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INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura 

corporal, que causa prejuízos à saúde dos indivíduos. A obesidade coincide com um 

aumento de peso, embora o aumento de peso possa estar relacionado com a massa 

muscular e não adiposa (OMS, 2015). 

Existem diversas maneiras de classificar e diagnosticar a obesidade, a mais 

utilizada atualmente é o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). O cálculo do 

IMC é indicado para adultos porque crianças e adolescentes passam por várias 

alterações corporais decorrentes do crescimento (OMS, 2015). 

 

A obesidade tem sido um problema de saúde pública de ordem mundial. Tem 

sido associada com risco aumentado de hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes 

tipo 2, doenças cardiovasculares, apnéia obstrutiva do sono, osteoartrite e certos 

tipos de câncer. Essas morbidades reduzem a expectativa de vida e influenciam na 

qualidade de vida. O tratamento da obesidade é importante, mas deve ser eficaz, 

bem tolerado, sustentável e, acima de tudo, seguro (CHEUNG, ET al, 2013). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no Brasil, estima-se que 

20% das crianças sejam obesas e que cerca de 32% da população adulta apresente 

algum grau de excesso de peso, sendo 25% casos mais graves. A obesidade é um 

problema sério em todas as regiões do país, mas a situação é ainda mais crítica no 

Sul. De acordo com dados da Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) de 

1989, a prevalência de obesidade em brasileiros com mais de 18 anos de idade é de 

28%, no caso dos homens, e de 38% no caso das mulheres. O número de obesos é 

maior nas áreas urbanas e também está relacionado ao poder aquisitivo familiar. 

Quanto maior a renda, maior a prevalência de obesidade, a presença do excesso de 

peso na população menos favorecida pode ser explicada pela falta de orientação 

alimentar adequada, atividade física reduzida e pelo consumo de alimentos muito 

calóricos, como cereais, óleo e açúcar. Tais alimentos são mais baratos e fazem 

parte de hábitos alimentares tradicionalmente incorporados (OMS, 2015). 

O tratamento da obesidade pode ser dividido em intervenções não-

farmacológicas, farmacológicas e cirúrgicas (GOTTO, 2006). 



Dentre as intervenções não farmacológicas para perda e manutenção do 

peso, a conduta mais efetiva atualmente combina terapia comportamental, aumento 

das atividades físicas e dieta hipocalórica (WANNMACHER, 2004). 

A intervenção cirúrgica é uma opção para pacientes obesos mórbidos ou que 

tenhamo IMC superior a 35 Kg/m2 com comorbidades associadas (WANNMACHER, 

2004). 

Os atuais fármacos antiobesidade agem principalmente sobre o apetite, mas 

há muitos outros sistemas que controlam o peso corporal, incluindo a absorção, 

metabolismo e a termogênese. Essas vias são direcionadas, é susceptível de causar 

efeitos indesejáveis (CHEUNG, et al, 2013). Muitas dessas drogas têm efeitos 

colaterais que devem ser avaliados e conhecidos no intuito de auferir segurança na 

terapêutica proposta ao paciente. Dentre estas, o Orlistat e a Sibutramina são 

drogas bastante difundidas no Brasil (FORTES et al, 2006) e a Fentermina, não 

comercializada no país (FARIA et al, 2010), é largamente utilizada nos Estados 

Unidos da América. 

De acordo com o Centro Cochrane arevisão sistemática é um estudo que tem 

por objetivo reunir outros estudos, avaliando-os criticamente. E por sintetizar estudos 

primários semelhantes e de boa qualidade é considerada o melhor nível de 

evidência para tomadas de decisões em questões sobre terapêutica (CENTRO 

COCHRANE, 2014).  

Para evitar um viés de análise na revisão sistemática, os métodos de seleção 

e análise dos dados são estabelecidos antes da revisão ser conduzida, num 

processo rigoroso e bem definido. Inicia-se com a elaboração da questão clínica, ou 

seja, o objetivo principal e de um projeto de revisão. A seguir é realizada uma ampla 

busca daliteratura com o objetivo de se identificar o maior número possível de 

estudos relacionados à questão. Uma vez selecionados, aplicam-se critérios para 

avaliação da qualidade metodológica conforme o delineamento do estudo original. 

Um editorial da revista Lancet publicado em 2001 afirma que as revisões 

sistemáticas são vitais para aqueles envolvidos em processos de decisão 

relacionados a condutas de saúde (UNIFESF, 2015). 



Através da revisão sistemática podemos agrupar os estudos primários e 

responder sobre uma determinada questão formulada, facilitando a elaboração de 

diretrizes clínicas, científicas ou a tomada de decisões públicas, pois reúnem de 

forma organizada grande quantidade de resultados de pesquisas já realizadas. 

Nas revisões sistemáticas os "sujeitos" da investigação (unidade de análise) 

são os estudos primários selecionados através de método sistemático e pré-definido. 

Os estudos primários podem ser ensaios clínicos aleatórios, estudos de acurácia, 

estudos coortes ou qualquer outro tipo de estudo. A escolha do tipo de estudo 

depende da pergunta que se pretende responder. Tradicionalmente, a revisão 

sistemática é um estudo retrospectivo. A quantidade de informação científica 

disponível é, além de enorme, crescente, pois tais informações são transformadas 

em conhecimento, a medida que são reunidas, organizadas, criticamente avaliadas 

e por vezes quantitativamente mensuradas.  

