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Efeitos da Sibutramina no Tratamento da Obesidade
em Pacientes com Hipertensão Arterial
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Objetivo - Avaliar, em 86 pacientes obesos e hipertensos, os efeitos da redução de peso com sibutramina 10mg
ou placebo, por seis meses, sobre a pressão arterial nas
24h (MAPA), a massa ventricular esquerda e a terapia
anti-hipertensiva.
Métodos - Antes e após o tratamento com sibutramina ou placebo os pacientes foram submetidos a ecocardiograma, à Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e às determinações dos níveis das enzimas
hepáticas.
Resultados - O grupo sibutramina apresentou perda
ponderal maior que o placebo (6,7% vs 2,5%; p<0,001), aumento da freqüência cardíaca (78,3±7,3 para 82±7,9bpm;
p=0,02) e redução da massa ventricular esquerda/altura
(105±29,3 vs 96,6±28,58g/m; p=0,002). Nos dois grupos
ocorreram aumentos semelhantes nos níveis da fosfatase
alcalina e ajustes comparáveis na terapia anti-hipertensiva, enquanto a pressão arterial não mostrou alterações.
Conclusão - O uso da sibutramina promoveu perda
ponderal e redução da massa ventricular esquerda em pacientes obesos e hipertensos, sem interferir na pressão arterial ou na terapia anti-hipertensiva.
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A prevalência da obesidade, assim como as morbidades
associadas, vem aumentando em diversos países do mundo,
incluindo o Brasil 1,2. Aumento no índice de massa corporal
tem se mostrado fator determinante para a elevação da pressão arterial, tanto em crianças como em adultos obesos ou
não obesos 3,4. Adicionalmente, a presença de obesidade está
relacionada a um risco 2,5 vezes maior de hipertensão arterial,
principalmente no indivíduo com distribuição central da gordura corporal 5. Existem várias hipóteses para a fisiopatologia
da hipertensão arterial nessa população de obesos. A primeira, e mais aceita, propõe que a hiperinsulinemia secundária à
resistência à insulina presente nesses indivíduos, levaria a
uma maior atividade simpática e a uma retenção renal de sódio, mecanismos que seriam responsáveis pela elevação dos
níveis pressóricos 6-8. Uma segunda hipótese, associa à hipertensão arterial nesses pacientes a compressão mecânica
do parênquima renal pela gordura visceral, levando a hiperativação do sistema renina angiotensina aldosterona (SRA),
maior reabsorção de sódio e conseqüente elevação da pressão arterial por mecanismo independente da insulinemia 9,10.
Embora não se tenha consenso quanto à causalidade
da hipertensão arterial no obeso, diversos estudos clínicos
comprovam a importância da perda ponderal para o melhor
controle dos níveis pressóricos 11,12.
O grande desafio vem sendo encontrar tratamentos clínicos eficazes na indução da perda de peso em indivíduos hipertensos, que não comprometam o controle pressórico. Dentre os
vários tratamentos disponíveis para o controle do peso, contamos com drogas hiporexígenas, classe genericamente derivada
da anfetamina, que exerce seus efeitos via receptores adrenérgicos, apresentando, portanto, risco de agravar a hipertensão.
Mais recentemente, outras opções incluem o orlistat que atua
inibindo a absorção gastrointestinal de gordura e a sibutramina,
uma droga sacietógena, que exerce seus efeitos bloqueando a
recaptação de serotonina, dopamina e noradrenalina 13.
O uso da sibutramina é associado a aumentos dos escores de saciedade e ausência de declínio no gasto energético de 24h 14,15, tornando-a eficiente na indução de perda
ponderal. Vários estudos demonstram um adequado perfil
de tolerabilidade para a droga, entretanto aspectos referentes ao paciente hipertenso são ainda inconclusivos, sendo
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possível que a presença de maior atividade adrenérgica
comprometa os benefícios advindos da perda de peso.
Neste trabalho avaliamos em estudo prospectivo, duplo cego, com duração de seis meses, os efeitos do uso da
sibutramina ou placebo, sobre os níveis pressóricos, a massa ventricular esquerda e a evolução da terapia anti-hipertensiva de indivíduos obesos e hipertensos. Adicionalmente, avaliamos a tolerabilidade da droga, através da análise da
freqüência de efeitos adversos clínicos e laboratoriais.

