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RESUMO 

 

Por muitos anos, a obesidade foi percebida como uma patologia crescente dentre os 
anos em nossa população, e assim surgindo várias formas de controle e tratamentos 
variando de acordo com a forma que ela se expressa, como exemplo os fatores 
fisiológicos, psicológicos e genéticos. O objetivo desse trabalho é desenvolver uma 
reflexão sobre os presentes efeitos adversos que tais tratamentos podem causar, 
relembrando a importância do profissional farmacêutico, em orientar e se atentar a 
possíveis interações medicamentosas que podem surgir juntamente com os efeitos 
colaterais muito comuns nestes casos, devido a obesidade ser um grande fator de 
risco para o surgimento de outras doenças. Os conceitos utilizados abordam temas 
como hábitos de observação do farmacêutico de uma forma geral do paciente em 
relação ao tratamento. Coletamos todos os dados importantes sobre a patologia e 
suas possíveis complicações, como hipertensão e problemas cardíacos e 
visualizamos os cenários macro e microssituações que farmacêutico através do 
planejamento pode ser circunstancial. Realizamos uma pesquisa revisória para 
conhecer a fundo que a maioria dos pacientes obesos sempre tem outro fator 
patológico, assim, descobrimos que são vários tratamentos executados, como a 
depressão.  O trabalho propõe uma saída criativa para transparecer a grande 
importância do farmacêutico no tratamento medicamentoso de um paciente. 
 

Palavras-chave: Obesidade; Farmacêutico; Tratamentos; Medicamentos; Riscos. 
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ABSTRACT 

 
For many years, obesity has been perceived as a growing pathology among our 
population, and so various forms of control and treatments have emerged, varying 
according to a form it expresses, such as physiological, psychological and genetic 
factors. The objective of this work is to develop a reflection on the present adverse 
effects that such treatments can cause, recalling the importance of the pharmaceutical 
professional, to guide and to be attentive to possible drug interactions that may arise 
along with the very common side effects in these cases due to Obesity is a major risk 
factor for the onset of other diseases. The concepts used deal with topics such as the 
general observation of the patient regarding the treatment. We collect all the important 
data about a pathology and its possible solutions such as hypertension and cardiac 
problems and viewers of macro scenarios and micro situations that pharmacist through 
planning may be circumstantial. We conducted a survey to find out what one of the 
obese patients always has another pathological factor, so we discovered that several 
treatments are performed, such as a depression. The work proposes a creative exit to 
show a great importance of the pharmaceutical without drug treatment of a patient. 
 
 

 

Key-words: Obesity; Pharmaceutical; Treatments; Medicines; Risk. 
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  INTRODUÇÃO 

 

A partir dos anos 60 o farmacêutico vem desempenhando um papel importante 

nas terapias farmacológicas, se aproximando do paciente, assim surgindo o começo 

da farmácia clínica. Neste sentido, lembramos que a obesidade apesar de ser uma 

patologia antiga e muito estudada, foi apagada para atenção farmacêutica nos tempos 

de hoje, devido a visão errada que uma farmácia deve ser um comércio. Entretanto, o 

profissional farmacêutico em sua formação tem a capacidade de orientar, observar, e 

acompanhar os tratamentos medicamentos, em especial devido a facilidade de 

complicações, como interações medicamentosas e efeitos colaterais. 

Devido a obesidade ser uma doença crônica também é um fator de risco para 

o surgimento de outras enfermidades como hipertensão, diabetes, problemas 

cardíacos, doenças crônicas, depressão, entre outras. Sendo crescente o uso de 

medicamentos pelas pessoas obesas. A importância do acompanhamento e 

observações do farmacêutico são de estrema relevância, evitando complicações que 

envolva a saúde dos pacientes, como problemas gastrointestinais, hepatites 

medicamentosas, automedicação que se liga diretamente as interações 

medicamentosas. Assim que, o farmacêutico avalie de forma compreensível e clínica 

cada situação, revela sua importância para as divergências que podem ocorrer nos 

meios conjuntos e práticos para combater o excesso de peso e o enredo que o segue. 

No meio de tanta modernidade no campo farmacêutico e fitoterápico, com o 

aprimorando de nossos medicamentos para menores implicações, e maiores 

eficácias. Neste contexto, não se apaga que ainda é presente ações pejorativas e 

ligadas aos tratamentos terapêuticos. Em princípio, qual é a valia do farmacêutico, no 

papel de acompanhar, guiar, notar, os impasses nos tratamentos medicamentosos 

voltados para obesidade? 

O presente trabalho tem como objetivo enfatizar a importância do profissional 

farmacêutico na orientação de pacientes que realizam tratamento não só por meio de 

medicamentos, e relacionados, destrinchando informações relativas ao que é a 

obesidade, e como o profissional farmacêutico pode se relacionar juntamente aos 

pacientes, salientando que o paciente e seu bem-estar são mais que relevantes.  Valor 

do uso dos medicamentos para o tratamento da obesidade são, e em quais situações 
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dever ser utilizados devidamente, e não de maneira irracional, pois os mesmos podem 

causar malefícios a saúde e bem-estar dos pacientes, demostrando assim a 

capacidade do profissional farmacêutico, para fornecer uma atenção farmacêutica de 

qualidade, apreciar as competências dos autores e proporcionar informações chaves 

com relação aos medicamentos e seus benefícios e malefícios no tratamento da 

obesidade.  

Com o proposito, o trabalho em seu corpo tende a demonstrar o que é atenção 

farmacêutica e a obesidade, conceituar doenças associadas a obesidade e suas 

formas de tratamento, compreendendo a farmacoterapiada da obesidade, logo, a 

posição do farmacêutico na obesidade.  