A revisão sistemática é uma técnica científica objetiva, eficiente e 

reprodutível, que permite extrapolar achados de estudos independentes, avaliar a 

consistência de cada um deles e explicar as possíveis inconsistências e conflitos. 

Além disso, é uma técnica que aumenta a acurácia dos resultados, melhorando a 

precisão das estimativas de efeito de uma determinada intervenção clínica 

(ROTHMAN, GREENLAND AND LASH, 2011).  

Revisão sistemática difere da revisão da literatura comum, uma vez que 

segue critérios metodológicos bem estabelecidos, incluindo uma descrição 

detalhada dos métodos e critérios utilizados para selecionar e avaliar os artigos 

incluídos (BRASIL, 2014). 

Já na interpretação dos resultados, estasofre influência da subjetividade, mas 

deve-se levar em conta a descrição dos estudos, a qualidade dos estudos e as 

vezes a análise estatística. A análise estatística (metanálise) pode não estar 

presente (MEDRONHO, 2009). 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

O Cloridrato de sibutramina monohidratado foi inicialmente desenvolvido 

como um antidepressivo é um fármaco de primeira escolha para o tratamento da 

obesidade e age como um inibidor da recaptação de aminas promovendo o aumento 

da saciedade (ELFHAG ET al., 2005), além de prevenir a redução do gasto 

energético que acompanha a perda de peso (LEMOS JÚNIOR ET al., 2008). Os 

sacietógenos fazem com que a pessoa sinta fome, entretanto, com uma menor 

quantidade de alimentos fica satisfeita (MALUF, 2008). 

A sibutramina inibe a recaptação da noradrenalina e em menor proporção, 

dopamina e serotonina (MENEZES et al, 2010), através da recaptação neuronal de 

5-hidroxitriptamina (5-HT), nos locais do hipotálamo que regulam a ingestão de 

alimentos (SOUZA; RAU, 2010).  

Quimicamente a sibutramina é identificada como uma mistura racêmica dos 

enantiômeros do cloridrato de N-(1-(4-cloro-fenil-ciclobutil)-3-metilbutil - N – N 

dimetilamina, pertence à classe dos derivados de cicloalquilaminas 

(RADHAKRISHNA apud MALUF, PONTAROLO, 2010). 

O Brasil conquistou a patente do cloridrato de sibutramina no ano de 1996, a 

ABOTT através de uma ação judicial conseguiu o direito de comercialização 

exclusiva até dezembro de 2006 (MARTINS, 2008). 

PREPARAÇÃO E PLANEJAMENTO DO ESTUDO 

A revisão sistemática, como foi definida no tópico anterior, depende de um 

referencial teórico e um arcabouço metodológico que difere das demais modalidades 

de revisões. Com o objetivo de atender os passos de uma revisão sistemática 

adequada,  realizei um curso on-line no Centro Cochrane, referencia mundial em 

estudos de revisões sistemáticas de ensaios clínicos de medicamentos. Essa 

formação foi necessária, uma vez que o curso prepara  o aluno quanto à 

compreensão da construção de uma revisão sistemática e suas etapas 

O Centro é ligado à Pós-graduação em Medicina Interna e Terapêutica da 

Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo (EPM-UNIFESP) e 

realiza pesquisas em ensaios clínicos e em Medicina Baseada em evidências. O 



Centro Cochrane do Brasil possui produção científica comparável à de instituições 

similares nos países europeus e funciona como laboratório para a pesquisa e o 

ensino de graduação e pós-graduação. Atuando em parceria com a Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP, o Centro já propiciou ao País cerca de centenas 

de publicações internacionais. Sua missão é elaborar, manter e divulgar revisões 

sistemáticas de ensaios clínicos randomizados e disponibilizar online cursos de 

revisão sistemática para o aperfeiçoamento da ciência (CENTRO COCHRANE, 

2014). 

Os ensaios clínicos controlados, randomizados e duplo-cegos, tem sido 

consideramos como padrão ouro para a avaliação da eficácia de medicamentos na 

epidemiologia clínica. Muitos desses estudos são multicêntricos com a participação 

de vários centros de pesquisa no mundo.  

As revisões sistemáticas auxiliam na compreensão do efeito e eficácia desses 

fármacos, permitindo até a realização de novas análises estatísticas chamadas 

metanálises. No processo revisão sistemática existe a possibilidade de avaliar a 

qualidade o estudo, o seu ranqueamento e o seu peso nos conjuntos de estudos 

selecionados. 

 

OBJETIVOS 

Avaliar a eficácia da sibutramina no tratamento da obesidade 

 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Para realização da revisão sistemática deste estudo inicialmente buscou-se os 

artigos científicos na base de dados do PubMed, Medline, Science Diretc, Web 

Science. Os artigos inseridos nesta base de dados possuem uma riqueza de artigos 

nacionais e internacionais na área de saúde, publicados em diversas revistas 

científicas de renome internacional. Todas os periódicos possuem um processo de 

revisão por pares. O PubMed foi desenvolvido pelo National Center for 

BiotechnologyInformation – NCBI e é mantido pela National Library of Medicine. Está 

disponível na web e inclui mais de 16 milhões de citações bibliográficas nas áreas 



biomédicas e da saúde, desde 1950, incluindo os registros da MEDLINE, com 

citações bibliográficas de mais de 4.800 revistas e jornais biomédicos publicados 

nos Estados Unidos e em outros 70 países (UNIFESP, 2015). 

A referência usada para a primeira pesquisa se deu pela leitura do resumo sendo 

utilizadas as seguintes buscas por palavras na base de dados do PubMed:  

 Clinicaltrial, Double blind, Controlled, and Randomized,  

Efficacy,  

Obesitytreatment,  

Sibutramin. 

