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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Atenção Secundária e Integração de Serviços
Diretoria de Atenção Secundária e Integração de Serviços
Nota Técnica N.º 5/2020 - SES/SAIS/COASIS/DASIS

Brasília-DF, 01 de julho de 2020.

ASSUNTO:
Tratamento medicamentoso da Obesidade com SIBUTRAMINA
DO OBJETIVO:
Este documento tem como obje vo apresentar as principais indicações clínicas, critérios de seleção dos
usuários, bem como o ﬂuxo de acesso ao medicamento que serão observados pelos médicos que atuam
com pessoas com diagnós co de OBESIDADE na Atenção Secundária na Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal.
DA JUSTIFICATIVA:
A obesidade é doença crônica e causa: incapacidade funcional, redução da qualidade e da expecta va de
vida além de aumento da mortalidade. Algumas condições crônicas estão diretamente relacionadas com
a incapacidade funcional e obesidade: alterações do metabolismo da glicose (glicemia de jejum alterada,
intolerância oral a glicose e diabetes po 2), hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia, síndrome
metabólica, doença renal, osteoartrose, câncer, apneia do sono, doença hepá ca gordurosa não alcoólica
(DHGNA), li ase biliar, gota, doença cardiovascular, entre outras.
É doença crõnica iden ﬁcada pelo cálculo do índice de massa corporal (IMC). Para o cálculo são
necessárias informações de peso (em quilogramas) e altura (em metros).
A fórmula para o cálculo do IMC é: Peso (em kg) dividido pela Altura ao quadrado (em metros) =
Kg/m2. Para Obesidade considera-se o IMC ≥30 kg/m2. Para pessoas acima dos 60 anos de idade o
critério para classiﬁcação de sobrepeso é a par r do IMC >27 kg/m². São eutróﬁcas aquelas com IMC
entre 22 e 27 kg/m². Para crianças e adolescentes são u lizados gráﬁcos de IMC por idade conforme o
sexo e avaliam-se as curvas do Z-score para deﬁnição e classiﬁcação da obesidade.
Classiﬁcação do estado nutricional para adultos (20 a 60 anos) - OMS 1995
Classiﬁcação do estado nutricional
Baixo peso
Eutróﬁco
Sobrepeso
Obesidade I
Obesidade II
Obesidade III
Fonte: World Health Organiza on.

Pontos de corte
<18,5 kg/m2
≥18,5 e <25 kg/m2
≥25 e <30 kg/m2
≥30 e <35 kg/m2
≥35 e <40 kg/m2
≥ 40 kg/m2

