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RESUMO

ABSTRACT

As perspectivas no tratamento medicamentoso da obesidade discutidas podem ser divididas em duas categorias, a saber: medicamentos comercializados, em estudo clínico avançado ou em via de
aprovação, ou drogas em início de investigação. Entre os primeiros
destacam-se anticonvulsivantes como o topiramato (que embora
tenha sido estudado na indicação de tratamento de obesidade foi
descontinuado para esta indicação devido ao elevado número de
abandono por efeitos adversos) e a zonisamida (com alguns estudos de curta duração em adultos obesos); antidepressivos como a
bupropiona (que não somente leva a reduções de peso como minimiza o ganho de peso associado a cessação de tabagismo) e a
radafaxina (metabólito da bupropiona, sem estudos documentados
em obesos); análogos do glucagon-like peptide-1 como a exenatida
(exendina-4), a pramlintida e a liraglutida (com estudos em diabéticos tipo 2 obesos) e um bloqueador seletivo do receptor canabinóide
tipo 1, o rimonabant, cujos estudos (Rimonabant in Obesity), RIOEurope, RIO-North America, RIO-Lipids e RIO-Diabetes, envolvem
mais de 6.600 pacientes com obesidade, com e sem diabetes e que
se apresenta como perspectiva importante de tratamento da obesidade. Em início de investigação, estão moduladores da homeostase energética como antagonistas do neuropeptídeo Y, agonistas da
melanocortina, leptina e análogos da leptina e fator neurotrófico
ciliar (axokine); agentes termogênicos como os agonistas do receptor adrenérgico beta-3, agentes desacopladores da membrana
mitocondrial e moduladores periféricos da homeostase energética
como a colecistoquinina.

The perspectives in the pharmacological treatment of obesity
can be classified in two classes: drugs already in the market,
in advanced clinical trial or in final approval, or drugs in early
development. Among the first class are antiepileptic drugs
like topiramate (although it was studied for obesity treatment
it was descontinued for this indication because of the high
drop-out rate in clinical trials) and zonisamide (with some
short term studies in obese adults); antidepressives like
bupropion (that leads to weight reduction and also diminishes
the weight gain associated to smoking cessation) and
radafaxine (a bupropion metabolite, without reported trials in
obese subjects); glucagon-like peptide-1 analogues like exenatide (exendin-4), pramlintide and liraglutide (with studies
in type 2 diabetic obese subjects) and the selective blocker
of the cannabinoid-1 receptor, rimonabant, with a large body
of studies (Rimonabant in Obesity), RIO-Europe, RIO-North
America, RIO-Lipids and RIO-Diabetes, involving more than
6.600 patients with obesity, with and without diabetes, being
an important perspective of treatment for obesity and
metabolic syndrome. In early phase of development, we can
report some energy balance modulators like neuropeptide Y
antagonists, melanocortin agonists, leptine and its analogues
and ciliary neurotrophic factor (axokine); termogenic agents
like agonists of the beta-3 adrenergic receptor, uncoupling
agents of the mithocondrial membrane and peripheral
modulators of the energy balance (cholecystokinine).
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Perspectivas no tratamento medicamentoso da obesidade