Métodos
Selecionamos 109 pacientes obesos (30kg/m2<IMC
<50kg/m2), acompanhados no ambulatório de obesidade da
UNIFESP, portadores de hipertensão arterial (95mmHg <PAD
<110mmHg; ou PAD <95mmHg se em uso de medicação) e com
distribuição preferencialmente central da gordura corporal,
conforme razão cintura / quadril superior a 0,85 em mulheres e
0,95 em homens. Foram excluídos pacientes diabéticos, em vigência de qualquer tratamento para perda ponderal, pacientes
em uso de medicamentos, como corticosteróide ou derivados
tricíclicos, e os portadores de doenças endócrinas que pudessem interferir no peso corporal. Após a randomização, os pacientes foram orientados para a realização de uma dieta de 1.200
e 1.500 calorias (mulheres e homens, respectivamente) e receberam placebo ou sibutramina 10mg, por período de seis meses, comparecendo mensalmente para exame físico completo
(peso, altura, pressão arterial, freqüência cardíaca, circunferência da cintura e quadril), avaliação de efeitos adversos e ajustes necessários na medicação anti-hipertensiva concomitante.
Foram excluídos durante o estudo, pacientes que apresentaram alterações das enzimas hepáticas superiores a duas vezes
o limite da normalidade; níveis diastólicos da pressão arterial,
embora tratados, superiores a 110mmHg, bem como aqueles
que iniciaram uso de medicação indevida (corticosteróides) ou
que interromperam a medicação prescrita por período superior
a uma semana. Coletas de sangue foram realizadas na 1ª, 12ª e
24ª semanas para dosagem de fosfatase alcalina (FA), gama GT
(GGT) e transaminases glutâmica oxaloacética (TGO) e pirúvica
(TGP) (método: espectofotometria). Dosagens de colesterol
total, HDL-colesterol, e triglicérides (método: enzimático colorimétrico) e teste oral de tolerância a glicose, com dosagens
de glicose (método: glicose oxidase) em jejum e a cada 30min
até 2h após a sobrecarga de glicose foram realizadas no início
do estudo. Ao início e final do estudo a massa cardíaca foi aferida por ecodopplercardiograma (Escote Biomédica; Florence Italy) e um índice de massa calculado, considerando a altura do
indivíduo, conforme sugerido por Levy16-18 foi utilizado para caracterizar hipertrofia ventricular nessa população de obesos. O
perfil da pressão arterial nas 24h foi obtido por monitorização ambulatorial da pressão arterial nas 24h (Spacelabs 90202, Redmond, WA Equipment). O percentual de descenso (%∆) da pressão arterial sistólica (pasm) durante o sono foi calculado pela fórmula: DN= pasm(vigília)-pasm (sono) x 100/pasm (vigília).
Análise estatística: usado o programa Sigma Stat (SPSS
Industry). Dados expressos como média ± desvio padrão.
Teste t de Student para variáveis dependentes e não dependentes utilizado para comparação intra e inter grupos respectivamente. Freqüências de efeitos adversos, causas de retirada do estudo e modificações na medicação anti-hipertensiva
entre os grupos comparadas pelo qui-quadrado. Considerouse significativamente um valor de p < 0,05.

