesquisados com potencial terapêutico pela comunidade científica.

4 METODOLOGIA

Esse trabalho trata-se de uma revisão da literatura. A pesquisa dos artigos 

científicos será realizada por meio de banco de dados tais como Scielo, BIREME, e 

Medline. Serão considerados artigos publicados a partir do ano 2000, nos idiomas 

português e inglês.

5 DESENVOLVIMENTO 

A  anfepramona  age  no  sistema  nervoso  central  (SNC)  aumentando  a 

liberação de noradrenalina dentro da fenda sináptica dos neurônios hipotalâmicos, 

estimulando os  receptores  noradrenérgicos e inibindo a fome.  No tratamento  da 

obesidade e do sobrepeso, as doses recomendadas de anfepramona são de 50 a 

100mg diárias. Os comprimidos de 25mg devem ser ingeridos uma hora antes das 

refeições  e  as  preparações  prolongadas,  pela  manhã.  Não  existem  evidências 

científicas que comprovem a eficácia e a segurança do uso da medicação em doses 

superiores a 100mg diários (Vasques, 2004)

A anfepramona  é  eficaz  no  tratamento  da  obesidade  em conjunto  com o 

aconselhamento nutricional e o incentivo à prática de atividade física. A perda de 

peso  esteve  associada  à  melhora  dos  fatores  de  risco  cardiometabólicos.  Os 

principais  efeitos  colaterais  da  anfepramona  estão  relacionados  à  ação 

noradrenérgica.  Os  mais  freqüentes  são:  secura  na  boca,  insônia,  cefaléia  e 

obstipação intestinal, mais raramente, irritabilidade e euforia. Esses efeitos adversos 

geralmente  são bem tolerados e  se atenuam com a continuidade do tratamento 

(Mancini, 2002). A estimulação central causada pela anfepramona se expressa por 

nervosismo,  agitação  e,  em  casos  de  intoxicação  aguda,  alucinações,  delírio  e 

quadro  psicótico  enquanto  que,  os  efeitos  periféricos  potenciais  são  taquicardia, 



náusea,  vômito,  dor  abdominal,  constipação  intestinal,  diminuição da  libido  e  da 

potência  sexual,  aumento  da  pressão  arterial,  diarreia,  ansiedade,  tremor  e 

depressão. A anfepramona deve ser utilizada em indivíduos maiores de 18 anos e 

abaixo  de  60  anos,  pode  ser  utilizada  em  associação  com  a  sibutramina  e 

possivelmente também pode ser associado ao femproporex (Vasques, 2004).

O  mazindol  é  um  derivado  tricíclico,  não  anfetamínico,  que  tem ação  no 

Sistema Nervoso Central  (SNC),  bloqueando a  recaptação de noradrenalina  nas 

terminações pré-sinápticas. Foi aprovado como droga anorexígena em 1973. Para o 

tratamento da obesidade e do sobrepeso, recomendam-se doses de 1 a 3mg de 

mazindol  ao  dia.  A medicação  deve  ser  tomada  uma  hora  antes  das  refeições 

(Vasques, 2004).

Em um estudo com mulheres em uso de mazindol após dieta com baixíssimas 

calorias,  não  houve  alteração  da  pressão  arterial  ou  da  glicemia,  porém  houve 

melhora da sensibilidade à insulina. Os efeitos colaterais observados foram: boca 

seca, constipação, náuseas, distúrbios do sono e tonturas. Quadros de agitação é 

raro e o potencial de abuso é baixo. Há um relato de caso de hipertensão pulmonar 

após  uso  de  mazindol  por  10  semanas.  O  mazindol  deve  ser  indicado  para 

indivíduos  adultos  de  18  a  60  anos,  sem  doença  cardiovascular  ou  doenças 

psiquiátricas associadas. A eficácia e a segurança em adolescentes e idosos ainda 

não estão bem estabelecidas.