A seleção inicial foi realizada retirando-se aqueles estudos que não incluíam 

entre seus objetivos a pesquisa avaliar a eficácia da sibutramina na obesidade. 

 Três pesquisadores independentes foram convidados para fazerem parte de 

um grupo responsável pela escolha dos estudos epidemiológicos a partir de 

experiência própria e objetivando responder um dos pontos do estudo em questão, 

qual seja: EFICÁCIA DA DROGA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE. Para isso, 

foi elaborado um protocolo com os critérios desejados pelos pesquisadores para a 

avaliação dos artigos. 

Os três pesquisadores decidiram pela inclusão ou exclusão dos estudos 

separadamente, para que não houvesse viés nos critérios de inclusão/exclusão. Os 

pesquisadores são epidemiologistas  e sua função dentro da pesquisa foi a análise 

imparcial dos estudos coletados, verificando a qualidade dos mesmos observando 

sua validade interna e externa, bem como a adequação do método estatístico 

utilizado no conjunto. A avaliação se fez necessária para detecção de semelhanças 

– homogeneidade e de diferenças – heterogeneidade entre eles. Foram analisados 

os métodos, resultados e variáveis medidas. Os conhecimentos analisados são 

indissociáveis e só poderiam ter sido analisados por pesquisadores na área da 

saúde e afetos aos temas da epidemiologia. 

Cada um dos três pesquisadores recebeu uma pasta contendoos estudos 

epidemiológicos na sua íntegra. Receberam juntamente como os estudos, uma lista 



individual dos mesmos portítulo. Após a seleção os pesquisadores devolveram as 

pastas e as listas. Os pesquisadores utilizaram-se de uma marcação ao lado de 

cada título de estudo, sendo “S” para sim ou “N” para não inclusão. 

Os estudos selecionados ao final foram aqueles em que pelo menos dois dos 

pesquisadores opinaram pela sua inclusão na revisão sistemática.  

A partir dessa seleção, os estudos foram lidos na sua íntegra para confecção 

duas tabelas contendo como dados dos artigos: autores do estudo, objetivos, tempo 

do estudo, efeitos adversos, o tipo de estudo, o desenho do estudo, os efeitos 

adversos, número de participantes, faixa etária, tipo de análise, resultados, outras 

patologias e conclusões. 

O presente estudo não tem como objetivo a realização de metanálise dos 

resultados.  

Como se trata de estudo de revisão utilizando dados da literatura, o mesmo 

será apresentado ao IPECI com a expectativa de dispensa do envioao Comitê de 

Ética e Pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS  

Iniciamos a pesquisa com 48 estudos investigando a eficácia da sibutramina na 

obesidade. No final 16 artigos. 

A Figura 1 evidencia a estratégia de busca realizada. 

 

 

A seleção inicial, utilizando os descritores relatados no tópico casuística e 

métodos, foi de 394 artigos. Estes eram artigos de revisão, artigos utilizando animais 

de laboratório e artigos que não foram escritos em inglês, português ou espanhol. 

A seleção inicial resultou em 48 artigos a serem enviados para os 

examinadores que de forma independente avaliaram os mesmos. Dos artigos 

enviados, 16 artigos foram selecionados para a revisão, conforme os critérios 

estabelecidos na metodologia. 

Dos 16 artigos que compõem a seleção final (Tabela), todos são ensaios 

clínicos randomizados e duplo-cegos.  O número de participantes em cada estudo 

variou de 24 a 235 participantes, com 12 a 65anos de idade.Apenas 4 estudos não 

relataram com detalhes a análise estatística feita.  Oito estudos avaliaram outras 



comorbidades, como diabetes melitus, ovários policísticos, hipertensão arterial e 

transtorno alimentar. Todos os estudos selecionados evidenciam a eficácia no 

tratamento da obesidade, com uma perda média de 7 Kg em períodos de tempo que 

variam entre 3 meses a 12 meses. 

Nove artigos relatam a importância de uma dieta hipocalórica, reeducação alimentar 

como necessários para a eficácia do tratamento medicamentoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº Autor Artigo Objetivos  Efeitos adversos Nº part Faixa 
Etária 

Tipo de Análise Resultados Outras 
Patologias 

Duração do 
Estudo 

Conclusão 

1 G FanghaÈnel1, 
L Cortinas1, L 
SaÂnchez-

Reyes1 and A 
Berber. 

A clinical trial of the 
use of Sibutramine 
for the treatment of 

patients suffering 
essential obesity  
 

Avaliar a 
segurança e a 
eficácia da 

Sibutramina 10 
mg por via oral, 
uma vez por dia 

em pacientes 
obesos  
 

Mais freqüentes no grupo 
sibutramina sendo boca 
seca, aumento na pressão 

sanguínea, obstipação e 
taquicardia. O grupo 
placebo teve 

principalmente aumento 
da pressão do sangue e 
boca seca. 

109 16-
65ano
s 

Modelos mistos  A perda de peso 
no grupo de 
sibutramina foi 

7,52 kg e no grupo 
placebo foi de 3,56 
kg. 

---------------- 6 meses A sibutramina 
induz a perda do 
peso corporal, 

IMC e cintura, mas 
não afeta 
significantemente 

função 
cardiovascular. A 
sibutramina foi 

bem tolerada pela 
maioria dos 
pacientes. 