Tratando-se de uma revisão sistemática de literatura, na qual foram 

consultados Manuais Técnicos do Ministério da Saúde e a Associação Brasileira para 

O Estudo da Obesidade-Abeso, realizando a busca de artigos científicos e revistas 

através dos Bancos de dados Lilacs e Scielo no ano de 2016 e 2017. A busca nos 

bancos de dados foi realizada utilizando às terminologias cadastradas nos Descritores 

em Ciências da Saúde. As palavras-chave utilizadas na busca foram: Obesidade, 

Reações medicamentosas, Efeitos colaterais dos medicamentos, Tratamentos para 

obesidade e Patologias de risco associadas a obesidade como a diabetes e 

hipertensão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

15 

1 ATENÇÃO FARMACÊUTICA  

 

A ofício farmacêutico passou por incontáveis situações ao passar do tempo, o 

profissional sobreveio por atividades de manipular, produzir, disseminar, os afazeres 

clínicos e pôr fim a atenção farmacêutica, seguidamente a compreensão da farmácia 

clínica, faz-se correto a competência do idôneo, alusivo à o comportamento perante o  

paciente, devido os fatores estarem tendente a ambiência hospitalar e particularmente 

na observação do tratamento medicamentoso, de modo que o farmacêutico se ligava 

exclusivamente a equipe, assim, buscando o reconhecimento que a atuação do 

farmacêutico no que diz respeito a tratamentos envoltos por  medicamentos e 

sobretudo o zelo pelo paciente, desta forma o conceito de atenção farmacêutica foi se 

moldando (FREITAS; LEIRA PEREIRA, 2008).  

A atenção farmacêutica tem como foco gerenciar o tratamento 

farmacoterapêutico, contudo sendo ponderado, em foco a resultantes pertinentes a 

saúde e bem-estar dos pacientes envolvidos, o profissional farmacêutico compreende 

que é de sua competência estabelecer relações com o paciente, promovendo o uso 

sensato dos medicamentos, isto é, uma informativa de obrigatoriedade ética e 

profissional, qual tem por fim beneficiar o paciente em tratamento, a atenção 

farmacêutica busca que o farmacêutico generalista exerça de forma clínica e 

competente atuação em seu campo de valências com a interseção harmoniosa com 

as pessoas que necessitam de serviços farmacêuticos (PERETTA; CICCIA, 2008). 

O envolvimento da atenção farmacêuticas, destrincha alguns procedimentos de 

auxílio ao paciente, compreendendo os conceitos relacionados que se dividem em 

três partes, o capacidade de certificar a indispensabilidade do paciente ao tratamento 

medicamentoso, estipular o trajeto que o tratamento ira percorrer,  conservando como 

um todo, pois, pode haver complicações com o uso de tais drogas e possíveis 

complicações, devidamente compreendido o plano de tratamento a reconhecer os 

benefícios finais no paciente (CIPOLLE, 2008). 

 Todo este senário engloba a automedicação é preocupante, as formas que a 

sociedade tem se adaptado inadequadamente resulta em sérios malefícios a saúde, 

como exemplo, a ingestão de medicamentos sem prescrição medica ou orientação 

farmacêutica, este aumento tem significado preocupante, esta predominância do uso 
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irracional de fármacos, aumenta a probabilidade de inúmeros condições indesejadas 

a os pacientes (SULPINO, 2007).  

A princípio, o profissional farmacêutico tem o dever condicionar a atenção sobre 

os medicamentos ao paciente, qual se entenda que o uso destas substancias é para 

um foco medicinal, no intuito de alcançar resultados beneficentes, dentre eles podem 

ser, paliativos, duradouros, prevenção, assegurando a segurança, viabilizando a 

minimização dos riscos que podem ser apresentados (SULPINO, 2007). 

A existência de problemas com o uso de fármacos é clara, ao se enxergar 

complicações apresentadas por estes meios podem ocasionar a queda na qualidade 

de vida de nossos pacientes, indo contra algumas bases da atenção farmacêutica, 

como em seus costeios apresente que, o uso racional de medicamentos, destinados 

a um tratamento tem por sua vez melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das 

pessoas que os usufruem, gerando consequências pertinentes a saúde (HEPLER; 

STRAND, 1990). 

Nos princípios do exercer da atenção farmacêutica enfoco na responsabilidade 

de promover o bem-estar e a saúde dos pacientes, o farmacêutico tende a demonstrar 

sua suma relevância na concepção de promover saúde a sociedade, caracterizadas 

por compor-se em quatro partes, em que o profissional competente gere ações em 

decorrência da necessidade de melhora do paciente em relação a saúde, a orientação 

e comunicação informativa com os pacientes em relação a conscientização do uso 

racional de medicamentos, identificação e qualificação dos fatores de riscos que surgir 

dentro de um tratamento, selando por pacientes mais saudáveis e cautela a demais 

doenças (JAMES; ROVERS, 2005). 

Tais medidas estão direcionadas em asserções aos tópicos direcionados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) sendo real relevância para acarretar uma 

melhor ênfase na saúde juntamente com o uso não abusivo de medicamentos, o 

profissional farmacêutico tem como deveres de clarificar e direcionar a sociedade, 

entornando informações de maneira social me que os pacientes entendam as doenças 

que  acomete-los com mais facilidade, compreendendo que o tratamento a tais 

patologias são de uma alta magnitude para a saúde (SULPINO, 2007). 

Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que existe diretrizes para 

alguns medicamentos isentos de prescrição medica, em sua maioria destina a países 
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com a predominância da pobreza, reconhecendo que o fator de se auto medicar é 

uma situação presente no sistema de saúde, que por sua vez ocasiona condições 

significativas, como esconder patologias, ocasionar enfermidades iatrogênicas, 

intoxicações por uso excessivo de fármacos, efeitos inesperados, resistência 

medicamentosa, infelizmente estes fatores se caracterizam por uma carência de 

informações do paciente em relação ao tratamento e os medicamentos que serão 

utilizados (MARTINHÃO, 2005). 

A presente facilidade que os consumidores podem obter medicamentos, 

ignorando a obrigatoriedade de fornecer o receituário médico objetivamente para 

medicamentos com tarja, e transparecendo a realidade de que ainda a dispensação 

sem receitas é grandiosa, caracterizando a perca da ética profissional pelo 

farmacêutico, desta maneira, assumindo riscos e distúrbios recorrentes, agravados 

por estas práticas, fortalecendo a automedicação, interferência entre tratamentos, 

dependência pelo paciente, assim propagando diagnósticos errôneos, agravando 

gradativamente a saúde, por dificultar os diagnósticos e futuros tratamentos 

apropriados para cada ocasião (LIMA, 2005). 