O femproporex é um Inibidor do apetite de ação catecolaminérgica, que atua 

no  SNC.  A dose  recomendada  é  de  25mg,  administrada  durante  a  manhã.  O 

femproporex é eficaz no tratamento da obesidade e do sobrepeso, em conjunto com 

o  aconselhamento  nutricional  e  incentivo  à  prática  de  atividade  física.  (ABESO, 

2010).  Os  efeitos  colaterais  mais  frequentemente  descritos  foram:  boca  seca, 

insônia,  irritabilidade,  euforia  e  taquicardia.  Há  relatos  de  que,  em  situações 

especiais, o fármaco possa induzir à dependência química. O uso de femproporex 

pode ser indicado em pacientes com idade entre 18 e 60 anos. Pode ser utilizado 

em associação com a sibutramina e possivelmente também pode ser associado à 

anfepramona (Rodrigues et al, 2010).

A sibutramina foi inicialmente desenvolvida para uso antidepressivo e embora 

seja descrita alguma ação em quadros de depressão maior, não deve ser utilizada 

para  esta  finalidade.  A  sibutramina  é  um  inibidor  seletivo  da  recaptação  da 

serotonina  (ISRS)  que  inibe  a  recaptação  de  serotonina  (5-HT),  noradrenalina  e 



dopamina  (em menor  extensão)  na  sinapse  neural.  Dessa  forma  potencializa  a 

transmissão central desses neurotransmissores. Apresenta dois metabólitos ativos e 

é  um  agente  noradrenérgico/serotoninérgico.  Entretanto,  trata-se  de  um 

medicamento  que  deve  ser  utilizado  apenas  como  adjuvante  no  manejo  da 

obesidade exógena, pois são necessários restrição calórica, aumento da atividade 

física e modificação do comportamento (ANVISA, 2011).

A  redução  de  massa  corporal  promovida  pela  sibutramina  e  por  outros 

fármacos antiobesidade é modesta (em torno de 5 kg, em doze a 52 semanas). A 

perda de peso associada à sibutramina também foi  demonstrada em um estudo 

duplo cego realizado por Halpern et al. com a mesma dosagem e maior período de 

seguimento (6 meses).  Neste caso,  foi  verificada maior perda de peso no grupo 

sibutramina (8% vs 2,8%), quando comparado ao placebo. Houve redução de 12,8% 

dos níveis de TG e aumento de 17% do HDL-colesterol. Mais uma vez, o fármaco 

apresentou boa tolerância, eficácia e segurança.

O benefício do uso da sibutramina é gradualmente revertido após interrupção 

do tratamento, caso não sejam mantidas a dieta, as mudanças de hábito alimentar e 

a atividade física. São efeitos adversos comuns à sibutramina o aumento da pressão 

arterial e da freqüência cardíaca, além de distúrbios do ritmo cardíaco. A sibutramina 

está associada também à ocorrência de fibrilação ventricular com parada cardíaca, 

ao infarto do miocárdio e ao acidente vascular encefálico. Também são relatados 

secura  na  boca,  dor  nas  costas,  palpitações,  diminuição  do  apetite,  vertigem, 

sudoração,  taquicardia,  anorexia,  insônia,  dor  de  cabeça  e  reações  de 

hipersensibilidade. Como já mencionado, os efeitos adrenérgicos ocasionados pelo 

uso da sibutramina podem elevar a pressão arterial em pacientes obesos. 

A etiopatogenia desse fato pode estar relacionada a vários fatores, como a 

estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, hipervolemia com elevação 

do débito cardíaco e falha na diminuição adequada da resistência vascular, aumento 

da  ingestão  de  sódio  diretamente  relacionado  à  elevação  da  ingestão  calórica,  

resistência insulínica, entre outros (Mancini, Halpern, 2002; Vasques, 2004; Fortes et 

al,  2006).   O uso é da sibutramina é permitido  no Brasil  mediante  prescrição e 

retenção de receita. A sibutramina e o orlistate (droga antiobesidade que não age no 

SNC) são considerados medicamentos de primeira linha para o tratamento crônico 

da obesidade e do sobrepeso. A sibutramina pode ser utilizada em associação com 



o  orlistate  e  possivelmente  também  pode  ser  associado  ao  femproporex  à 

anfepramona (ABESO, 2010).

A fluoxetina não é classicamente classificada como inibidora do apetite, pois 

não possui indicação bem estabelecida no tratamento para redução de peso, e sim 

para o tratamento de depressão e bulimia nervosa. Porém como em experimentos 

clínicos para a aprovação deste medicamento como antidepressivo, foi observada 

perda de peso, esse passou a compor a lista de medicamentos adjuvantes para o 

emagrecimento. As reações adversas mais comuns causadas pela fluoxetina e que 

aparecem na literatura são: dor de cabeça, diarréia, nervosismo, tremor, amnésia e 

sede, ansiedade, anorexia, náusea e perda de peso.