2 Jose C. 
Appolinario, MD, 

DSc; Josue 
Bacaltchuk, MD, 
DSc; Rosely 

Sichieri, MD, 
DSc; Angelica 
M. Claudino, 

MD; Amelio 
Godoy-Matos, 
MD; Christina 

Morgan, MA; 
Maria T. Zanella, 
MD, DSc; 
Walmir Coutinho 

, MD, DSc. 

A randomized, 
double-blind, 

placebo-
controlled,study of 
sibutramine,  in the 

tratament of binge-
eating disorder 
 

Avaliar a eficácia 
e tolerabilidade 

da Sibutramina 
em pacientes 
obesos com 

transtorno 
alimentar. 

Boca seca, dor de cabeça, 
náusea, insônia, 

constipação, sudorese, 
depressão. 
 

60 18-60 
anos 

Análise de tendência 
de tempo, covariância, 

estudo dos modelos, 
correlação de 
Spearman 

Perca de peso 
7,4kg sibutramina 

e 1,4kg placebo 

Transtorno 
alimentar 

12 semanas A sibutramina ser 
efetiva na redução 

transtorno 
alimentar, perca 
de peso e 

associada a 
sintomas 
depressivos em 

pacientes obesos 
com BED. 

3 Asa Lindholm, 

M.D;  Marie 
Bixo, M.D., 
Ph.D.; Inger 

Bjorn, M.D., 
Ph.D.;  
Pal Wolner-

Hanssen, M.D., 
Ph.D.;Mats 
Eliasson, M.D., 

Ph.D.; Anders 
Larsson, M.D., 
Ph.D., 

Owe Johnson, 
M.D., Ph.D. e 
Inger Sundstrom 

Poromaa, M.D., 
Ph.D. 

Effect of 

sibutramine on 
weight reduction in 
women 

with polycystic 
ovary syndrome: a 
randomized,double

-blind, placebo-
controlled trial 
 

Avaliar a eficácia 

da sibutramina, 
juntamente com 
breve 

modificação de 
estilo de vida 
para redução de 

peso em 
mulheres obesas 
com síndrome 

dos ovários 
policísticos.  
 

------------------------------- 42 e  34 

paciente
s 
completa

ram o 
estudo. 
 

50-

59ano
s 

ANOVA Depois de 6 

meses, o grupo de 
sibutramina tinha 
perdido 7,8 e  5,1 

kg em comparação 
com uma perda de 
peso de 2,8 e 6,2 

kg 
no grupo de 
placebo. 

Ovário 

policístico 

6 meses Sibutramina em 

combinação com 
resultados de 
intervenção estilo 

de vida em 
significativa 
redução de peso 

em 
pacientes obesos 
com SOP. Além 

da perda de peso, 
sibutramina 
parece ter  efeitos 

benéficos sobre 
metabólica e 
fatores de risco 

cardiovasculares. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Nº Autor Artigo Objetivos  Efeitos adversos Nº part Faixa 
Etária 

Tipo de Análise Resultados Outras 
Patologias 

Duração do 
Estudo 

Conclusão 

4 Adnan Gokcel, 
MD; 
HATICE 

KARAKOSE, 
MD; 
EDA MELEK 

ERTORER, MD; 
NEDRET 
TANACI, MD; 

NESLIHAN 
BASCIL 
TUTUNCU, MD; 

NILGUN 
GUVENER, MD. 

Effects of 
Sibutramine in 
Obese Female 

Subjects With Type 
2 Diabetes and 
Poor Blood 

Glucose Control 
 

Neste estudo, foi 
avaliada a 
eficácia da 

sibutramina em 
combinação com 
hipoglicemiantes 

em mulheres 
diabéticas tipo 2 
obesas cujo 

níveis de glicose 
foram mal 
regulados. 

Hipertensão, boca seca, e 
prisão de ventre.  
 

60 e 
25compl
etaram o 

estudo  

46-
49ano
s 

T-student   Resultado foi 
avaliada com base 
na melhoria da 

glicemia controle e 
mudanças 
positivas na 

dislipidemia 
e IMC. 
 

Diabetes 
melitus tipo 2 

6 meses A adição de 
sibutramina a 
terapia 

hipoglicémica oral 
resultou 
perda de peso 

significativa e 
melhoria dos 
parâmetros 

metabólicos neste 
grupo de doentes. 
Sibutramina é um 

complemento 
eficaz à terapia 
hipoglicemiante 

oral em mulheres 
obesas com 
diabetes tipo 2.  

 
 

5 T-F WANG, D. 
PEI, J-C LI , W-
C TSAI, C-C 

TSAI, C-Y YAO, 
E-T CHANG, M-
C HSIEH, K-Y 
SU, S-W KUO. 

Effects of 
sibutramine in 
overweight, poorly 

controlled Chinese 
female type 2 
diabetic patients: a 
randomised, 

double-blind, 
placebo-controlled 
study 

Avaliar os efeitos 
da sibutramina no 
excesso de peso 

em chinesas 
diabeticas tipo2 
mal controlada. 

Alguns pacientes 
relataram boca seca e 
constipação 

no início do presente 
estudo, mas estes 
sintomas não eram 
grave e não requereram a 

suspensão da terapia. 

60 ------- T-student Após 12 semanas 
de tratamento, 
redução de peso 

foi 
significativamente 
maior no grupo da 
sibutramina 

(2,5±0,6 kg) do 
que na 
o grupo de placebo 

(0,4± 0,3 kg). 

Diabetes 
melitus tipo 2 

12 semanas Além da 
sibutramina à 
dieta e 

hipoglicemiantes 
orais 
terapia resultou 
em significativa 

perda de peso e 
melhoria 
nos parâmetros 

metabólicos no 
grupo de 
tratamento. 