 A autoadministração de fármacos, direciona perigos a os pacientes dentre 

várias escalas, como o óbito por exemplo, um assunto sério qual o risco é eminente 

para tais práticas, os surgimentos de propagandas pelas autoridades sanitárias são 

constantes para evitar ao máximo estas circunstâncias, contando com os profissionais 

da área da saúde, inclusive o farmacêutico para a realçar a importância do uso correto 

dos medicamentos (MARTINHÃO, 2005). 

Complicações relativas as drogas, que possam e interfiram na saúde e no bem-

estar dos pacientes e, modificar os objetivos finais buscados pelo tratamento 

destinado ao paciente, acompanhadas de situações como a ingestão inadequada de 

fármacos, possíveis interações, com aspecto clinico negativo por consequência, estão 

diretamente ligadas à  os problemas relacionados a medicamentos (PRMs), que em 

seus conceitos determina que tais atitudes tem consequências fatais e devem ser 

sempre abominadas por profissionais farmacêuticos (HEPLER; STRAND, 1990). 

Ocorrências inesperadas e ocasionadas em suspeita a tratamentos 

medicamentosos por orientação medica ou não, demonstrado pelo paciente em 

relação ao seu estado de saúde, segue os princípios dos PRMs, tendo que como 
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exemplo o Congresso de Granada definindo estes aspectos como potencias 

importantes, reforçando tais exemplos, como segurança, eficiência, estabilidade, 

segurança terapêutica, não fornecendo perigo algum as pessoas que usufruem de 

fármacos para fins medicinais (JANEBRO et al., 2008). 

 

1.1. OBESIDADE 

Em aspectos estéticos e fisiológicos a obesidade afeta ambas as partes, desta 

forma, se caracterizando um problema de saúde pública e de estética, esta patologia 

se demonstra para a medicina como um fator de risco para o surgimento para demais 

enfermidades, como exemplo os possíveis danos causados ao sistema 

cardiovascular, infartos, derrames, diabetes, sistema ortopédico afetado pelo excesso 

de peso, contextos vêm sendo analisados para determinar possíveis causas da 

obesidade, como fatores genéticos, alimentação rica em carboidratos repetida várias 

vezes ao dia, sedentarismo, entre outros (BORSATO et al., 2008). 

A ocorrência do aumento referente a possibilidade de um paciente ter maior 

facilidade de adquirir obesidade não só pelos hábitos ruins, sedentarismo, 

alimentação desbalanceada, entre fatores ambientais, sociais que envolvam o 

paciente, facilitando o surgimento da obesidade, resultando no cumulo de gordura nos 

tecidos adiposos por princípios multifatoriais, que se correlacionam posteriormente 

com outras possíveis patologias, afetando de maneira gradativa a saúde do paciente 

(BORSATO et al., 2008). 

As altas taxas com hegemonia em relação a obesidade na infância vêm 

ocasionando preocupações dentre os profissionais farmacêuticos, causas e 

tratamentos sempre enfoco, no início dos anos noventa que a Organização Mundial 

da Saúde deu início a entornar informações sobre o assunto, depois que uma 

estimação onde as crianças estariam sofrendo mais com a obesidade, a grande 

rotulação é o impacto econômico global, que esses adultos porvires obesos 

conseguirão ocasionar (COUTINHO, 2000). 

Informações sobre os pacientes com a obesidade ajudam a identificar 

mecanismos pelos quais se obtém o excesso de peso, desfragmentando que esta 

enfermidade é adquirida por variadas condições, a genérica contribui diretamente para 

a facilidade de se adquirir obesidade, agravando todo o metabolismo do paciente, a 
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forma que os nutrientes possam ser trabalhados no organismo, mudanças no apetite 

são comuns, podendo ocorrer agravantes se estes fatores forem covalentes a uma 

alimentação rica em carboidratos e, o sedentarismo (BORSATO et al., 2008). 

Existe situações levam os pacientes a ingerir alimentos ricos em lipídeos e 

gordura, como a ansiedade, resultando em um acumulo de energia, no qual o 

organismo não usara para seu funcionamento, assim, armazenando nos tecidos 

adiposos, para ocorrer a perca natural destes acúmulos, é necessária atividade física 

regular, com uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas com o valor energético 

balanceado para o paciente, evitando este acumulo, ocasionando benefícios para o 

organismo como o equilíbrio homogêneo entre os nutrientes necessários para o 

funcionamento corporal, todo e qualquer paciente que apresentar fatores de riscos ou 

não devem ser acompanhados e destinados tratamentos individuais para cada 

ocasião, onde são levados em conta o histórico familiar, os hábitos recorrentes a 

alimentação e sedentarismo e, histórico médico (BORSATO et al., 2008). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que o volume de novos 

pacientes no Brasil vem aumentando de acordo com o passar das décadas 

infelizmente, estes aumentos atingem adultos e crianças em toda nação, tendo uma 

prevalência maior pois o sedentarismo é um dos fatores mais influentes dentre os 

brasileiros acompanhados de uma alimentação muito rica em açúcar e gorduras 

(SULPINO, 2007). 

A situação de nosso país descrita pela OMS é comprovada através do Instituto 

Brasileiro de Geografia (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde, apresenta 

dados que referentes a cerca de 38,8 milhões de pessoas estão acima do peso correto 

para sua estatura, o que corresponde a 40.6% da população adulta em nosso Brasil 

(CARNEIRO et al., 2008). 

Compreende que a obesidade é um assunto ainda muito sério, vem sendo 

apagado ao decorrer do tempo, e o profissional da saúde como o farmacêutico não 

pode deixar a desejar, pois o paciente espera que ele identifique a situação e possa 

ajudá-lo. Como os estudos sugerem que a genética também contribui para obesidade, 

os hábitos alimentares, a grande falta de atividade física, ao uso dos medicamentos 

para outras patologias que o paciente possa ter são fatores que não podem ser 

esquecidos na atenção farmacêutica (BORSATO, 2008). 
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De acordo com o fator de reforçar a importância que a obesidade, tem 

tratamento, não só sendo a base de medicamentos, envolve alimentação, cuidados, 

exercícios, medicamentos destinados a inibir o apetite, reduzir a absorção no trato 

gastrointestinal, termogênicos, antidepressivos só são utilizados quando o médico 

identificar a necessidade do paciente, nesses casos que a real necessidade do uso 

dos medicamentos é precisa, o farmacêutico entra com um papel fundamental na 

orientação e o acompanhamento do tratamento (COUTINHO, 2000). 