INTRODUÇÃO
Infelizmente, a eficácia a longo prazo do tratamento farmacológico da obesidade, em muitos casos leva a desapontamento. Um medicamento antiobesidade ideal deve,
além de eficaz e tolerável a longo prazo, ter benefícios
sobre fatores de risco cardiovasculares e metabólicos, como
pressão arterial, lipídeos séricos e tolerância à glicose.
As perspectivas no tratamento medicamentoso da
obesidade serão divididas em duas categorias: 1) Medicamentos comercializados, em estudo clínico avançado ou em via de aprovação e 2) Drogas em início de
investigação.
PERSPECTIVAS FARMACOLÓGICAS
1. Medicamentos comercializados ou em via de
aprovação
Anticonvulsivantes
Topiramato
O topiramato é comercializado há quase dez anos
como um agente anticonvulsivante, e recentemente foi
aprovado para profilaxia de enxaqueca. Além disso, o
topiramato foi superior ao placebo no tratamento a
curto prazo de transtorno do comer compulsivo associado a obesidade(1).
Em um estudo de um ano que envolveu 1289 obesos,
doses de topiramato de 100 a 300mg levaram a perda de
peso entre 7 e 9,7% do peso inicial, contrastando com
uma perda de peso de 1,7% observada no grupo tratado
com placebo(1-2). A perda de peso com topiramato foi
acompanhada de reduções da pressão arterial e melhora
da tolerância à glicose. A tolerabilidade do topiramato
foi preocupante, uma vez que 2% dos indivíduos tratados desenvolveram efeitos colaterais graves. Os efeitos
adversos mais freqüentes foram parestesia, dificuldade
de concentração e memória, depressão, problemas de linguagem, nervosismo e lentificação psicomotora. Quatro
indivíduos no grupo de tratamento ativo relataram
ideação suicida, e dois tentaram suicidar-se. Os efeitos
colaterais ocorreram com mais freqüência na fase de ajuste
de dose. Uma formulação de liberação lenta do topiramato ainda não comercializada foi desenvolvida, no sentido de aumentar a tolerabilidade, mas estudos fase II
em obesos e diabéticos tipo 2 demonstraram que esta
nova formulação não apresenta vantagens significantes
em comparação com a formulação de liberação normal(3).
Zonisamida
Perda de peso foi também relatada como efeito
colateral em estudos clínicos em epiléticos com a zonisamida, agente epilético indicado para crises parciais
ainda não lançado no Brasil. Um estudo randomizado
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controlado prospectivo de 16 semanas de duração avaliou a eficácia da zonisamida de promover perda de peso
em 60 adultos obesos(4). A perda média de peso com
zonisamida e placebo foi, respectivamente, de 6kg e 1kg.
O grupo zonisamida teve reduções significantes de pressão arterial. Um subgrupo desses pacientes teve o tratamento estendido por 32 semanas e perdeu cerca de 9kg
(-9,4%), comparado com 1,5kg (-1,8%) no grupo placebo. Zonisamida foi bem tolerada nesse estudo de curto
prazo. Os efeitos colaterais mais freqüentes foram fadiga e elevações pequenas e clinicamente não significantes de creatinina. Como o ganho de peso é uma razão
comum para uma baixa aderência a tratamentos contra
epilepsia, o uso de zonisamida poderia aumentar a aderência em indivíduos com epilepsia parcial, apesar dos
efeitos relacionados ao peso corporal a longo prazo não
estarem ainda estabelecidos.

Antidepressivos
Bupropiona
A bupropiona (ou anfebutamona) é um antidepressivo que inibe a recaptação de noradrenalina e dopamina e também é indicada como terapia adjuvante para
cessação de tabagismo. Três estudos clínicos fase II exploraram o efeito da bupropiona sobre o peso corporal. A redução de peso com bupropiona é dependente
da dose. Um estudo de múltiplas doses, multicêntrico,
randomizado controlado, demonstrou que, com a dose
de 400mg, 83% dos pacientes perderam pelo menos
5% do peso corporal, em 48 semanas. Apesar da perda
de peso, não foram observadas reduções de pressão
arterial e o risco de convulsão com a dose de 400mg
foi de 0,5%(5). Num desses estudos, de 24 semanas de
duração, o uso de bupropiona 200mg/dia foi associado a 13% de perda de peso. Dessa perda, 73% foi às
expensas de massa adiposa medida por DEXA, em
mulheres obesas(6). A bupropiona pode ser particularmente útil em pacientes com obesidade e depressão.
Radafaxina
A radafaxina é um metabólito derivado da bupropiona, que poderia ser útil para o tratamento da obesidade. Há perda de peso a curto prazo em estudos
clínicos fase IIb em deprimidos, mas não foi até o momento iniciado estudo clínico com uma casuística de
pacientes obesos(7).