A sibutramina 
deve ser 
considerada para 

utilização em 
paralelo com dieta 
e terapêutica 

hipoglicemiante 
oral em chinesas e  
mulheres obesas 

com diabetes mal 
controlada tipo 2 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Nº Autor Artigo Objetivos  Efeitos adversos Nº part Faixa 
Etária 

Tipo de Análise Resultados Outras 
Patologias 

Duração do 
Estudo 

Conclusão 

6 Giovanni de 
Simone, 
Carmela 

Romano, 
Carmela De 
Caprio, 

Franco 
Contaldo, 
Tommaso 

Salanitri, 
Umberto di 
Luzio Paparatti, 

Fabrizio 
Pasanisi. 

Effects of 
sibutramine 
induced weight loss 

on 
cardiovascular 
system in obese 

subjects 
 

Avaliar a eficácia 
da sibutramina 
em pacientes 

obesos 
e influência sobre 
a hemodinâmica, 

função da válvula 
e do ventrículo 
esquerdo (LV) 

geometria e 
desempenho. 

Um episódio de ansiedade 
/ insônia e um dos 
paroxística taquicardia 

supraventricular foram 
classificados como de 
gravidade moderada. 

Um caso de dor torácica 
atípica pós-prandial 
episódio, sem relação 

com a medicação foi 
tratado como dispepsia. 

29 totais 
e 20 
finalizara

m o 
tratamen
to 

25-
65ano
s 

ANOVA Uma significativa 
redução de peso 
corporal foi 

observado em 
ambos grupos 

-------------- 3 meses Combinados de 
dieta hipocalórica, 
a sibutramina 

aumenta a perda 
de peso em 
indivíduos obesos. 

Alterações de 
peso têm efeito 
positivo sobre a 

redução da PA. 

7 G. Derosa, A. F. 
G. Cicero, G. 
Murdolo, M. N. 

Piccinni,  E. 
Fogari, G. 
Bertone, 

L. Ciccarelli1 
and R. Fogari 

Efficacy and safety 
comparative 
evaluation of 

orlistat and 
sibutramine 
treatment in 

hypertensive obese 
patients 

Avaliar a eficácia 
e segurança da 
sibutramina e 

orlistat tratamento 
em pacientes 
hipertensos 

obesos , com 
uma atenção 
especial aos 

efeitos 
cardiovasculares 
e aos efeitos 
colaterais por 

causa deste 
tratamento . 
 

No orlistat 
efeitos foram eventos 
gastrointestinais. 

Sibutramina causou um 
aumento na pressão 
arterial ( tanto PAS e 

PAD) em dois 
pacientes , mas tem sido 
controlada por meio de 

tratamento anti-
hipertensor. 

115 no 
total e 
109 

completa
ram o 
estudo 

46-56 
anos. 

ANOVA e ANCOVA Em nossa 
amostra, orlistat 
tem sido associado 

a uma redução 
moderada da 
pressão arterial, 

enquanto 
pressuposto de 
sibutramina tem 

não estar 
associado a 
qualquer efeito 
cardiovascular e 

foi genericamente 
melhor tolerado do 
que o orlistat 

 

Hipertensão 12 meses Ambos orlistat e 
sibutramina são 
eficazes em 

variáveis 
antropométricas, 
durante o 

tratamento de 12 
meses 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8 JJ Sramek1, MT 

Leibowitz1, SP 
Weinstein2, ED 
Rowe2, CM 

Mendel2, B 
Levy3, 
FG McMahon4, 

WS Mullican5, 
PD Toth6 and 
NR Cutler1 

Efficacy and safety 

of sibutramine for 
weight loss in 
obese patients with 

hypertension well 
controlled by Beta 
adrenergic blocking 

agents: a 
lacebocontrolled, 
double-blind, 
randomised trial 

Avaliar a eficácia 

e tolerabilidade 
de 
sibutramina para 

perda de peso 
em pacientes 
obesos cujas 

hipertensão 
arterial foi bem 
controlada (PAD 
95 mmHg ) por 

adrenérgico ( 
bloqueadores 
beta-

bloqueadores ) , 
com ou sem 
diuréticos 

concomitantes .  

Dor de cabeça, boca 

seca, infecção, dispepsia, 
constipação, dor nas 
costas 

Dor, insônia, astenia e 
diarreia 
 

61 e 55 

completa
ram o 
estudo  

------- Shapiro –Wilk, 

Levene’s, Wilcoxon, 
Teste de Cochran - 
Mantel - Haenszel  

 

Maior perda de 

peso ao longo de 
12 semanas em 
pacientes em 

tratamento com 
sibutramina foi 
geralmente 

acompanhada 
por maiores 
alterações médias 
no perfil lipídico 

 

Hipertensão  12 semanas Sibutramina é um 

agente eficaz de 
peso bem tolerada 
em pacientes 

obesos e não 
exacerbar 
preexistente 

hipertensão 
controlada com 
beta-
bloqueadores. 

melhora maior em 
IMC, maior 
redução de 

triglicéridos e 
Colesterol  



Nº Autor Artigo Objetivos  Efeitos adversos Nº part Faixa 
Etária 

Tipo de Análise Resultados Outras 
Patologias 

Duração do 
Estudo 

Conclusão 

9 
 

C Hanotin1, F 
Thomas1, SP 
Jones2, E 

Leutenegger1 
and P Drouin3 

Efycacy and 
tolerability of 
sibutramine in 

obese patients: a 
dose-ranging study 
 

Avaliar os efeitos 
de redução de 
peso e 

tolerabilidade de 
5 mg, 10 mg e 15 
mg de doses 

diárias de 
sibutramina, com 
ação sobre 

serotonina e 
noradrenalina 
inibidor de 

receptação. 
 

dor de cabeça, faringite, 
boca seca, insônia, 
constipação, nervosismo, 

astenia, síndrome gripal, 
náuseas e dor abdominal. 
 

