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Anvisa e Anorexígenos
 A proibição da venda de remédios para
emagrecer divide opiniões e gera polêmicas

No mês passado a Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa)  anunciou a intenção de banir
do mercado os principais remédios para
emagrecer. O que está em discussão é a
segurança dos anorexígenos sibutramina,
femproporex, anfepramona e mazindol.

Com base em pesquisas recentes, que retiraram
a sibutramina do mercado europeu e norte-
americano, e contra-indicações descritas na bula
destes medicamentos, a Anvisa  argumenta que
os anorexígenos oferecem mais riscos que
benefícios aos pacientes. Em contrapartida,
muitos profissionais da saúde discordam e
enfatizam que os perigos da obesidade não
tratada são bem maiores que o uso adequado
dos remédios em questão. A polêmica proibição
ainda divide opiniões.

O coordenador do IATS e Chefe de Cardiologia do
Hospital de Clinicas de Porto Alegre, Flávio
Fuchs, e a endocrinologista e professora da UERJ,
Luciana Bahia, questionam esta proibição por
diferentes motivos, como se vê a seguir.

Os anorexígenos trazem mais benefícios ou
prejuízos à saúde do paciente?

Lucina Bahia - Na atualidade a obesidade é um
problema de saúde pública mais grave que a
desnutrição. Os dados brasileiros mais recentes
(pesquisa VIGITEL 2009) demonstram que 46%
da população adulta está acima do peso e 14 %
está obesa. A obesidade constitui um fator de
risco importante para o desenvolvimento de
diabetes mellitus, hipertensão arterial, infarto do
miocárdio e vários tipos de câncer (mama, cólon,
etc). A abordagem terapêutica do indivíduo obeso
tem como objetivo principal a mudança do
comportamento alimentar e a prática de
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FF - Em conjunto com dietas, onde a redução de
peso a curto prazo se faz necessária.

Quais as consequências dessa proibição para
pacientes e para o sistema de saúde? 

LB - Milhares de obesos não conseguirão uma
perda de peso significativa e sustentável com



  

comportamento alimentar e a prática de
exercícios físicos, porém, na realidade, a
efetividade dessas medidas na perda de peso é
muito baixa. O uso criterioso de medicamentos
auxilia a perda de peso de maneira significativa e
sustentada a longo prazo.

Flávio Fuchs - o controle da obesidade é legítimo
objetivo médico e social, tanto pelas razões
estéticas (a cultura atual privilegia esbeltos)
quanto por razões médicas. O maior estudo na
área, recentemente publicado na revista científica
The New England Journal of Medicine,  mostrou
que, de sobrepeso à obesidade mórbida, o risco
de morrer por qualquer causa aumenta de 13 a
151%, além de aumentar a incidência de
hipertensão, diabetes, cardiopatia isquêmica,
diminuindo a qualidade de vida antes da morte
antecipada. Abordagens não-medicamentosas
para o controle da obesidade têm se mostrado
inefetivas, e o peso da humanidade tem
aumentado, de acordo com artigo publicado no
periódico de medicina Lancet. Medicamentos são
naturais soluções para o problema, mas até hoje
não se demonstrou que algum tenha mantido
efetividade por longo período ou reduzido a
incidência daquelas doenças resultantes de
obesidade. E mais do que isto, muito
provavelmente esses medicamentos aumentam o
risco de eventos cardiovasculares em certos
pacientes. A sibutramina foi submetida a grande
estudo de segurança em pacientes com
cardiopatia ou diabetes, e houve aumento da
incidência de doença cardiovascular entre os
tratados com o fármaco. Isso se deve muito
provavelmente ao efeito hipertensor comum a
esses medicamentos. 

Quando o uso de medicamento é indicado? 

LB - Os medicamentos são indicados quando há
falha no tratamento não farmacológico (como
dieta e reeducação alimentar) e em indivíduos
com IMC (índice de massa corporal) acima de 30
kg/m2 ou acima de 25 Kg/m2 na presença de
co-morbidades, como o diabetes.

 

melhora da qualidade de vida, controle da
pressão arterial e do diabetes, com níveis de
gorduras no sangue e risco de neoplasias.

FF - Esses medicamentos fazem parte da cultura
de manejo de obesidade no Brasil, líderes em
vendas no mundo. Sua ausência nas prateleiras
de farmácias causaria de início forte impacto, e
os próprios pacientes teriam dificuldade de
aceitar a determinação. A falta de "bengala"
medicamentosa no início de regimes dietéticos
seria sentida por todo mundo. Daí para o
comércio ilegal seria um passo, como outras
drogas ilícitas. 

Há motivo justificável para essa decisão da
Anvisa?

LB - Não, a sibutramina é comercializada há mais
de dez anos e não há, até o momento, evidências
de que o seu uso criterioso, apenas em pacientes
sem contra-indicações, leve ao aumento de
problemas cardiovasculares.