Resultados
Não completaram o estudo 23 pacientes (13/10, placebo/
sibutramina) por causas diversas: alterações bioquímicas no
sangue (1/1; ns), má aderência (8/7; ns), crise hipertensiva por
interrupção do tratamento anti-hipertensivo (1/1; ns); uso
indevido de corticosteróides (2/1; ns); pielonefrite (1/0; ns). Ao
final do estudo, avaliamos 43 pacientes em cada grupo, 88% e
83 % do sexo feminino, respectivamente no grupo placebo e
sibutramina. Exceto pela idade (50,6±8,1; placebo x 46,4±8,2;
sibutramina, p<0,01), não houve diferenças significantes entre
as características clínicas inicias dos dois grupos (tab. I). A
prevalência de intolerância a glicose, valores de colesterol total
>200mg/dl e triglicérides >180mg/dl foi respectivamente de
34%, 52% e 29% na população estudada.
Considerando-se apenas os pacientes que completaram o estudo, observou-se perda ponderal de 6,8±2,3kg
(6,7%) no grupo sibutramina e 2,4±4,2kg (2,5%) no grupo
placebo (p<0,001). Perda ponderal superior a 5% ocorreu em
27 (62,8%) e 10 (23,2%) pacientes dos grupos sibutramina e
placebo, respectivamente (p<0,001). Como demonstrado na
tabela I, houve redução da razão cintura / quadril significante no grupo sibutramina, indicando melhora na distribuição de gordura corporal.
A pressão arterial sistólica e diastólica aferida no consultório, as médias da pressão arterial sistólica (PASM) e diastólica (PADM) durante a MAPA, bem como o percentual de
descenso (%D) da pressão arterial sistólica média durante o
sono e a média da freqüência cardíaca nas 24h, não se alteraram
significantemente em nenhum dos grupos (tab. I). A freqüência
cardíaca aferida no consultório apresentou significante aumento no grupo sibutramina (78,3±7,3 vs 82±7,9 bpm; p=0,02),
mas não no grupo placebo (76,3±9,6 vs 75,68±8,8bpm; ns).
As características do tratamento anti-hipertensivo no início e as alterações feitas na medicação anti-hipertensiva encontram-se detalhadas na tabela II. Como observado, a proporção de pacientes não tratados ou tratados com um ou mais
agentes não diferiu nos dois grupos. Também as proporções
de indivíduos utilizando agentes das diferentes classes de antihipertensivos não diferiu nos dois grupos. Apenas 18,6% dos
pacientes dos dois grupos estavam sem medicação anti-hipertensiva no início do estudo. Após seis meses de tratamento,
verificou-se nos grupos placebo e sibutramina, respectivamente que 27,9% vs 16,2 % dos pacientes (p=0,28) haviam
evoluído com redução do número ou da dose dos agentes antihipertensivos utilizados inicialmente; manutenção da medicação foi observada em 39,5% vs 53,5% dos pacientes (p=0,29)
enquanto 32,5% vs 30,2% necessitaram aumento no número
ou dose dos agentes anti-hipertensivos utilizados (p=1,0).
A prevalência de hipertrofia ventricular (MVE/ALT
>110g/m), considerando os pacientes dos dois grupos submetidos ao ecocardiograma, foi de 31/ 80 (38,7%) ao início do estudo, e 26/81 (32%) ao final do estudo (p=0,36; ns). A massa ventricular esquerda e o índice de massa do ventrículo esquerdo
corrigido para a altura mostraram significante diminuição após
o tratamento no grupo sibutramina (p=0,002), mas não no grupo placebo (tab. I e fig. 1). No grupo sibutramina, houve tendência à correlação entre o percentual de perda ponderal e a redução do índice de massa de ventrículo esquerdo (r=0,27;
p=0,08). Procedemos a mesma análise considerando apenas
aqueles pacientes que alcançaram perda ponderal superior a
5% e, mais uma vez, observamos significante diminuição do ín173
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Tabela I - Características clínicas, laboratoriais e valores da MAPA e
ecocardiograma inicias e finais dos grupos placebo e sibutramina (média±DP)

Exame físico

Placebo (n=43)
Basal
Final

Sibutramina (n=43)
Basal
Final

IMC (kg/m2)
RCQ
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
FC (bpm)

38,8±5,4
0,97±0,08
149,5±15,0
94,16±11,5
76,3±9,6

37,7±5,5
0,96±0,08
148,9±21,7
92,1±13,5
75,68±8,8

40,1±5,5
0,97±0,09
150,2±18,15
91,0±12,3
78,3±7,3

37,5±5,6*
0,94±0,07*
145,6±15,1
92±13,3
82±7,9*

Bioquímica
FA (U/l)
GGT (U/l)
TGO (U/l)
TGP (U/l)

81,4±29,6
23,9±15,8
21,5±9,0
23,3±14,8

99,46±47,1*
25,28±16,1
21,46±10,4
22,2±13,88

83,9±28,7
26,25±12,8
20,2±5,7
24,37±12,4

104,2±38,5*
30,75±21,4
21,36±12,9
24,1±16,7

131,4±13,5

130,6±14,9

137,6±14,5

135,7±11,1

82,9±9,7

81,2±9,3

84,6±9,08

84±8,2

120,8±12,6

123±15,5

124,5±16,2

127,43±13,1

71,7±9,5
7,9±5,5
97,2±9,9

72,4±9,2
7,44±5,2
97,8±10,8

71,4±9,7
9,3±7,8
100,1±10,0

74,84±9,4
7,9±6,0
101,9±8,4

164,8±45,0
103,9±27,9

168,5±51,4
105±29,3

154,6±50,8*
96,6±28,6*

MAPA
PASM diurno
(mmHg)
PADM diurno
(mmHg)
PASM noturno
(mmHg)
PADM noturno
(mmHg)
%∆ (%)
24h-FC (bpm)

ECO
MVE(g)
176±38,2
MVE/ALT (g/m) 110,1±22,4

*p<0,05 vs basal; IMC- índice de massa corporal; RCQ- razão cintura/quadril;
PAS- pressão arterial sistólica; PAD- pressão arterial diastólica; FC- freqüência
cardíaca; FA- fosfatase alcalina; GGT- gama-glutamil-transpeptidase; TGOtransaminase glutâmico oxaloacético; TGP- transaminase glutâmico pirúvica;
PASM- pressão arterial sistólica média; PADM- pressão arterial diastólica
média; %∆- percentual de descenso da pressão arterial sistólica durante o sono;
24h-FC- freqüência cardíaca nas 24h; MVE- massa de ventrículo esquerdo;
MVE/ALT- massa do ventrículo esquerdo corrigido para altura.