235 18-65 Williams' test 
teste qui-quadrado 

A média de perda 
de peso no grupo 
de ponto final foi 

de 1.4 ± 0,5kg 
para placebo, para 
2,4 ± 0,5 kg 5 mg 

de sibutramina, 5,1 
±  0,5 kg para 10 
mg de sibutramina  

e 4,9 ±  0,5 kg  
para 15 mg de 
sibutramina. 

 

----------------- 12 semanas Estes dados estão 
relacionados com 
as doses da perda 

de peso com 
tratamento com 
sibutramina por 

até 12 semanas 
em pacientes 
obesos. As doses 

de 10 mg e 15 mg 
uma vez por dia 
demonstraram ser 

igualmente 
eficazes, bem 
tolerados e  mais 

eficazes do que o 
placebo. 

10 Marian 
Apfelbaum, MD, 
Philippe Vague, 

MD, Olivier 
Ziegler, MD, 
PhD, Corinne 

Hanotin, MD, 
Florence 
Thomas, PhD, 
Eric 

Leutenegger, 
MD 

Long-term 
Maintenance of 
Weight Loss after a 

Very-Low-Calorie 
Diet: A 
Randomized 

Blinded Trial of the 
Efficacy and 
Tolerability of 
Sibutramine 

 

Determinar a 
eficácia de 
tratamento em 

longo prazo com 
sibutramina em 
manter ou 

melhorar a perda 
de peso em 
pacientes 
obesos. 

Faringite, constipação, dor 
de cabeça, bronquite, dor 
nas costas, ansiedade, 

astenia, síndrome gripal, 
insônia, náuseas, boca 
seca. Um paciente teve a 

ansiedade; um tinha 
depressão, duas 
pacientes engravidaram; 
um tinha aperto no peito; 

uma desenvolvida 
hipertensão, um tinha dor 
de cabeça, insônia e 

tontura. 
 

150 
paciente
s 

obesos, 
75 para 
cada 

grupo. 
99 
paciente
s 

terminar
am o 
estudo 

------- Teste qui-quadrado, 
análise de variância 

No final do estudo, 
86% dos pacientes 
no grupo da 

sibutramina tinha 
perdido 
5% do seu peso 

corporal em 
comparação com 
55% das pessoas 
no grupo de 

placebo.  

----------------- 12 meses A dieta de baixa 
caloria mais a 
sibutramina 

perdeu mais peso 
do que com 
placebos. Após 6 

meses de 
tratamento com a 
sibutramina os 
pacientes não 

continuaram a 
perder peso 

11 Bouke P. 
Hazenberg 
Albert 

Schweitzer 
Ziekenhuis, 
Lokatie 

Amstelwijk, 
Dordrecht, The 
Netherlands 

Randomized, 
Double-Blind, 
Placebo-

Controlled,Multicent
er Study of 
Sibutramine in 

Obese 
Hypertensive 
Patients 

 

Comparar a 
perda de peso 
eficácia, 

segurança e 
tolerabilidade da 
sibutramina e do 

placebo em 
pacientes 
moderadamente 

hipertensos 
obesos; para 
avaliar o efeito da 

perda de peso 
sobre a pressão 
sanguínea. 

Boca seca, constipação e 
nervosismo 

127 18-65 --------------------------- Os pacientes em 
ambos os grupos 
estavam perdendo 

ativamente peso 
até a 12semana. A 
redução de peso 

foi estatisticamente 
maior com 
sibutramina do que 

com o placebo. 

---------------- 12 semanas Os resultados 
deste estudo 
confirmam que a 

sibutramina 10 mg 
uma vez por dia é 
eficaz na redução 

do peso corporal 
em pacientes 
obesos. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Nº Autor Artigo Objetivos  Efeitos adversos Nº part Faixa 
Etária 

Tipo de Análise Resultados Outras 
Patologias 

Duração do 
Estudo 

Conclusão 

12 N. Finner 
13S.R. Bloom 
G.14 S. Frost 

L. M.15 Banks 
J. Griffi16ths 

Sibutramine is 
effective for weight 
loss and diabetic 

control in obesity 
with type 2 
diabetes: a 

radomised, double-
blind, placebo-
controlled study 

 

Avaliar a eficácia 
e a tolerabilidade 
da sibutramina de 

15mg uma vez 
por dia como um 
agente de 

redução de peso 
em excesso de 
peso e pacientes 

obesos com 
diabetes tipo 2, 
quando 

administrado com 
dieta de calorias 
reduzidas  e 

avaliar a 
influência da 
perda de peso no 

controle da 
diabetes 

-------------------------------- 91 
83 
paciente

s 
terminar
am o 

estudo 

30-65 ---------------------------- A redução de peso 
foi mais 
significativa com a 

sibutramina do que 
com o placebo. 