A obesidade apresenta em sua fisiopatologia basicamente pela ingestão alta 

de calorias superior ao consumo corpóreo necessário, isto é, pacientes com uma vida 

sedentária, que fazem a ingestão recorrente de um valor calórico diário superior as 

gastas, resulta no acumulo de lipídeos, logo, o aumento do peso corpóreo é eminente, 

para que ocorra a diminuição da massa corporal, recomendasse que cada paciente 

faça uma dieta apropriada para seu fenótipo, sempre buscando a harmonia entre o 

consumo e gasto calórico, e se possível deixar o sedentarismo gradativamente ao 

passar do tratamento, podendo ser através de ativerdes de laser, como caminhadas 

matinais, musculação acompanhada de profissional capacitado (CARNEIRO et al., 

2008). 

A obesidade por sua vez requer muito que o paciente faça o controle 

energético, por ser o aspecto principal para a sua causa, mas existem fatores 

endócrinos presentes relativos a estas situações, como a Leptina e a Grelina, neste 

sentido, a comunicação do organismo com o teor de adiposo presente é que a Letipina 

age na diminuição do apetite, logo ocasionando a redução alimentar, por ser 

secretado pelos tecidos adiposos transmitindo a informação que não a necessidade 

ne mais acumulo de lipídeos, por agir em maior parte no Sistema Nervoso Central 

(SNC). 

Secreção do neuropeptídio y (NPY) é uma ação que ocorre nos neurônios do 

hipotálamo, que sugerem um crescimento do apetite do paciente, isto significa que a 

ausência da Lepitina pode ocasionar o aumento destas sínteses neurológicas, pois, 

este hormônio age inibindo este processo, já que a sua proporção é relativa à volume 

de celular adiposas presentes no organismo, tendo uma ligação direta com a 

obesidade por apresentar estes segmentos, entretanto, ao ocorrer a resistência ou 
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ausência, ocasiona o crescimento da NPY, posteriormente levando ao aumento do 

consumo alimentar e por consequência o surgimento da obesidade (BAYNES, 2008). 

A objeção a Leptina é normal na obesidade, que pode ser associada a fatores 

como a resistência no transporte na barreira hematoencefálica, condicionando a 

hipófise a como intermediário entre estas ocasiões não proporcionar o devido 

resultado que o hormônio proporcionaria ao organismo (BAYNES, 2000). 

A fisiopatologia da obesidade está de uma maneira indireta ligada ao hormônio 

Grelina, podendo explicar o aumento do apetite em pacientes com esta enfermidade, 

pois o seu controle e regulação se dá após aspectos direcionados a nutrição e 

endócrinos, que em sua normalidade a concentração é crescente perante o jejum e 

com a queda em seus percentuais após a alimentação, contudo, este hormônio 

também conhecido como hormônio da fome, atua no balanço energético, podendo 

aumentar ou não a ingestão alimentar, tendo seu surgimento característico no 

estomago, assim, proporcionando dúvidas aos especialistas se existe possível 

interações entre a obesidade e estes fatores proporcionados por este fator endócrino 

(EGUCHI et al., 2008). 

 Desta maneira, compreende-se que o crescimento dos índices da obesidade 

com enfermidades relacionas diretamente a decorrência de alguns distúrbios ou 

propriamente da obesidade, facilita o acometimento de patologias aos pacientes, 

como a complicações ortopédicas, endócrinos, patologias pulmonares e 

cardiovasculares, hipertensão, e fatores psicológicos em que o paciente pode 

apresentar anteriormente e posteriormente a presença da obesidade, pois, dentre 

várias situações possíveis, se identifica o importância do profissional farmacêutico, 

por ser um dos últimos profissionais a terem contato e o primeiro a poder orientar 

sobre as formas de tratamento principalmente em relação aos medicamentos e suas 

formas de atuação (SULPINO, 2007). 
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2 DOENÇAS ASSOCIADAS À OBESIDADE  
 

Ao apresentar uma fitopatologia seria a saúde, a obesidade agrega quadros a 

organismo humano proporcionando uma facilidade de ocorra o surgimento de 

enfermidades, devido a estes fatores o surgimento de problemas psicológicos devido 

a aparência, como a depressão, são muito recorrentes, entretanto, existe as 

enfermidades fisiológicas, como a propensão a doenças cardiovasculares, endócrinas 

como a diabetes, facilitando assim pelo excesso de peso fraturas e doenças 

ortopédicas (SULPINO, 2007). 

 O surgimento da diabetes tipo 2, não é um decorrente direto a obesidade, pois, 

a princípios como os hábitos alimentares ricos em carboidratos e gorduras, este 

desbalanceamento é um risco em comum para as duas patologias, entretanto, 

pacientes obesos tem uma facilidade de adquirir diabetes por apresentar problemas 

endócrinos, gerados um desbalanceamento nutricional, tendo que a maioria dos 

pacientes com diabetes tipo 2 não insulinos são obesos, por consequência a uma 

resistência à insulina fazendo que ocorra um crescimento gradativo das células 

adiposas, com a diminuição dos receptores de insulina agrava constantemente o 

quadro clinico se não controlado (BORSATO et al., 2008). 

O paciente obeso pode apresentar obstrução das principais veias e artérias do 

sistema cardiovascular devido à grande quantidade de células ricas em lipídeos 

circulantes, comprovado por valores alterados nos exames que medem os níveis de 

triglicerídeos e colesterol no organismo, como consequência pode-se identificar uma 

hipertensão ocasionada pela obesidade, pois o aumento do debito cardíaco e dos 

valores a pressão arterial aumentados devido a estas obstruções (BORSATO et al., 

2008). 

A distribuição corporal da gordura no organismo do paciente é de suma 

importância, para identificar possíveis acometimento de articulações principalmente, 

sendo a mais comum o agravamento das articulações dos joelhos, na região 

abdominal (Andróide) que pode ser um dos maires riscos se demonstrando uma 

gordura intra-abdominal, afetando o funcionamento de órgãos importantes como 

fígado e coração, no quadril reconhecida como (Ginóide), estas proporções são 

favoráveis para a intabilide do metabolismo do paciente, do funcionamento do sistema 

endócrino, onde enfermos com diabetes mellitus (DM) podem ser sujeitos a um 
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aumento de riscos para o descontrole da patologia em dez vezes (FRANCISCHI et al., 

2000). 

