
                                                            

 
 
 

Rua Guadalajara, nº 175, Barra (Morro do Gato). Salvador - Bahia. CEP: 40.140-460 
Tel.: 71 3339-2820 / Fax: 71 3245-5751 • e-mail: corregedoria@cremeb.org.br • www.cremeb.org.br 

 

PARECER CREMEB Nº 33/10 
(Aprovado em Sessão da 1ª Câmara de 20/05/2010) 

 
Expediente Consulta:178.583/2010 
Assunto: Fórmulas de emagrecimento 
Relatora: Consª Diana Viégas Martins 
 
 

EMENTA: O tratamento farmacológico da obesidade pode ser 
indicado, dentro de critérios clínicos e de IMC, desde que 
respeitadas as dosagens máximas e associações permitidas das 
substâncias. 

 
A CONSULTA 
Consulente deseja saber se as fórmulas de emagrecimento, apesar de “tão prejudiciais à saúde” como tem 
sido demonstrado pela mídia, podem ser usadas em pacientes obesos com acompanhamento médico. 
 
 
O PARECER 
Pacientes portadores de obesidade devem ser abordados individualmente, aumentando o conhecimento 
sobre o problema e a motivação para agir contra os fatores obesogênicos ambientais. O tratamento 
farmacológico só se justifica em conjunção com orientação dietética e mudanças de estilo de vida. Os 
agentes farmacológicos somente ajudam a aumentar a aderência dos pacientes a mudanças nutricionais e 
comportamentais e devem ser utilizadas sob supervisão médica contínua. Os riscos associados ao uso de 
uma droga devem ser avaliados em relação aos riscos da persistência da obesidade. O tratamento deve 
ser mantido apenas quando considerado seguro e efetivo para o paciente em questão. 
A divisão da obesidade em graus é empírica, embora baseada nas curvas de Índice de Massa Corpórea 
(IMC) x morbidade e IMC x mortalidade, não havendo um estudo de coorte brasileiro para definição dos 
limites para a nossa população.  
Aceita-se como IMC normal, aquele entre 18,5 e 25 kg/m2, no qual a morbimortalidade é menor. 
A faixa de IMC entre 25 e 29,9 kg/m² é denominada de sobrepeso ou excesso de peso. 
O grau I de obesidade engloba indivíduos com IMC entre 30 e 34,9 kg/m². Chama-se de obesidade grau II 
ao IMC entre 35 e 39,9 kg/m2 e grau III, ao IMC maior ou igual a 40 kg/m². 
O grau de obesidade para o qual se indica Tratamento Farmacológico deve idealmente ser estabelecido 
em cada população, mas os critérios aceitos em nosso meio são: 
1) IMC > 30 kg/m² ou 25 kg/m² na presença de co-morbidades. 
2) Falha em perder peso com o tratamento não farmacológico. 
Existem, atualmente, cinco medicamentos registrados para tratamento de obesidade no Brasil: 
dietilpropiona (anfepramona), femproporex, mazindol, sibutramina e orlistat. Agentes farmacológicos anti-
obesidade não são recomendados para uso em crianças, uma vez que até o presente momento não há 
dados suficientes sobre seus efeitos nessa faixa etária. 
A Resolução CFM nº 1.477/97 veda aos médicos a prescrição simultânea de drogas tipo anfetaminas, com 
um ou mais dos seguintes fármacos: benzodiazepínicos, diuréticos, hormônios ou extratos hormonais e 
laxantes, com finalidade de tratamento da obesidade ou emagrecimento e recomenda aos médicos que no 
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tratamento da obesidade ou emagrecimento restrinjam o uso de substâncias tipo anfetaminas, como 
monodrogas, aos casos absolutamente indicados, seguindo rígidos critérios técnico-científicos. 
 
A RDC 58/2007 (Resolução da Diretoria Colegiada) da ANVISA estabelece: 
Art. 2° Fica vedada a prescrição, a dispensação e o aviamento de medicamentos ou fórmulas 
medicamentosas que contenham substâncias psicotrópicas anorexígenas com finalidade exclusiva de 
tratamento da obesidade acima das Doses Diárias Recomendadas (DDR), conforme a seguir especificado: 
I - Femproporex: 50,0 mg/dia; 
II - Fentermina: 60,0 mg/ dia; 
III - Anfepramona: 120,0 mg/dia; 
IV - Mazindol: 3,00 mg/dia. 
Art. 3° Fica vedada a prescrição, a dispensação e o aviamento de fórmulas de dois ou mais 
medicamentos, seja em preparação separada ou em uma mesma preparação, com finalidade exclusiva de 
tratamento da obesidade, que contenham substâncias psicotrópicas anorexígenas associadas entre si ou 
com as seguintes substâncias: 
I -ansiolíticas, antidepressivas, diuréticas, hormônios ou extratos hormonais e laxantes; 
II - simpatolíticas ou parassimpatolíticas. 
 
A RDC 13/2010 da ANVISA atualiza a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998: 
Art. 2º Remanejar a substância SIBUTRAMINA da Lista "C1" para a Lista "B2'. 
Parágrafo único. A venda de medicamentos contendo a substância Sibutramina somente poderá ser 
efetuada mediante apresentação e retenção da Notificação de Receita "B2". 
 
CONCLUSÃO 
 
Portadores de obesidade submetidos à terapia não medicamentosa, comportamental e nutricional podem 
ser indicados ao tratamento farmacológico, dentro de critérios clínicos e de IMC. O uso de formulações 
magistrais pode ser indicado, desde que respeitadas as dosagens máximas diárias e associações 
permitidas das substâncias, ressalvando-se que as substâncias anorexígenas de uso permitido no Brasil 
tem apresentações comerciais disponíveis no mercado. 
É o parecer, SMJ. 
Salvador, 07 de abril de 2010. 
 
 
 
Consª. Diana Viégas Martins 
Relatora 
 
 