FF - Frente à ausência de efetividade para reduzir
o peso por longo prazo, ao risco evidenciado em
pacientes com cardiopatia e diabetes e à ausência
de benefício na prevenção de doença
cardiovascular, parece natural que agência de
regulação e controle proíba seu emprego em
território nacional. Novo medicamento com este
histórico não teria certamente licença de
comercialização. Há, no entanto, um choque
cultural, pois os ditos medicamentos estão
entranhados na cultura de manejo de obesidade
de todo um povo. Há outro ponto defendido pela
revista Veja, há algumas
semanas, provavelmente movido por razões
comerciais, mas que tem sentido para muitos:
cabe ao Estado tutelar todos os atos de seus
cidadãos? Mesmo que certo do ponto de vista
científico, não pode este arbítrio abrir as portas
para outras vigilâncias indesejáveis? Fumo e
álcool não são proibidos, mesmo que muito mais
nocivos à saúde, sendo objeto somente de
regulação de formas de consumo. Não sei
realmente se somente a informação sobre
inefetividade e riscos cardiovasculares poderia ser
a melhor conduta, assumindo-se que todo
cidadão (e médico) pode exercer seu arbítrio
esclarecido.

  

  

 

ESPAÇO DO LEITOR

Enquete
A ANVISA deve proibir os moderadores de apetite?

Envie aqui sua opinião, nome, Estado e atividade profissional.
Na próxima edição iremos publicar algumas respostas.

  

     

  Mortalidade Infantil e ATS
Avaliação de Tecnologia em Saúde no auxílio da saúde materma e da população infantil   

mailto:iatsnews@iats.com.br?subject=Enquete


  

Foto: arquivo pessoal

 

No dia 21 de março é comemorado o Dia Mundial da Infância.
Aproveitando esta data, a IATS News traz informações e dados
recentes de pesquisas sobre a mortalidade infantil. A médica de
Família e Comunidade e pesquisadora do IATS, Karine Lima,
explicou a importância da Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS)
no combate e prevenção de óbitos em crianças durante o primeiro
ano de vida. 
Leia mais

  

    

  

Resenha em ATS
Custo efetividade de estratégias para diagnóstico de embolia pulmonar no departamento de emergência

Atualmente os algoritmos e os protocolos de atendimento para os pacientes que se apresentam com
sintomas de tromboembolismo pulmonar (TEP) têm sido alvo de discussões quanto à melhor estratégia
de atendimento. Um artigo publicado recentemente pela Annals of Emergency Medicine trabalha o tema
olhando com mais atenção para a conjuntura entre a efetividade do método e sua contrapartida em
medidas de custos. 
Leia mais 

  

    

  Programa Nacional de Telessaúde: educação e assistência para profissionais da saúde   
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O Programa Nacional de Telessaúde foi criado pelo Ministério da
Saúde com objetivo de oferecer apoio ao processo de qualificação
dos profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF). Em caráter
de programa de educação permanente, utiliza a teleducação e
teleassistência como ferramentas de suporte para os profissionais da
Atenção Primária à Saúde. Hoje, o Telessáude já está instituído em
nove Estados brasileiros. A coordenadora do Núcleo no Estado do Rio
de Janeiro, Alexandra Monteiro, professora adjunta de radiologia da
Faculdade de Ciências Médicas  da  UERJ, conversou com a IATS
News sobre os objetivos e serviços oferecidos pelo projeto e o que o
gestor pode esperar desse auxílio. 
Leia mais

  

    

   

Gestor de Saúde Pergunta: 

O teste rápido (RPR - Rapid Plasma Reagin) tem melhor custo-efetividade que os
outros métodos diagnósticos da sifilis em gestantes?

Jorge Otávio Maia Barreto
Secretário Municipal de Saúde de Piripiri - PI   e Secretário Extraordinário de Ciência e
Tecnologia - CONASEMS

  

  

Resposta: A técnica convencional de rastreamento da sífilis na gestação abrange a realização de um
teste não treponêmico (RPR ou VDRL), seguido de um teste treponêmico (FTA-abs, TPHA ou
imunofluorescência) para confirmação. Já o teste rápido (não confundir com RPR) tem sido avaliado,
principalmente, para regiões com escassez de recursos, devido sua simplicidade e o fato de não
necessitar de eletricidade ou logistica laboratorial para sua realização. Estudo de custo-efetividade
realizado na África, comparou quatro estratégias para o rastreamento de sífilis em gestantes: 1)
convencional (teste não-treponêmico – RPR + confirmação com teste treponêmico); 2) teste não
treponêmico – RPR em consulta única , sem confirmação; 3) teste rápido em consulta única  e  4)
nenhum rastreamento . A estratégia mais custo efetiva foi a realização de teste rápido. Embora não
existam estudos similares no Brasil, é razoável assumir que, em localidades brasileiras onde não há
logística para a técnica convencional, o teste rápido possa ser uma alternativa com custo-efetividade
semelhante àquela observada no estudo Africano. 

Carina Guedes Ramos
Médica infectologista e pesquisadora do IATS

Gestor, envie aqui sua pergunta.
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