Estudos direcionados a pacientes com diabetes não dependentes de insulina 

demonstram que em sua grande maioria a predominância de pacientes com sobre 

peso ou propriamente já obesos, com o IMC inadequado, desta forma, a exigência do 

organismo por uma determinada quantidade de insulina é superior à normal, devido 

ao acumulo de células adiposas, surgindo assim o resistência à insulina, 

posteriormente com este constante prolongamento da necessidade de insulina 

decorrente a o aumento da glicemia, tente a se desenvolver a Diabetes Mellitus 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

Entre as doenças cardiovasculares, um dos fatores que mais são considerados 

de risco é a hipertensão, devido ao teu alto índice de acometimento do sistema 

cardíaco, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) pacientes com maior 

presença de gordura corpórea tem maior chances de desenvolver enfermidades 

cardíacas do que pacientes que não tem a patologia, consideravelmente pacientes 

com o tecido adiposo agregado ao organismo em excesso,  ocorre o aumento da 

pressão arterial sistólica e diastólica (CAVAGIONI; PIERIN, 2010). 

Problemas relacionas a resistência de insulina são decorrentes, devido a 

presença de ácidos graxos liberados na corrente sanguínea devido a excesso de 

gordura, afetando o fígado na síntese de triglicerídeos, posteriormente uma 

resistência à insulina, favorecendo o acumulo de sódio pelo organismo, que 

desequilibra o sistema eletrolítico entre sódio e potássio, assim favorecendo a 

contração vascular e o aumento da pressão arterial sistêmica (FRANCISCHI et al., 

2000). 

O aumento do volume do tecido adiposo, sobrecarrega as principais 

articulações do corpo humano, de forma constante e crescente se não houver a 

diminuição deste excesso de peso, uma das patologias mais frequentes por distúrbios 

musculoesqueléticos é a osteoartrite, devido à sobre carga de peso sobre principais 

grupos esqueléticos, como a coluna vertebral, joelhos, quadril, tornozelos (KAIRALLA; 

MASSABKI; ROSIS, 2010). 

A repetição de refeições com uma elevada quantidade de gordura e açucares, 

desbalanceada de vitaminas e saias minerais necessários para o organismo, resulta 
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em um acumulo de lipídeos, aumentando o tamanho dos tecidos adiposos, 

conseguintemente dificultando a locomoção do paciente a sua mobilidade, pois, 

pessoas com o IMC superior a 30,0kg/m², tem a tendência a ter até 6 vezes o risco 

maior de obter osteoartrite, com resultantes desvantajosas para o sistema esquelético, 

podendo ter resultados irreversíveis, contudo, o farmacêutico pode orientar o paciente 

a buscar um especialista para minimizar e cessar estas condições e melhorar a seu 

bem-estar físico (FRANCO et al., 2009). 

 Enfermidades que tem como consequência a hipoventilação, ou seja, a 

dificuldade do paciente em respirar por algo que acometa o órgão responsável por 

estas funções pôr a respiração se caracterizar devagar ou lenta, se associada aos 

picos de sono como o Rem e a vigília, tende a proporcionar uma insônia, pela 

associação destes sinais e sintomas, deixando o paciente incomodado, neste sentido, 

o profissional farmacêutico ao identificar estas queixar deve orientar ao paciente que 

procure o médico de sua confiança e não realize o uso de medicamentos se a devida 

prescrição para evitar a insônia, isto pode agravar a situação e posteriormente 

condições irreversíveis a o estado que o paciente possa se encontrar  (TOGEIRO; 

FONTES, 2010). 

 A obesidade disponha de distúrbios ao sono, que desfavorecem o bem-estar 

do paciente, ao paciente apresentar excesso de gordura abdominal, clinicamente 

dificuldade respiratória ao deitar, queixa do parceiro do paciente pelo surgimento do 

ronco, aumento do suor durante a noite, agitação, durante o dia o paciente pode se 

queixar de estresse, sonolência, princípios de parada respiratória popularmente 

conhecida como falta de ar, o profissional farmacêutico juntamente com a atenção 

farmacêutica deve estar atento a estes sinais e sintomas, pois, podem ser recorrente 

a uma Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) (TAVARES, 2000). 

A apneia ocasionada pela obesidade, é referente à o acumulo de gordura na 

região abdominal, que dificulta os movimentos dos órgãos principais do sistema 

respiratório os pulmões, quando acometido, a falta de circulação de oxigênio gera um 

insuficiência pelo corpo pois nossas células são dependentes deste componente, o 

aumento do debito cardíaco é uma consequência destes fatores, além da disfunção 

muscular ao passar do tempo, pela precária oxigenação, podendo piorar o quadro 
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clinico de pacientes com outras doenças como a hipertensão (FRANCISCHI et al., 

2000). 

A relação grave que a obesidade persiste em ter com as enfermidades 

cardíacas, é eminente a os pacientes, o risco sempre existira, devido a fatores como, 

a formação de ateromas que são placas de gorduras em artérias, devido à presença 

elevada do elevado índice de LDL, associada a problemas insulínicos resistentes, 

favorecendo gradativamente riscos e agravantes para pacientes com obesidade 

(FRANCISCHI et al., 2000). 

 A morbidade e mortalidade são consequências de várias patologias, a 

obesidade por sua fisiopatologia proporciona tais consequências, podendo ser 

avaliadas através de graus de risco, pelo índice médio corporal (IMC), que 

naturalmente é definida pela altura e peso do paciente, se os valores estirem acima 

do determinado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os profissionais da área 

da saúde devem se atentar, e seguir orientações coerentes aos pacientes para a 

melhora do seu estado clinico (MANCINI et al., 2001). 