Análogos do GLP-1
Exenatida
A exenatida (ou exendina-4) é uma molécula que
mimetiza incretinas, com efeitos parecidos com os do
einstein. 2006; Supl 1: S66-S70
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GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1). Estudos
clínicos de 52 semanas de duração envolvendo pacientes com diabetes tipo 2 demonstraram que a exenatida
promove redução de hemoglobina glicada e peso corporal. O efeito colateral mais freqüente da exenatida
é náusea, além de hipoglicemia (particularmente em
indivíduos tratados com sulfoniluréias). Não há estudos em andamento em obesos não diabéticos(8).
Pramlintida
A pramlintida é um análogo da amilina com atividade agonista do GLP-1, investigado em estudos de
fase III para tratamento de diabetes tipo 1 e tipo 2,
aprovado pelo FDA como adjuvante do tratamento
com insulina em março de 2005. A associação de
pramlintida à insulina no tratamento de diabéticos tipo
1 e tipo 2 levou a melhora do controle glicêmico e
redução ponderal(9-10).
Um estudo ainda não publicado mas divulgado pela
Amylin Pharmaceuticals(7) documentou resultados positivos de um estudo fase II em obesos. Indivíduos
obesos não diabéticos tratados com pramlintida em
injeções subcutâneas por 16 semanas apresentaram uma
redução de 3,6% no peso corporal. O efeito colateral
mais comum é náusea leve auto-limitada. Sistemas de
administração transdérmica, bucal e pulmonar estão
em desenvolvimento.
Liraglutida
A liraglutida é um peptídeo derivado do GLP-1,
mas resistente à inativação pela dipeptidilpeptidase IV,
que está sendo investigado como agente antidiabético
(tipo 2) e anorexiante. Os estudos preliminares mostram redução estatisticamente significante de massa
gordurosa e leves reduções de peso corporal(11-12). Os
estudos fase III estão sendo iniciados neste ano(7).
A perda de peso induzida pelos agonistas de GLP1 pramlintida, liraglutida e exenadina é modesta, o
que pode impossibilitar o seu uso por pacientes com
obesidade não complicada. Como esses compostos reduzem consistentemente a glicemia e facilitam o controle do peso corporal, serão particularmente úteis no
tratamento de pacientes com obesidade e diabetes.

Bloqueador do receptor canabinóide 1
Rimonabant
Em animais, o bloqueio do receptor canabinóide
CB1 leva a perda de peso e resistência ao desenvolvimento de obesidade. O rimonabant é um bloqueador
seletivo desse receptor. Recentemente, o primeiro estudo, de um ano de duração, em uma coorte de pacientes obesos, mostrou que o rimonabant nas doses
einstein. 2006; Supl 1: S66-S70

de 5mg e de 20mg em dose única diária, associado a
dieta hipocalórica levou a perda de peso, respectivamente, em relação ao placebo, de -3.4kg e de -6.6kg.
Mais pacientes tratados com rimonabant perderam
>5% ou >10%, havendo ainda melhora dos níveis de
HDL, triglicérides, resistência à insulina e prevalência
de síndrome metabólica(13). O conjunto de todos os estudos clínicos fase III conduzidos pela Sanofi-Aventis
(Rimonabant in Obesity), RIO-Europe, RIO-North
America, RIO-Lipids e RIO-Diabetes, envolve mais de
6.600 pacientes com obesidade, com e sem diabetes.
Não houve redução de pressão arterial nos estudos com
rimonabant, a despeito das reduções de peso e de circunferência abdominal. Os efeitos colaterais mais comuns, que levaram a descontinuação do tratamento
em aproximadamente 13% dos pacientes, foram humor depressivo, irritabilidade, ansiedade, tontura e
náusea.