Tabela II - Características do tratamento anti-hipertensivo vigente em
cada grupo. Número de agentes, distribuição qualitativa das drogas
anti-hipertensivas em ambos os grupos e a evolução das mesmas após
seis meses de tratamento (placebo e sibutramina, respectivamente)
Placebo
(n=43)

Sibutramina
(n=43)

Número de agentes anti-hipertensivos iniciais (n) (%)
Nenhuma
8 (18,6%)
8 (18,6%)
Um agente
11 (25,6%)
22 (51,1%)
Dois agentes
16 (37,2%)
10 (23,2%)
Três ou mais agentes
8 (18,6%)
3 (6,9%)

NS
NS
NS
NS

Classes de agentes Anti-hipertensivos iniciais (n) (%)
Diuréticos
26 ( 60,5%)
22 (51,1 %)
Betabloqueadores
7 (16,2 %)
6 (13,9 %)
Inibidores da ECA
18 (41,8 %)
13 (30,2 %)
Bloqueadores de cálcio 9 (20,9 %)
6 (13,9 %)
Outros
3 (6,9 %)
5 (11,6 %)

NS
NS
NS
NS
NS

Variação da medicação (n) (%)
Redução
12 (27,9%)
Manutenção
17 (39,5 %)
Aumento
14 (32,5%)

7 (16,2%)
23 (53,5%)
13 (30,2%)

Os efeitos colaterais mais freqüentes foram boca seca,
insônia, nervosismo, cefaléia, constipação e artralgia, nenhum deles precipitando a interrupção da medicação. Apenas
boca seca (37,2% vs 9,3%; p<0,005) e artralgia (16,2 % vs
2,3%; p=0,03) foram mais freqüentes no grupo sibutramina.
Alterações bioquímicas na fosfatase alcalina (valores
>200 UI/l) precipitaram a retirada de um indivíduo de cada grupo. Oscilações bioquímicas inferiores a este parâmetro foram
acompanhadas e a freqüência de valores acima de 100 U/l
antes e após o tratamento foi comparada nos dois grupos.
Embora a freqüência de valores de fosfatase alcalina superiores a 100 u/l tenha sido significantemente maior ao final do estudo no grupo sibutramina (44,2%, vs 18,6%; p=0,02), a média
dos valores da fosfatase alcalina nesses pacientes não diferiu
nos dois grupos (137,3±29,5 vs 147,0±57,7; sibutramina vs
placebo; p=0,5). Adicionalmente, considerando-se todos os
indivíduos que completaram o estudo, aumentos estatisticamente significantes e de magnitude semelhante nos valores
da fosfatase alcalina ocorreram nos dois grupos (tab. I).

Discussão
Em nossa casuística, o tratamento de pacientes obesos
hipertensos com sibutramina foi mais eficiente em induzir perda
ponderal do que o placebo. No período de seis meses, esta perda de peso atingiu 6,7% no grupo sibutramina e 2,5% no grupo
placebo, valor semelhante aos obtidos em outros estudos 19,20.
Sabe-se que parte dos efeitos da sibutramina deve-se
à inibição da recaptação de noradrenalina, com conseqüente
manutenção do tônus adrenérgico desses indivíduos, o que
poderia ser benéfico por impedir a queda do gasto energético que se segue ao emagrecimento, de acordo com os estudos de Hansen e cols 14 e Seagle e cols 15. Este efeito, entretanto, poderia ter como ônus a elevação da pressão arterial
e a redução nos benefícios anti-hipertensivos da perda
ponderal. De fato, estudos anteriores em indivíduos normotensos descreveram elevações na freqüência cardíaca e na
pressão arterial associadas ao uso da sibutramina 15.
Em nosso estudo, no grupo sibutramina, embora tenha sido demonstrada elevação da freqüência cardíaca aferida no consultório, o mesmo não foi observado na MAPA.
Não observamos alteração nos níveis pressóricos, tanto de
consultório quanto da MAPA. Ajustes concomitantes da
medicação anti-hipertensiva, visando evitar oscilações da
pressão arterial, foram realizados e observamos que aumentos na dose ou número de drogas anti-hipertensivas foram

