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11 de outubro - Dia Mundial de Combate à
Obesidade  

Há poucos meses no mercado brasileiro, o uso do
antidiabético liraglutida no tratamento da obesidade
gera controvérsias.

Na Europa e nos EUA, a liraglutida já está sendo
utilizada desde 2009 e 2010, respectivamente, para o
tratamento de diabetes tipo 2. Os pacientes sob
tratamento perdem peso, razão pela qual a substância
vem sendo usada no manejo de obesidade, mesmo em
não-diabéticos. Reportagem de capa da revista VEJA
disseminou o uso off label  (prática de receitar
remédios sem indicação da bula), levando ao
esgotamento dos estoques em farmácias.

A endocrinologista e pesquisadora, Luciana Bahia, e a
professora do Departamento de Farmacologia e
Coordenadora da Comissão de Medicamentos e do
Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do
Hospital de Clinicas de Porto Alegre, Leila Moreira,
esclarecem algumas questões sobre o tema.

IATS News – A indicação da liraglutida para pacientes
não diabéticos e que queiram emagrecer é
recomendada?

Luciana Bahia – Não, porque existem poucos dados de
segurança e eficácia a longo-prazo. Há apenas um
estudo controlado com indivíduos obesos não
diabéticos que usaram liraglutida em comparação ao
uso de placebo ou orlistat. Os resultados foram
superiores, porém com o uso de doses elevadas (acima
das preconizadas para diabéticos). O estudo teve
duração de apenas 20 semanas e a freqüência de
efeitos colaterais (náuseas, diarréia e cefaléia) foi alta. 

A liraglutida imita a substância natural do organismo,
GLP-1, principal hormônio associado à sensação de
saciedade e ao mecanismo de produção de insulina.

Leila Moreira - o estudo clínico randomizado, com
menos de 500 pacientes obesos não diabéticos,
mostrou-se promissor para atingir o objetivo de
redução de peso, mas ainda não foi aprovado para esta
indicação. A experiência de uso é limitada para garantir
a segurança quanto a efeitos adversos potenciais. O uso
off-label , a critério médico, não é proibido, mas o
prescritor assume a responsabilidade pelos resultados
benéficos ou danos que possam advir de seu uso.

Leia mais

Você sabia que... 

Desde o dia 14 de fevereiro de 2011 o Ministério da Saúde está implantando o
projeto "Saúde não tem preço", que disponibiliza os remédios para diabetes
gratuitamente em 15.000 farmácias do país. 

Os remédios distribuídos são:
•  Glibenclamida 5 mg, comprimido
•  Cloridrato de metformina 500 mg, comprimido
•  Cloridrato de metformina 850 mg, comprimido
•  Cloridato de metformina de ação prolongada 500 mg
•  Insulina Humana NPH 100 UI/ml – suspensão injetável, frasco-ampola
(10ml e 5ml) e refil (3ml e 1,5ml carpule)
•  Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução injetável, frasco-ampola (10ml
e 5ml) e refil (3ml e 1,5ml carpule)

Conheça o Programa "Saúde não tem preço"

Anvisa mantém sibutramina e retira do mercado os anfetamínicos femproporex,
mazindol e anfepramona

Os medicamentos femproporex, mazindol e anfepramona terão seus registros cancelados,
ficando proibida a sua produção, o comércio, a manipulação e o uso destes produtos. Estes
três medicamentos são do grupo denominado inibidores de apetite do tipo anfetamínico. Em
relação à sibutramina, a decisão foi de manter o medicamento no mercado com a inclusão de
novas exigências e mais restrições para o uso do produto no tratamento da obesidade.
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Prêmio InovaSUS tem
inscrições abertas até o dia 3
de novembro no Portal da

Fórum da 14ª CNS busca
fortalecer os debates sobre a
saúde no país e dividir



  

de novembro no Portal da
Saúde

O concurso é destinado a gestores do Sistema Único de
Saúde (SUS) que pretendem divulgar soluções e boas
práticas para fortalecimento na área. Podem participar
do prêmio secretarias de saúde municipais estaduais e
do Distrito Federal. Serão premiadas as vinte melhores
práticas inovadoras com prêmios que variam entre R$
50 mil e R$ 150 mil. O edital, regulamento e inscrição
para o concurso podem ser acessados no portal da
Saúde.

Leia mais

saúde no país e dividir
experiências entre gestores,
trabalhadores e usuários do
SUS

Está aberto o Fórum da  14 ª Conferência Nacional de
Saúde (CNS) para discussões sobre políticas públicas
em saúde. Para participar, basta acessar o link e
contribuir com suas opiniões.

Leia mais

  

Consulta pública sobre a Síndrome Coronariana Aguda é aberta e recebe sugestões 

O Ministério da Saúde abre consulta pública para receber sugestões sobre uma linha de
cuidados relativos ao infarto agudo do miocárdio. A consulta estará aberta por 30 dias. As
sugestões podem ser enviadas para o e-mail e devem estar preferencialmente fundamentadas
em estudos clínicos de fase 3 realizados no Brasil ou no exterior; meta-análises de ensaios
clínicos e estudos de custo-efetividade.

Leia mais

 

Base de Dados da REBRATS (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias
em Saúde): Confira os estudos em destaque este mês

A Rede é uma estratégia para viabilizar a disseminação de estudos em ATS (Avaliação de Tecnologia em Saúde) e
entra em cena para divulgar as informações e ações desenvolvidas por seus parceiros no âmbito nacional. Na página
eletrônica da REBRATS encontra-se a Base de Dados, onde estão cadastrados estudos brasileiros em ATS em
andamento ou já concluídos de interesse a gestores, pesquisadores e sociedade em geral. O IATS é um dos
membros da Rebrats.

Parecer Técnico-Científico sobre o uso de insulinas recombinantes análogas à humana de ação basal (glargina e
detemir) no tratamento do diabetes mellitus tipo I

Parecer Técnico-Científico sobre o uso dos Sistemas de diluição por lítio para a monitorização do débito cardíaco:
comparação com alternativas disponíveis

  

       

 
Ajude-nos a conhecer melhor suas ações, necessidades, sugestões e dúvidas.

Envie sua mensagem para iatsnews@iats.com.br
Jornalista responsável: Bruna Repetto
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