Diabetes tipo 
2 

12 semanas Sibutramina 15mg 
uma vez ao dia 
com uma dieta 

personalizada de  
redução de 
calorias, reduziu 

significativamente 
o peso em 
comparação com 

placebo em 
pacientes com 
sobrepeso e 

obesos com  
diabete tipo 2. 
sibutramina foi 

bem tolerada e 
houve melhora 
significante no 

controle diabético  

13 Edgar G. A. H. 
Van Mil, Klaas 
R. Westerterp, 

Arnold D. M. 
Kester, 
Henriette A. 
Delemarre-van 

de Waal, Willem 
J. M. Gerver, 
and Wim H. M. 

Saris 

The Effect of 
Sibutramine on 
Energy Expenditure 

and Body 
Composition in 
Obese Adolescents 
 

O objetivo deste 
estudo foi 
examinar o efeito 

do tratamento 
com sibutramina 
(10 mg) sobre a 
composição 

corporal em 
adolescentes 
obesos 

 

Dor de cabeça, síndrome 
gripal, dor abdominal, 
agitação, aumento do 

apetite, vertigem, 
dismenorréia 

24 12-17 -------------------------- A diminuição do 
IMC foi 
significativa em 

ambos os grupos. 
Durante o 
acompanhamento, 
o IMC diminuiu 

ainda mais no 
grupo do placebo, 
mas estabilizou no 

grupo de 
sibutramina. 
Alterações na 

percentagem de 
massa gorda não 
foram diferentes 

entre os dois 
grupos. 

------------------- 12 semanas Sibutramina pode 
diminuir o IMC 
associado com 

restrição 
energética em 
adolescentes 
obesos. 

 
 

14 Carlos M. Grilo , 
Robin M. 
Masheb , 

Marney A. White 
, Ralitza 
Gueorguieva , 

Rachel D. 
Barnes , B. 
Timothy Walsh , 

Katherine C. 
McKenzie , 
Inginia Genao , 
Rina Garcia 

Treatment of binge 
eating disorder in 
racially and 

ethnically diverse 
obese patients in 
primary care: 

Randomized 
placebo-controlled 
clinical trial of self-

help and 
medication 

Determinar se 
existe eficácia 
para o tratamento 

de pacientes 
obesos de 
diversas etnias 

com transtorno 
alimentar 
compulsivo 

 

------------------------------- 104 18-65 Teste qui-quadrado, 
testes post-hoc 
 

Análise Qui-
quadrado não 
revelou nenhuma 

diferença 
significativa ou 
tendências nas 

taxas de avaliação 
para o tratamento 
grupos de 

qualquer pós-
tratamento ou 
acompanhamento 
ponto de tempo. 

 

------------------ 12 meses A Sibutramina foi 
associada com a 
perda de peso 

significativamente 
maior do que o 
placebo e foi 

observado retoma 
de peso após a 
interrupção da 

medicação sugere 
que os 
medicamentos 
devem ser 

prosseguidos para 
a manutenção da 
perda de peso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Autor Artigo Objetivos  Efeitos adversos Nº part Faixa 
Etária 

Tipo de Análise Resultados Outras 
Patologias 

Duração do 
Estudo 

Conclusão 

15 Moralles Letícia. 
M G. et all 

Use of sibutramine 
in obese Mexican 
Adolescents: a 6 

month, 
randomized, double 
blind, placebo 

controlled, parallel 
group trial  

Avaliar a eficácia 
e segurança da 
sibutramina em 

adolescentes 
obesos 
Mexicanos 

-------------------------------- 46 14-18 ---------------------------- 46 pacientes 
iniciaram o estudo, 
21 pacientes 

terminaram no 
grupo sibutramina 
e 19 no grupo 

placebo depois de 
6 meses de 
estudo. 

------------------ 6 meses concluiu-se que a 
sibutramina 10mg, 
além de dieta e 

exercício físico foi 
eficaz e 
geralmente bem 

tolerado nesta 
população de 
estudo dos 

adolescentes 
obesos mexicanos 

16 Nchez-Reyes, 
Leticia S. et all 

Use of sibutramine 
in overweight adult 
hispanic patients 

with type 2 
Diabetes Mellitus: A 
12 month, 

randomized, double 
blind, placebo 
controlled clinical 

trial 

O objetivo deste 
estudo foi avaliar 
o efeito do peso 

corporal e 
controle glicêmico 
de sibutramina 

em combinação 
com 
glibenclamida em 

pacientes 
hispânicos 
obesos com 

diabetes de tipo 
2. 

-------------------------------- 86 
 
24 

paciente
s no 
grupo da 

sibutrami
na e 23 
no grupo 

placebo, 
completa
ram o 

ensaio. 

24-65 Teste t de Student 
para variáveis 
contínuas e  

Teste de Wilcoxon 
para variáveis 
ordinais. 

Comparações 
múltiplas em 
diferentes momentos 

foram avaliados 
usando a análise de 
variância multivariada 

No grupo 
sibutramina o peso 
corporal foi 

reduzido de uma 
média de 73,9 
(10,3) na linha de 

base kg para 69,8 
kg (10,6) em 
12 meses; IMC 

diminuiu de 29,9 
(2,6) 28,2 (2,9) kg / 
m2;  

No grupo de 
sibutramina, perda 
de peso continuou 
durante até 12 

meses. 

Diabetes tipo 
2 

12 meses A sibutramina foi 
mais eficaz que o 
placebo 



DISCUSSÃO 

O desenvolvimento do conhecimento 

O desenvolvimento dos medicamentos tem se intensificado em diversas 

especialidades da medicina, sendo que o número de ensaios clínicos tem 

aumentado drasticamente nas últimas décadas. A realização de estudos de revisão 

se faz necessária para o acompanhamento dos avanços na ciência e a atualização 

dos profissionais na área da saúde. A revisão sistemática agrega  ferramentas 

importantes na seleção dos estudos, propiciando um rigor científico necessário para 

a tomada de decisão no planejamento terapêutico (COSTA; ZOLTOWKI, 2015). 