P = 0,28 (NS)
P = 0,29 (NS)
p= 1,00 (NS)

ECA- enzima conversora da angiotensina.

dice de massa ventricular corrigido para a altura apenas no grupo
sibutramina (106,9±31,8 vs 99,8±29,7g/m; p=0,04). A prevalência
de hipertrofia não se alterou em nenhum dos dois grupos.
174

Fig. 1 - MVE/ALT iniciais e finais nos dois grupos (sibutramina e placebo) média ± DP.
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realizados na mesma proporção em ambos os grupos, sugerindo que a elevação da atividade simpática não seja de magnitude
suficiente para interferir no controle pressórico de pacientes
hipertensos tratados. Por outro lado, uma vez que a perda
ponderal foi significantemente maior no grupo sibutramina, e a
magnitude da redução na terapia anti-hipertensiva foi semelhante nos dois grupos, observamos perda dos benefícios antihipertensivos decorrentes do emagrecimento.
Em nossa população de obesos, a classe de droga
mais freqüentemente usada para o tratamento da hipertensão, isolada ou em associação, foi o diurético, seguido por
inibidores da enzima conversora de angiotensina, conforme
tabela II. Devido à constante sobrecarga de volume existente em pacientes obesos hipertensos 12, freqüentemente é
necessária a associação de drogas diuréticas para o adequado controle pressórico.
Embora não tenha sido observada redução na prevalência de hipertrofia miocárdica no período estudado, houve redução significante da massa do ventrículo e de seu índice
corrigido para altura no grupo sibutramina e não no grupo placebo, a despeito de ausência de variações nos diversos parâmetros da MAPA nos dois grupos, demonstrando benefícios
cardiovasculares da perda ponderal, não relacionados, portanto, aos níveis pressóricos. Sabe-se que a hipertrofia miocárdica no paciente obeso e hipertenso é conseqüência de
dois fatores fisiopatológicos: a sobrecarga de volume determinada pelo peso e o aumento da resistência vascular periférica. Assim, pacientes obesos normotensos, após ajustes
para altura, apresentam hipertrofia ventricular de magnitude
semelhante a indivíduos hipertensos não obesos, enquanto
pacientes hipertensos obesos apresentam maior grau de hipertrofia, quando comparado aos grupos anteriores 21. Nossos dados sugerem que a diminuição da massa ventricular ocorra preferencialmente pela diminuição da sobrecarga de volume secundária ao emagrecimento, uma vez que os níveis pressóricos

se mantiveram estáveis. Portanto, o emagrecimento per se,
mesmo não associado a queda da pressão arterial, associou-se
a benefício cardiovascular nesse grupo de pacientes.
Aumentos na fosfatase alcalina, mas não em outras
enzimas hepáticas, foi observado em nossos pacientes
durante o estudo. Ao final do tratamento, ambos os grupos
demonstraram aumentos da fosfatase alcalina estatisticamente significantes, embora apenas no grupo sibutramina tenha
sido evidenciado aumento na freqüência de valores acima de
100 U/l. Estudos avaliando indivíduos obesos grau 3 (IMC
>40kg/m2) portadores de esteatose hepática têm demonstrado que a perda ponderal, a despeito de associar-se a diminuição da esteatose hepática, pode resultar em moderada lesão
inflamatória hepática, o que poderia ser conseqüência da rápida mobilização de ácidos graxos e citocinas do tecido
adiposo, especialmente o tecido adiposo visceral 22,23.
Concluindo, a sibutramina mostrou-se eficaz na indução da perda de peso, levando a redução da massa ventricular esquerda em pacientes obesos e hipertensos. Não houve interferência significativa nos níveis da pressão arterial,
permitindo-nos afirmar que em pacientes obesos hipertensos, nos quais seja possível supervisão clínica e ajustes
na terapia anti-hipertensiva, o uso da sibutramina não apresenta riscos adicionais. Os efeitos colaterais mais freqüentes
associados ao uso da sibutramina nessa população foram
boca seca e artralgia, não sendo encontrada maior freqüência
de insônia ou irritabilidade, como sugerem outros estudos.
As alterações descritas com relação a fosfatase alcalina não
puderam ser atribuídas ao uso da sibutramina e podem estar
associadas a mobilização de gordura visceral, porém maiores
estudos são necessários para confirmação desta hipótese.
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