As abordagens para o tratamento da OBESIDADE na SES/DF seguem as recomendações propostas pela
Linha de Cuidados para o Manejo do Sobrepeso e Obesidade que contempla ações de vigilância alimentar
e nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável e prá ca de a vidade sica recomendadas
para todos os indivíduos com IMC ≥ 25 kg/m2 em todos os níveis de atenção a saúde.
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Para o IMC ≥ 30 Kg/m2 com e sem comorbidades, a mudança do es lo de vida, a prescrição dieté ca, a
terapia comportamental e a farmacoterapia são recomendadas.
Considera-se boa resposta terapêu ca: a perda de peso mínima de 5% do peso inicial, do terceiro ao
sexto mês do uso de dose plena de medicamentos, e a melhora dos fatores de risco e das comorbidades
presentes no início do tratamento. Perda de peso igual ou superior a 10% do peso inicial estão
relacionados a melhorias nessas comorbidades.
CONTEÚDO:
No Brasil são disponíveis os seguintes mediamentos para o tratamento da obesidade: Sibutramina,
Orlistate e Liraglu da.
A Sibutramina é disponível nas doses de 10mg e 15mg (dose máxima). Na SES/DF a apresentação
padronizada é de 10mg.
Critérios de inclusão para uso de Sibutramina:
Falha em perder peso com o tratamento não farmacológico por no mínimo um ano realizado pela equipe
da Atenção Primária a Saúde.
É suﬁciente a história pregressa de falência com tenta va com dieta com restrição calórica.
1. Adultos com idade entre 18 e 65 anos sem nenhuma contraindicação, com IMC ≥ 30
Kg/m2 independente de comorbidades.
2. Adultos entre 18 e 65 anos sem nenhuma contraindicação subme dos à cirurgia bariátrica, com
período de realização da cirurgia ≥ 18 meses pós realização da cirurgia e reganho de peso ou perda de
peso insa sfatória (perda de peso < 50% do excesso de peso).
Orientações para o uso:
- O período mínimo do uso dessa terapia é de três meses.
- Deve-se veriﬁcar a pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca (FC) durante todo o tratamento.
- A reavaliação da con nuidade da terapia deverá ser realizada entre 03 a 06 meses do início do uso do
medicamento. Considera-se a perda mínima do peso inicial de 5%.
- Após 6 meses de tratamento, deve-se dar con nuidade ao tratamento caso não se desenvolvam efeitos
colaterais (aumento dos parâmetros de PA e FC), fatores de contraindicação e obtenha-se a perda de
peso maior ou igual a 10% do peso corporal inicial.
- Perda de peso entre 5 e 10% após os seis meses iniciais para a con nuidade do tratamento deverão ser
observadas os bene cios clínicos superiores aos riscos.
Critérios de suspensão para uso de Sibutramina:
- A terapia deverá ser descon nuada em pacientes que readquirirem 3 ou mais Kg, após a perda de peso
ob da anteriormente, após os 3 meses inciais do tratamento.
- Após 6 meses de uso de sibutramina sem perda de no minimo 5% do peso inicial.
- Desenvolvimento de efeitos colaterais ou fatores de contraindicação.
Critérios de exclusão para uso de Sibutramina:
1. Pacientes < 18 anos, > de 65 anos, gestantes, lactantes e pacientes subme dos à cirurgia bariátrica
com período de realização da cirurgia inferior a 18 meses.
2. Não aderência ao tratamento por meio do não comparecimento às consultas da equipe
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mul proﬁssional oferecidas pelas unidades de atendimento.
Contraindicações da Sibutramina:
Pacientes em uso de inibidores da monoaminoxidase, com transtornos psiquiátricos, em uso
concomitante de an depressivos, com cardiopa a, com doença arterial obstru va periférica, com
arritmia ou doença cerebrovascular, com hipertensão arterial controlada inadequadamente (> 145/90
mmHg), com histórico de diabetes mellitus po 2 e pelo menos um outro fator de risco: hipertensão
controlada por medicamento, dislipidemia, tabagismo a vo, nefropa a diabé ca com evidência de
albuminúria.
Duração do tratamento:
Con nuo nas situações em que a resposta ao tratamento é sa sfatória.
Em caso de falha na manutenção da perda de peso após dois anos de tratamento medicamentoso
con nuo deverão ser consideradas outras opções de tratamento, inclusive a cirurgia bariátrica em
conformidade com as indicações e presença de comorbidades.
Da Prescrição e Dispensação:
Trata-se de um medicamento de controle especial, constante na lista B2, e portanto, deve seguir as
normas da RESOLUÇÃO - RDC Nº 52, DE 6 DE OUTUBRO DE 2011 da Anvisa.
A no ﬁcação de receita B2 terá validade de até 30 (trinta) dias, poderá ser prescrita a quan dade máxima
para 60 dias de tratamento. O Termo de Consen mento, assinado pelo médico assistente e pelo paciente,
deverá ser entregue na farmácia juntamente com a no ﬁcação de receita B2. A farmácia está autorizada
a dispensar o quan ta vo suﬁciente para 60 dias de tratamento.
A Sibutramina 10mg será dispensada pelas farmácias das Unidades Básicas de Saúde com a presença de
farmacêu co. O usuário deverá comparecer com a no ﬁcação de receita para no máximo 60 dias e TCLE.
Das exigências para prescrição de sibutramina
1. Apresentação: Sibutramina 10 mg.
2. No ﬁcação de receita B2. O receituário deverá ser preenchido com o nome e endereço do paciente,
assinatura e carimbo do médico registrado no CRM-DF, com data.
4. Assinatura do Termo de Consen mento livre e Esclarecido - TCLE preenchido e assinado pelo paciente
e o médico com data.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Os especialistas em Endocrinologia e Clínica Médica que atendem pessoas com diagnós co de
OBESIDADE, que compoem equipes mul proﬁssionais na Atenção Secundária, serão os responsáveis pela
inclusão e con nuidade da prescrição de acordo com os critérios estabelecidos nessa NT.
DA VIGÊNCIA DA NOTA TÉCNICA:
Con nua até a publicação do Protocolo Clínico da Linha de Cuidados para o Manejo do Sobrepeso e
Obesidade na SES/DF ou do Ministério da Saúde.
Referências:
1)Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde n◦28
2) Estratégia para o cuidado da pessoa com doença crônica – Obesidade. Brasília 2014
3) Diretrizes Brasileiras de Obesidade - Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome
Metabólica, 2016
4) Manual de Diretrizes para o Enfrentamento da Obesidade na Saúde Suplementar Brasileira, 2017
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6) Behaviour change, weight loss and remission of type 2 diabetes: a community-based prospec ve
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Ministério da Saúde. Dezembro 2019. Consulta em 14/02/2020.
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9.pdf.
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