2. Drogas em início de investigação
Moduladores centrais da homeostase energética
Antagonistas do neuropeptídeo Y
A pesquisa em relação aos peptídeos hipotalâmicos
tem-se concentrado na busca de antagonistas do
neuropeptídeo Y. No entanto, o problema de administração de peptídeos que têm meia-vida curta na
corrente sangüínea e necessitam cruzar a barreira
hemoliquórica para sua ação adiciona obstáculos
logísticos importantes(14). Em pequenos estudos clínicos, a administração intravenosa de PYY3-36, que ativa
os receptores Y-2 pré-sinápticos, levou a redução de
30% da ingestão em indivíduos magros e obesos. [15]
Uma forma de administração nasal de PYY3-36 está sendo desenvolvida.
Agonistas da melanocortina
Um outro possível alvo farmacológico é o receptor
de melanocortinas MC-4, que não teria o inconveniente de um agonista necessariamente peptídico(16). Estudos pré-clínicos com o Melanotetan II levaram a diminuição da ingestão alimentar e peso em modelos de
obesidade experimental e resistência à insulina(17-18).
Leptina e análogos da leptina
Soma-se aos obstáculos ao uso da leptina no tratamento da obesidade o fato dela ser elevada na obesidade humana, que é tida como um estado de resistência à leptina(19). O mesmo problema de labilidade do
peptídeo na corrente sanguínea aplica-se à pesquisa
com citoquinas, como a própria leptina(20).
Logo após a sua descoberta, a leptina foi considerada uma cura potencial para a obesidade. De fato, as
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raríssimas crianças com obesidade monogênica por
deficiência de leptina foram tratadas com leptina recombinante com sucesso. A obesidade poligênica, comum, não apresentou a mesma resposta. O efeito da
leptina subcutânea associada a dieta hipocalórica em
estudos clínicos mostrou ser dependente da dose, mas
nem todos os indivíduos perderam peso, presumivelmente por resistência à ação da leptina. As reações
locais no local de injeção foram comuns, mas bem toleradas(21). Devido a resistência à leptina e resultados
clínicos inconsistentes, as moléculas de leptina nativa
e de segunda geração foram abandonadas como tratamentos potenciais da obesidade. No entanto, compostos que mimetizam a ação da leptina estão em desenvolvimento na esperança de vencer a resistência à
leptina. Um desses compostos, CBT-001452 demonstrou ligar-se a receptores da leptina in vitro e produzir
uma perda substancial de peso em ratos resistentes à
leptina com obesidade induzida pela dieta(7).
A perda de peso está associada a reduções da função tireoidiana e gasto metabólico. Doses baixas de
leptina revertem os efeitos metabólicos da perda de
peso e talvez a leptina possa ser útil como estabilizador
do peso perdido(22).
Fator neurotrófico ciliar
O fator neurotrófico ciliar (CNTF) age em seu receptor hipotalâmico específico, mas ativa mecanismos
e vias pós-receptor que são compartilhados com a
leptina, a despeito de não estar quimicamente relacionado à leptina. O CNTF é capaz de promover perda de peso em modelos experimentais de obesidade
irresponsivos à leptina, como o camundongo db/db(23).
Uma forma modificada do CNTF, batizada de
Axokine®, foi testada em indivíduos obesos sem muito
sucesso, já que 70% dos indivíduos desenvolveram anticorpos neutralizantes e não perderam peso. Os demais, após um ano, perderam 3,7kg a mais do que o
grupo placebo(24). Um estudo de 12 semanas em diabéticos tipo 2 obesos mostrou redução de peso e melhora do perfil glicêmico(25).
Estão em andamento estudos com a forma pegilada
do CNTF que apresenta uma quimioabsorção de um
copolímero de polietilenoglicol (chamado de pegilação)
que pode melhor sua biodisponibilidade, aumentando a meia-vida e diminuindo a imunogenicidade(26).

Agentes termogênicos
Agonistas do receptor adrenérgico beta-3
Têm sido extensamente estudados compostos termogênicos, como os agonistas sintéticos do receptor
adrenérgico beta-3, ainda sem sucesso no sentido de
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elevar o gasto calórico sem, em paralelo, desencadear
efeitos secundários de estimulação adrenérgica(27).
Agentes desacopladores da membrana mitocondrial
Outra classe de compostos termogênicos são os
agentes desacopladores das proteínas desacopladoras
da membrana mitocondrial (uncoupling proteins, UCP1, UCP-2, etc)(28).

Moduladores periféricos da homeostase energética
Colecistoquininas
Várias colecistoquininas (CCK) são secretadas no
duodeno em resposta à ingestão de gordura e proteína. As CCK regulam funções secretórias biliar e pancreática e, no SNC, liga-se ao receptor CCKA promovendo supressão da expressão do NPY e conseqüentemente, saciedade, além de emitir sinais aferentes por
via neural vagal(29). O problema de labilidade do peptídeo circulante aplica-se à CCK(17).
CONCLUSÃO
A pesquisa dos mecanismos que regulam o apetite
e a homeostase energética invariavelmente levarão ao
desenvolvimento de drogas antiobesidade eficazes e
seguras, sem potencial de adição, administráveis numa
ampla faixa de idade, incluindo crianças e adolescentes. Entretanto, é improvável que seja desenvolvida
uma pílula mágica que derrube o problema da obesidade. Numa comparação com o tratamento multifacetado da hipertensão arterial, o controle da obesidade
provavelmente será atingido agindo sobre múltiplos
sistemas críticos de controle de peso.
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