O topiramato  é  uma droga anticonvulsivante que tem sido usada também 

como  droga  antiobesidade,  isoladamente  ou  em  associação  aos  inibidores  da 

receptação da serotonina (fluoxetina, sertralina). Seu mecanismo de ação ainda é 

discutido,  porém  engloba  o  bloqueio  de  canais  de  sódio,  potencialização  de 

atividade gabaérgica, inibição de atividade glutamatérgica e inibição de canais de 

cálcio de alta voltagem (Lin, 2011). 

6 RESULTADOS 

Algumas  drogas,  já  conhecidas  da  medicina  para  outras  finalidades 

terapêuticas,  estão  sendo  utilizadas  em substituição  aos  anorexígenos,  e  novas 

drogas e associações medicamentosas estão sendo introduzidas (Taylor et al, 2013). 

Na figura 1 mostramos um quadro-resumo comparativo dos fármacos antiobesidade 

identificados  em  nossa  revisão  bibliográfica,  no  qual  identificamos  a 

farmacodinâmica proposta para cada um e os aspectos favoráveis e contrários de 

sua utilização.

Fármaco
Mecanismo de 

Ação 
Efeitos Benéficos Efeitos Tóxicos Referências

Amfepramona 
(dietilpropiona)

Age no Sistema 
Nervoso Central 
(SNC) aumentando a 
liberação de 
noradrenalina 
dentro da fenda 
sináptica dos 
neurônios  
hipotalâmicos, 
estimulando os 
receptores 
noradrenérgicos e 
inibindo a fome. 

Combate a obesidade, 
associado à dieta 
nutricional e a  prática 
de atividade física.          

No SNC causa 
nervosismo, agitação e, 
em casos de 
intoxicação aguda, 
alucinações, delírio e 
quadro psicótico.            

VASQUES, et al., Aspectos 
psiquiátricos do tratamento 
da obesidade. Rev. Psi q. Cl i 
n. 31(4): 195-198, 2004.



A perda de peso está 
associada à  melhora 
dos fatores de riscos 
cardiometabólicos.

Os efeitos periféricos 
são taquicardia, 
náusea, vômito, dor 
abdominal, 
constipação intestinal, 
diminuição da libido e 
da potência sexual, 
aumento da pressão 
arterial, diarréia, boca 
seca, ansiedade, 
tremor e depressão.

MANCINI M.C, Halpern A. 
Tratamento farmacológico 
da obesidade. Arq. Bras 
Endocrinologia Metabologia. 
2002; 46(5): 497-513.               

Cetilistate

Inibidor das lipases 
pancreática e 
gastrointestinal.  

Observou-se perda de 
peso.

Dor abdominal, fezes 
oleosas, incontinência 
fecal e flatos.

FARIA, A. M et AL., 
Progressos recentes e novas 
perspectivas em 
farmacoterapia da 
obesidade. Arq Bras 
Endocrinol Metab. 54/6, 
2010. 

Femproporex

Inibidor do apetite 
de ação 
catecolaminérgica.

Eficaz no tratamento da 
obesidade e do 
sobrepeso, em 
conjunto com dieta 
nutricional e à prática 
de atividade física. 

Boca seca , insônia, 
irritabilidade, euforia  e 
taquicardia. 

ABESO/ SBEM - 2010. 
Atualização das Diretrizes 
para o Tratamento 
Farmacológico da Obesidade 
e do Sobrepeso. 

Induz à dependência 
química.

RODRIGUES et. al. 
Medicamentos para 
emagrecimento: uma 
revisão bibliográfica. In: 
Jornada Iinterdisciplinar em 
Saúde, 3, Santa Maria: 
UNIFRA, 2010.

Fluoxetina

Inibidor seletivo da 
recaptação de 
serotonina.

Foi observada perda de 
peso nos primeiros 
meses de tratamento.

Cefaléia, diarréia, 
nervosismo, tremor, 
amnésia, sede, 
ansiedade, anorexia, 
náusea e perda de 
peso.