Como também, o profissional farmacêutico como um profissional apto da área 

da saúde pode calcular o IMC dos pacientes, com base nos valores referentes a 

classificação determinada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), IMC menor 

que 18,5kg/m², peso normal IMC entre 18,5 e 24,9kg/m², sobrepeso IMC entre 25 e 

29,9kg/m² e obesidade IMC maior ou igual a 30kg/m², analisado estes dados, o 

profissional esta prestação a atenção farmacêutica devida ao paciente, o orientando, 

esclarecendo suas dúvidas, e explicando devidamente como e porque ele está ou não 

com obesidade, como a OMS classifica os riscos utilizando o índice de massa 

corpórea, IMC Kg/m² Denominação Grau de obesidade Risco de complicação, 18,5 - 

24,9 Peso saudável 0 Normal, 25 - 29,9 Sobrepeso I Elevado, 30 - 39,9 Obesidade II 

Muito elevado, > 40 Obesidade III Muitíssimo elevado (MANCINI, 2001).  

 

2.1 TRATAMENTO DA OBESIDADE 

Medidas para o controle da obesidade devem estar em harmonia para a soma 

no tratamento do pacientes, sempre beneficiando o bem-estar e a saúde, existe uma 

variação constante de tratamentos pois os quadros clínicos de cada paciente são 

variados, desta maneira, destinado a cirurgia bariátricas a os certos estilos de 
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pacientes, os tratamento farmacêutico é uma das opções mais utilizadas, sempre 

associadas com a redução da ingestão desnecessária de calorias nas refeições, a 

extinção do sedentarismo por parte dos pacientes, gerando a necessidade de 

mudanças de hábitos, diminuindo a morbidade da patologia, que para ainda existe em 

nosso sistema de saúde (WANNMACHER, 2004). 

As decorrências das alterações metabólicas que sucedem na obesidade podem 

ser muito ampliadas e sobejas, além de muito abundantes, impactando de fato todos 

os sistemas orgânicos, não obstante, podem ser reversíveis desde que seja capaz a 

diminuição de peso e desde que os sistemas orgânicos acometidos não tenham sido 

acometidos com danos anatômicos insanáveis, a morbidade conexa à obesidade 

pode ser reconhecida já na adolescência (JANEBRO et al., 2008). 

A obesidade ocasiona problemas psicossociais como discriminação e 

aceitação diminuída pelos pares, isolamento e desligamento das atividades sociais, o 

que é visto pelos diligentes como a pior decorrência em correspondência a patologia, 

pois irá seguir o sujeito pelo resto de sua vida (JANEBRO et al., 2008). 

Os pilares essenciais no tratamento da obesidade infantil são as alterações na 

conduta e nos hábitos de vida englobando a família do paciente para que facilite o 

êxito do tratamento, que envolvem mudanças nos planos alimentar e atividade física, 

o objetivo substancial é manter o peso apropriado para o talhe, mantendo o 

crescimento e desenvolvimento natural, em função do progresso deste paciente, não 

se constituem dietas restritivas para a criança, uma vez que os níveis de vitaminas e 

micronutrientes ficam demasiadamente reduzidos, levando a prejuízos no 

desenvolvimento físico e mental (JANEBRO et al., 2008). 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica pacientes com um IMC 

superior ou igual a 40kg/m² com obesidade severa ou mórbida, assim destinados a 

tratamento por procedimento cirúrgico, este valor pode variar da clina e a interpretação 

de risco a saúde do paciente pela equipe que avalia, pois, patologias acompanhadas 

e agravantes do quadro clinico devem estar sempre em questão, pois a evolução 

destas patologias decorrente da obesidade podem levar o paciente a condições 

irreversíveis, a variante no tratamento é aceitável quando o paciente apresenta 

possíveis sinais de melhora por outros métodos, evitando assim procedimentos 

invasivos (BERGEROT, 2008). 
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A cirurgia bariátrica é um método eficiente que trabalha na redução do 

estomago do paciente, assim obrigatoriamente a menor ingestão de alimentos, em 

nosso pais o Ministério da Saúde (MS), aceitou muito bem este métodos, por 

apresentar resultados gratificantes, assim, adotando mais três variados tipos de 

cirurgia bariátrica, Gastroplasia vertical com banda, Gasteroctomia com ou sem desvio 

duodenal, gastroplasia com derivação intestinal, assim proporcionando melhor opções 

de tratamento neste setor para os pacientes, pois cada caso é avaliado de forma 

individual pela equipe medica, estes meios cirúrgicos ocasionam gastos que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) arca, facilitando assim a acessibilidade dos pacientes 

ao tratamento, além de ser o certificador de que o paciente terá direito a um 

acompanhamento médico pelos restante de sua vida, assegurando que não haverá 

desvios no tratamento pelos pacientes em relação as condutas pôs-cirúrgicas 

(TOLEDO et al., 2010).  Ao apresentar uma melhora na qualidade de vida, o paciente 

seguindo as orientações de uma alimentação equilibrada, com o uso de remédios com 

indicação medica para o controle de enfermidades que o acompanha, o farmacêutico 

pode o orientar, questionar, ao ter contato com o paciente independentemente do local 

de atuação, reforçando que posteriormente ao tratamento da obesidade, os bons 

costumes em relação atividades físicas e boa alimentação, e a abominação da 

automedicação serão relevantes para toda vida do paciente  (FERRAZ et al., 2003). 

Os tratamentos com fármacos ou cirúrgicos são apontados a pacientes com 

problemas fisiológicos que afetam os resultados esperados, e dificultando o 

tratamento como um todo, sendo comum a mudança de hábitos alimentares, sendo o 

método mais demorado mais sim o mais seguro e indicado para os pacientes com a 

doença, sempre evitando o sedentarismo, pois estas são as opções mais saldáveis, 

mas não são viáveis a todos os casos (CADE et al., 2009). 

A renovação nos hábitos diários, culturais, irregulares a saúde dos pacientes é 

de difícil mudança nos primeiros meses, a aceitação de uma dieta restrita, a 

implementação de atividades físicas na rotina dos pacientes, pois a obesidade tem 

como principal fator a ingestão indevida de calorias qual o organismo não necessita, 

assim sendo transformada em lipídeos e armazenados nos tecidos adiposos, com o 

seguimento destas bases orientavas, são as mais saudáveis possíveis, reduzindo 

gradativamente a perca de peso (BUSSE, 2004). 
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 O uso de substancias farmacêuticas para o tratamento da obesidade como as 

drogas, são de necessidade e compreensão medica, não obstruindo a importância de 

uma alimentação saudável com a pratica de atividades físicas regulares, na vida de 

nossos pacientes obesos, o farmacêutico tem o papel de demonstrar o paciente que 

o uso de medicamentos são importantes, mas sempre usados em coerência para cada 

situação e patologia, incentivando a mudança de hábitos para uma vida saudável e 

ativa, reduzindo os fatores de risco para o surgimento de demais enfermidades, como 

diabetes, hipertensão, problemas ortopédicos e psicológicos, observando-se a 

progressão do paciente em relação ao uso medicamentoso, desta forma, conservando 

a saúde do paciente (COUTINHO, 2000). 