O aprendizado do profissional de saúde, principalmente o farmacêutico, do 

passo a passo de uma revisão sistemática pode ser um diferencial na busca de 

informações que  dirijam uma tomada de decisão quanto ao planejamento 

terapêutico. É fundamental o conhecimento destas ferramentas. 

A busca na literatura de maneira adequada possibilita o aluno a conhecer as 

bases de dados bibliográficas, o levantamento dos artigos segundo descritores 

elencados, a aproximação com a escrita científica na língua inglesa e ou aumento da 

capacidade crítica na avaliação dos artigos. 

 

DOS RESULTADOS APRESENTADOS 

Os artigos apresentados na seleção final mostram a eficácia da sibutramina 

no tratamento da obesidade, embora seja um adjuvante a outras abordagens 

terapêuticas. 

É interessante que mesmo com a alta eficácia apresentada em estudos de 

ensaios clínicos realizados com rigor científico e publicados em periódicos de alto 

impacto, a incidência de obesidade vem aumentando no mundo, inclusive em países 

com índice de desenvolvimento humano médio e baixo.  Obesidade, doença 

integrante do grupo de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, é o acúmulo 

excessivo de gordura corporal em extensão tal, que acarreta prejuízos à saúde dos 

indivíduos. A etiologia da obesidade é um processo multifatorial que envolve 

aspectos ambientais e genéticos. A obesidade é um problema de saúde pública 



mundial, tanto os países desenvolvidos como os em desenvolvimento apresentam 

elevação de sua prevalência. As mudanças no padrão de nutrição e consumo 

acompanham as mudanças do perfil de saúde das populações. Neste novo perfil, a 

urbanização determinou uma mudança nos padrões de comportamento alimentar 

que, juntamente com a redução da atividade física nas populações, vem 

desempenhando importante papel. O aumento da prevalência da obesidade no 

Brasil é relevante e proporcionalmente mais elevado nas famílias de baixa renda. 

(PINHEIRO, 2015). 

A presente revisão de literatura teve como objetivo enfatizar os aspectos 

epidemiológicos do sobrepeso e da obesidade em adultos, como importante agravo 

no âmbito da saúde pública.  

Outro ponto interessante do estudo, foi que a segurança terapêutica 

encontrada nos estudos avaliados confere um baixo risco à saúde, identificando 

poucos efeitos adversos relatados. Esse dado vai ao encontro de outros estudos de 

revisão sistemática com metanálise realizados. Viner colaboradores (2009) conclui 

que a sibutramina aufere uma boa segurança e confirma a sua eficácia, embora o 

esquema terapêutico tenha que ser de longa duração. 

Cughe, Sharma (2012) em extenso artigo de revisão aponta o uso eficaz da 

sibutramina no tratamento da obesidade, defendendo uso da sua associação com 

outras drogas. 

Finalmente, Rucker al. (2007) concordam com a eficácia da sibutramina após a 

realização de uma revisão sistemática, no entanto, pondera que a perda de peso é 

abaixo de 5 Kg.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir pela análise dos artigos incluídos neste estudo que a 

sibutramina associada à mudança de estilos de vida com prática de exercícios 

físicos e baixa ingestão de calorias, apresenta eficácia no auxilio da perda de peso e 

combate a obesidade, mas somente tem efeito se o tratamento for associado com 

mudanças de hábitos. 



A sibutramina é indicada para indivíduos que não conseguem emagrecer 

apenas com as mudanças de hábitos na obesidade. A obesidade é uma patologia 

que preocupa em termos de saúde publica no Brasil e no mundo.  

Deve-se ressaltar que as evidências disponibilizadas pelos ensaios clínicos 

até aqui realizados, demonstram que o uso deste medicamento para pacientes que 

precisam perder peso é de grande auxílio. 

O nosso papel como farmacêutico é de proteção à saúde promovendo não 

somente o uso de medicamentos, assim como o uso racional destes, para que não 

cause dependência e que evite o efeito sanfona apresentado pela maioria dos 

usuários. 

A indústria farmacêutica vem lançando novo medicamento com promessas de 

melhor eficácia terapêutica, investindo em várias modalidades de promoção 

comercial, gera uma demanda de consumo influindo sobre a prescrição e uso de 

medicamento (RIBEIRO, 2006). 

Já existe uma preocupação em vários países em aplicar os princípios da 

evidência científica nas escolhas, uso e gerenciamento de medicamento (SOUZA, 

2014). 

É de responsabilidade dos profissionais de saúde envolvidos no manuseio e 

gerência dos medicamentos encontrarem ferramenta cientifica apropriada para 

oferecer produtos com eficácia, efetividade e custo compatíveis com as 

necessidades da sua população, esses atributos determinam o avanço terapêutico 

de um medicamento em relação a outro (BRASIL, 2006). 

A grande quantidade e complexidade de informações nas áreas da saúde e 

especialmente em relação a novas terapêuticas têm gerado a necessidade de se 

buscar recursos metodológicos que permita coletar, categorizar, avaliar e sintetizar 

as pesquisas disponíveis, assim a revisão sistemática é um recurso importante na 

síntese da informação disponível através de pesquisas clínicas (RIBEIRO, 2006). 
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