VASQUES, et al., Aspectos 
psiquiátricos do tratamento 
da obesidade. Rev. Psi q. Cl i 
n. 31(4): 195-198, 2004.

Liraglutide

Análogo do GLP-1, 
retardando o 
esvaziamento 
gástrico, aumenta a  
saciedade e diminui 
o apetite.

Observou-se melhora 
da função física e de 
autoestima.

Náuseas e vômitos. FARIA, A. M et AL., 
Progressos recentes e novas 
perspectivas em 
farmacoterapia da 
obesidade. Arq Bras 
Endocrinol Metab. 54/6, 
2010. 

Lorcaserina

Agonista 
serotoninérgico 
seletivo do receptor 
5-HT2c. 

Melhora da pressão 
arterial sistólica e 
diastólica, frequência 
cardíaca, colesterol 
total, LDL, triglicérides, 
glicemia de jejum, 
insulina, proteína C 
reativa de alta 
sensibilidade e 
fibrinogênio.

Cefaléia , infecção do 
trato respiratório 
superior,  nasofaringite, 
sinusite  e náuseas.

FARIA, A. M et AL., 
Progressos recentes e novas 
perspectivas em 
farmacoterapia da 
obesidade. Arq Bras 
Endocrinol Metab. 54/6, 
2010. 

Mazindol

Bloqueador da 
recaptação da 
noradrenalina nas 
terminações pré-
sinápticas. Derivado 
tricíclico, não 
anfetamínico e tem 
ação no SNC.  

Diminuição da pressão 
arterial sistólica, da 
glicemia, do colesterol 
total e dos triglicérides. 
Quadros de agitação 
são raros e o potencial 
de abuso é baixo.

Boca seca, constipação, 
náuseas,
distúrbios do sono e 
tonturas. 

VASQUES, et al., Aspectos 
psiquiátricos do tratamento 
da obesidade. Rev. Psi q. Cl i 
n. 31(4): 195-198, 2004.



Orlistate

Ação intestinal 
inibindo lípases 
pancreáticas, 
reduzindo em 30% a 
absorção das 
gorduras ingeridas, 
que são eliminadas 
com a excreção 
fecal.

Redução da pressão 
arterial sistólica e 
diastólica, colesterol 
LDL e da glicose em 
jejum em diabéticos.

Fezes amolecidas,  
fezes oleosas, urgência 
fecal,  continência 
fecal,  náusea, vômitos 
e dores abdominais e 
retais.   

VASQUES, et al., Aspectos 
psiquiátricos do tratamento 
da obesidade. Rev. Psi q. Cl i 
n. 31(4): 195-198, 2004.

CAMPOLARGO, A. M. C., 
Tratamento Farmacológico 
da Obesidade. Destacável 
Científico, HDS Informa n.25, 
dezembro de 2008.

Menos do que 1% do 
medicamento é 
absorvido e não há 
ação em SNC.

Aumento do número 
de evacuações e 
flatulência.

ABESO/ SBEM - 2010. 
Atualização das Diretrizes 
para o Tratamento 
Farmacológico da Obesidade 
e do Sobrepeso. 
FORTES ET. AL. Orlistat e 
sibutramina: bons 
coadjuvantes para perda e 
manutenção de peso? Rev. 
Bras. Nutr. Clin. 2006; 
21(3):244-51.

Rimonabanto 
(acomplia)

Antagonista CB-1 
seletivo,

Aumenta a 
sensibilidade à insulina, 
reduz a esteatose e 
melhora a dislipidemia.

Depressão e outros 
efeitos psiquiátricos, 
náuseas, diarreia, 
tontura e insônia. 

CAMPOLARGO, A. M. C., 
Tratamento Farmacológico 
da Obesidade. Destacável 
Científico, HDS Informa n.25, 
dezembro de 2008.

Sibutramina

Inibidor seletivo da 
recaptação da 
serotonina (ISRS) e 
norepinefrina na 
sinapse neural.

Redução de massa 
corporal em torno de 5 
kg, em doze a 52 
semanas. 

Taquicardia, anorexia, 
insônia, cefaléia, 
aumento da pressão 
arterial e da freqüência 
cardíaca e distúrbios 
do ritmo cardíaco. 