 Objetivos como a redução da gordura corporal, a melhora nos fatores 

envolventes de comorbidade e mortalidade dos pacientes, o farmacêutico de forma 

ética sempre deve presar que a dispensação sem prescrição medica é proibida, sem 

as devidas orientação do médico ou farmacêutico para a administração de 

substancias medicamentosas, reforçando que a automedicação é comitente a saúde, 

e deve ser abominada em todos os casos sem a devida orientação e conhecimento 

pelo paciente, com a exceção de pacientes que são já previamente orientados para 

um tratamento prolongado ou por toda a vida de acordo com a sua necessidade 

(COUTINHO, 2000). 

Além disso, o tratamento e a escolha do medicamento devem ser devidamente 

apropriados para cada paciente e no uso do fármaco deve ser avaliada a eficácia e a 

segurança para determinados pacientes, os medicamentos escolhidos devem 

apresentar as seguintes características: não causar dependência, possuir efeitos 

colaterais de baixa intensidade que sejam toleráveis pelo paciente, reduzir não só o 

peso corporal, mas sim diminuir os riscos de comorbidade e mortalidade, não deve 

possuir associações com outros medicamentos, apresentar eficácia e segurança até 

o término do tratamento (MANCINI; HALPERN, 2002).  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

29 

3 GRUPOS DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRAMENTO DA OBESIDADE 

 

No grupo dos medicamentos que modificam a absorvência de nutrientes 

encontra se o inibidor das lípases, operam no trato gastrintestinal, precavendo 

absorção da gordura ingesta através da alimentação, coibindo as enzimas lípases 

limitando a absorção de gordura, porém essa inibição condiz aproximadamente a um 

terço da gordura ingerida pela alimentação, a gordura não digerida é então excretada 

de forma inalterada pelas fezes (FERNANDES et al., 2009). 

Quando agregado com uma dieta hipocalórica tem demonstrado segundo 

estudos, uma redução significativa de peso, além de diminuir o risco de doenças 

cardiovasculares, ocasionando a redução na absorção de vitaminas lipossolúveis, 

este efeito adverso pode ser resolvido tomando essas vitaminas duas horas antes ou 

após o uso dos medicamentos (BORGES, 2006). 

Efeitos adversos: ocasionam diarreia e incontinência fecal, flatulência e cólica, 

pode diretamente interferir na absorção de vitaminas lipossolúveis e do betacaroteno 

e produz esteatorréia causada pelo mecanismo de ação em relação decorrente destes 

medicamentos (BORGES, 2006). 

Variados fatores proporcionam a obesidade, dentre eles salientam se os maus 

hábitos alimentares com intensa ingestão de gordura e o sedentarismo, essa é uma 

conciliação propicia para estimular uma série de outras doenças como: doenças 

cardiovasculares, hipertensão entre outras (RASCOVSKI et al., 2000). 

A ingestão demasiada de gordura possibilita um exagerado ganho energético, 

onde se o seu gasto não for harmonioso, sucederá um acumulo de energia em forma 

de gordura, assim os obesos gastam valores menores de energia do que os não 

obesos (MELO et al., 2008). 

No corpo humano e nos animais o calor é concebido pela termogênese, 

fisiologicamente  dizendo, a produção de calor pode ser fragmentada em duas 

condições de termogênese obrigatória e termogênese facultativa, tendo que, a 

termogênese obrigatória é a totalidade do calor acarretado pelo organismo quando 

estamos em repouso e em jejum de pelo menos doze horas, a termogênese voluntaria 

pode ser induzida pela apresentação ao frio, através da alimentação com dieta 

hipercalórica e exercícios físicos (BIANCO, 2000). 



 

 
 

 

 

30 

Os termogênicos são drogas que ampliam a termogênese, ou melhor, 

adicionam a produção de calor corporal, resultando em uma maior queima de calorias 

(LIMA, 2006). A efedrina é um exemplo de medicamento termogênico, impulsionando 

a perca de peso pelo acrescimento da captação de oxigênio e elaboração de calor, 

possui sinergismo com cafeína, pois essa expande os seus efeitos termogênicos e 

lipolíticos,  efedrina tem como efeito inverso o aumento da pressão arterial, 

taquicardia, problemas respiratórios, insônia, dentre outros, é contraindicada para 

pacientes que apresentam cenários de diabetes, doenças cardiovasculares, 

hipertensão, isto é, doenças que habitualmente apresentadas por obesos com IMC 

maior que 25kg/m² (RASCOVSKI et al., 2000).  

O fragmento de chá verde também ajuda no prolongamento da termogênese 

em decorrência a sua alta confluência de cafeína e polifenóis que aumentam a ação 

da norepinifrina, porem apesar de ser uma droga de primórdios naturais pode resultar 

em reações adversas como: taquicardia, insônia, tremores, agitação, tontura, é 

contraindicada para pacientes com doenças cardíacas, hipertensão, insônia, entre 

outras (NAVARRO, 2007). 

Os fármacos anorexígenos catecolaminérgicos como: femproporex, 

anfepramona e mazindol operam ocasionando a dispensação de neurotransmissores 

como norepinefrina e dopamina e vexam suas receptações expandindo a 

neurotransmissão catecolaminérgica no sistema nervoso central (SILVA, 2008).  

A anfepramona é um procedente da feniletilamina, ela suscita o sistema 

nervoso central e eleva a pressão arterial, avoluma a liberação de norepinefrina e 

dopamina fomentando o bloqueio do apetite e reduzindo a ingestão alimentar, uso 

amiudado pode propiciar dependência (BUSSE, 2004).   

As comportamentos adversos que estes medicamentos podem apresentar, 

excluem: dor de cabeça, taquicardia, ansiedade, constipação, nervosismo, elevação 

da pressão arterial, psicose, insônia, dispnéia, dependência, entre outros, o agrego 

desse medicamento deve ser acompanhada pelo médico ou farmacêutico, pois a 

intermitência brusca do tratamento pode suscitar fadiga extrema e depressão mental, 

este medicamento é contraindicado na gravidez, arteriosclerose avançada, 

hipertensão severa, glaucoma e alcoolismo (BUSSE, 2004).  



 

 
 

 

 

31 

O femproporex age no centro hipotalâmico da fome, sua decorrência 

anorexígena se dá por mecanismo noradrenérgico, este medicamento discorre como 

reação adversa: fraqueza, tensão, insônia, hipertensão arterial, constipação, vertigem, 

tremor, palpitação, arritmia cardíaca, náuseas, vômito, diarréia, entre outros, o uso 

distendido desse medicamento pode estimular dependência psíquica e tolerância 

(CLAUDINO; ZANELLA, 2005). 

O mazindol não está referente ao grupo da fenetilamina, sua ação pelo o que 

assemelha por estar pertinente a inibição da recaptação da norepinefrina e da 

dopamina proporcionada na sinapse, em meio as inúmeras condutas adversas situa-

se a: taquicardia, nervosismo, dificuldade de urinar, palpitações, sudorese, é 

contraindicado nas doenças cardiovasculares, hipertensão, glaucoma, uremia, 

gravidez e lactação e diabetes mellitus (CLAUDINO; ZANELLA, 2005). 

A sibutramina é um impetuoso inibidor da receptação e degradação dos 

neurotransmissores da serotonina, dopamina e norepinefrina, complementando a 

confluência desses neurotransmissores para que fiquem propiciando os neurônios por 

tempo prolongado, empara na perda de peso por encompridar a sensação de 

saciedade, vexar o apetite e limitar a ansiedade compulsiva alimentar (BUSSE, 2004). 

As relutâncias adversas em relação a estas drogas são: hipertensão, 

taquicardia, palpitações, vasodilatação, boca seca, constipação, dismenorreia, 

congestão sinusal, dor faríngea, entre outros, são contraindicadas em pacientes com: 

insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, doença coronária, arritmia ou infarto, 

hipertensão pulmonar e pacientes com mais de 65 anos (BUSSE, 2004).  

 

3.1 PAPEL DO FARMACÊUTICO NA OBESIDADE 

 

A relevância que o tratamento da obesidade, não é só envolto por princípios 

medicamentosos, engloba alimentação, cautelas, exercícios, medicamentos só são 

empregados quando o médico discernir a necessidade do paciente, nesses casos que 

a real imprescindibilidade do uso dos medicamentos é fundamental, o farmacêutico 

entra com o fundamentos indispensáveis na orientação e o acompanhamento do 

tratamento, pois, ele esclarece e desvenda os mitos e mentiras relativas a obesidade, 

juntamente, com os  medicamentos lidados no tratamento (COUTINHO, 2000 ). 

https://www.sinonimos.com.br/imprescindibilidade/
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Os tratamentos com destino a obesidade nem a todo momento são agregados 

aos medicamentos, diversificam perpetuamente a atividade física e o habito alimentar, 

sendo capaz de se tornar um grande lazer, os medicamentos são como um suporte 

ao conjunto de fatores que é o tratamento, e quando utilizados devem se tomar certas 

cutelas, pois são drogas que podem ocasionar e ter efeitos colaterais, conforme o 

estado clinico em que o paciente se encontra, a atenção farmacêutica é subitamente 

indispensável, detalhes que se identificados pelo profissional farmacêutico, como 

exemplo a hipertensão, diabetes e doenças cardíacas, se gera um controle seguro 

dos medicamentos que a paciente está utilizando (BORGES, 2006). 

Ao se elucidar que os tratamentos usados, podem se originar questionamentos 

pelo profissional farmacêutico, quando a comprometimento do tratamento e a saúde 

do paciente, acarretando uma completa atenção farmacêutica com menor número de 

erros em relação ao tratamento da obesidade com medicamentos (BERGEROT, 

2008). 

A obesidade e seu tratamento rodeiam-se de uma série de conhecimentos que 

podem ajudar muito os pacientes com obesidade, o farmacêutico como profissional 

da saúde, tem o importante papel de orientar os pacientes em todos os aspectos, 

especialmente em tratamentos medicamentosos (BORSATO, 2008).  

O uso de medicamento no tratamento da obesidade destinasse a ser feito sobre 

constante orientação, dento que o uso de um simples medicamento a base de plantas 

pode causar uma série de reações inesperadas, medicamentos que causam 

dependência química, e a maioria deles são contraindicados para pacientes cardíacos 

e hipertensos, por motivos inerentes e inúmeros  que a assistência e a orientação do 

profissional farmacêutico são muito importantes durante o uso dessas substâncias, 

para garantir a eficácia e segurança do tratamento (BORSATO, 2008). 

 



 

 
 

 

 

33 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito de, que os recursos terapêuticos para o controle da obesidade 

envolvem uma cadeia de condições empregadas em razão de favorecer o bem-estar 

do paciente com a patologia, a cirurgia bariátrica e uso de medicamentos se aplicado 

e utilizados devidamente, podem contribuir no tratamento, todavia para sua excelente 

eficácia, têm de ser continuamente relacionada a reeducação alimentar e o 

acrescimento da atividade física. 

Assim sendo, a preponderância dos medicamentos para o uso terapêutico 

relacionado a obesidade transparece reações e contraindicações que são comumente 

descobertos no quadro clinico de pacientes, o farmacêutico por ser o último 

profissional da saúde a ter convívio sem desvios com o paciente, tem o dever de 

orientá-lo e promovendo o uso racional de medicamentos para o tratamento e controle 

da obesidade. 

Portanto, a eliminação de peso e de gordura corporal devem estar condizentes 

com a saúde psicológica do paciente, pois, o tratamento não envolve só  a redução 

da gordura corporal, isto, demostra que a clínica do paciente pode proporcionar 

informações fundamentais ao farmacêutico, pois, quando o aspecto fisiológico e 

psicológico dos pacientes são coexistem necessariamente, exemplificando o objetivo 

do tratamento, com a suma importância da participação e orientação dos profissionais 

farmacêuticos em zelo a saúde e qualidade de vida de nossos pacientes, demostrando 

seu papel e importância neste cenário que é a obesidade. 
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