Anvisa, 2011 86 p.  - 
Avaliação de Eficácia e 
Segurança dos 
medicamentos Inibidores do 
Apetite.                      
ABESO/ SBEM - 2010. 
Atualização das Diretrizes 
para o Tratamento 
Farmacológico da Obesidade 
e do Sobrepeso. 

Utilizado apenas 
como adjuvante no 
manejo da 
obesidade exógena

Maior perda de peso, 
quando comparado ao 
placebo.

Secura na boca, dor 
nas costas, palpitações, 
diminuição do apetite, 
vertigem, sudoração.

VASQUES, et al., Aspectos 
psiquiátricos do tratamento 
da obesidade. Rev. Psi q. Cl i 
n. 31(4): 195-198, 2004.

Associada à ocorrência 
de fibrilação 
ventricular com parada 
cardíaca, ao infarto do 
miocárdio e ao 
acidente vascular 
encefálico.

FORTES ET. AL. Orlistat e 
sibutramina: bons 
coadjuvantes para perda e 
manutenção de peso? Rev. 
Bras. Nutr. Clin. 2006; 
21(3):244-51.

Apresenta boa 
tolerância, eficácia e 
segurança.

MANCINI, M.C, Halpern A. 
Tratamento farmacológico 
da obesidade. Arq. Bras 
Endocrinologia Metabologia. 
2002; 46(5): 497-513.               

Tensofensina

Inibidor da 
recaptação de 
noradrenalina, 
dopamina e 
serotonina. 

Inibe o apetite, 
aumenta a saciedade, 
leva a perda de peso, 
previne ataques de 
enxaqueca. Reduz 
níveis de insulina, 
triglicérides e 
colesterol.

Boca seca, insônia, 
taquicardia, 
constipação, náuseas, 
diarreia, tonturas e 
elevação da pressão 
arterial e frequência 
cardíaca.

FARIA, A. M et AL., 
Progressos recentes e novas 
perspectivas em 
farmacoterapia da 
obesidade. Arq. Bras. 
Endocrino.l Metab. 54/6, 
2010. 



Topiramato

Bloqueio de canais 
de sódio, 
potencialização de 
atividade 
gabaérgica, inibição 
de atividade 
glutamatérgica, 
inibição de canais de 
cálcio de alta 
voltagem.

Estabilizador do humor 
e no controle da 
impulsividade, agente 
anticonvulsivante.           

Promove 
esquecimento, 
parestesia, alterações 
de paladar e perda de 
peso.

VASQUES, et al., Aspectos 
psiquiátricos do tratamento 
da obesidade. Rev. Psi q. Cl i 
n. 31(4): 195-198, 2004. LIN, 
K. Topiramato: Uma 
molécula multifacertada. Rev 
Neurocienc 19:8-9, 2011.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  obesidade  e  excesso  de  peso  vêm  alcançando  altos  índices 

epidemiológicos  no  mundo  todo,  sendo  considerada  uma  doença  metabólica 

crônica.  O  tratamento  medicamentoso  é  realizado  em  último  caso,  quando  a 

reeducação alimentar associada à prática de atividade física não apresenta nenhum 

resultado satisfatório.

Os fármacos considerados de primeira linha para o tratamento crônico da 

obesidade e do sobrepeso são: orlistate e a sibutramina. Os moderadores de apetite 

auxiliam na diminuição de peso corporal e consequentemente das comorbidades, 

porém, não oferecem a cura para a obesidade. 

A  contestável  segurança  dos  medicamentos  anorexígenos  como  a 

anfepramona,  femproporex  e  mazindol  é  um  grave  problema  a  que  estão 

submetidos  os  pacientes  em  tratamento.  Além  disso,  a  eficácia  desses 

medicamentos também é contestada, uma vez que é comum a recuperação do peso 

em pacientes após o término do tratamento e o aparecimento de efeitos colaterais.

Em nosso cotidiano, estar no peso adequado representa maior facilidade de 

inserção  no  convívio  social  e  consequentemente  bem  estar  psicológico.  Muitas 

pessoas adotam uma forma errada de consumo dos anorexígenos com finalidade 

estética,  onde  não  pensam em saúde  e  sim  em aparência,  causando  prejuízos 

futuros, pois não existe nenhuma droga 100% eficaz ou segura.
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