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INTRODUÇÃO 

A busca por medicamentos inibidores de apetite aumenta

gradativamente todos os anos, porém, muitas pessoas acabam

adquirindo o medicamento sem prescrição médica. O benefício
esperado da perda de peso causada pela sibutramina seria a
redução da morbidade e mortalidade associada à obesidade. O

medicamento induz - em média - perda de 5 a 8 % do peso

corporal. Com a continuidade do tratamento farmacológico por

mais de 01 ano há recuperação de parte do peso perdido nos

meses iniciais. A perda de peso obtida com o anorexígeno é

totalmente revertida com a interrupção do tratamento

farmacológico.

OBJETIVO

O objetivo desde trabalho é discorrer sobre os principais efeitos

causados pelo uso indiscriminado da sibutramina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Abordar temas como obesidade, transtornos alimentares, padrões

de beleza e os motivos que levam o indivíduo a buscar o

medicamento como opção primária de tratamento, alertando

sobre o uso indevido deste fármaco.

JUSTIFICATIVA 

Os padrões de beleza exigem cada vez mais da sociedade que,

por sua vez, procuram consultórios médicos em busca de uma

solução medicamentosa que possa reduzir ou inibir a compulsão

por alimentos (SOARES et al., 2011; DUTRA, SOUZA, PEIXOTO,

2015). Partindo deste pressuposto, o presente trabalho, objetiva

conhecer a sibutramina, seus efeitos e riscos no controle do peso

corporal.

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo com revisão da literatura e as buscas

foram realizadas nas bases de dados: SciELO (Scientific Eletronic

Library Online); Portal Periódicos Capes e o Google acadêmico. A

coleta de dados ocorreu entre os meses de julho a setembro de

2021. Além disso, foi realizado também uma pesquisa, contendo

perguntas diretas e objetivas voltadas a temática do trabalho.

Para a coleta de dados entrevistamos 10 pessoas, do sexo

feminino, de faixa etária entre 25 e 47 anos, onde relataram

experiências com a sibutramina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante da pesquisa realizada, de dez entrevistadas, 03 obtiveram o
medicamento sem prescrição médica. Referente aos efeitos
colaterais, todas apresentaram arritmia, boca seca, irritabilidade,
hiperatividade, dores de cabeça, insônia, náuseas e tontura, dentro
do período de tratamento com duração média de 01 mês até 01 ano.
Quando questionadas sobre os resultados alcançados e se fariam o
uso novamente, a resposta foi positiva frente aos resultados, no
entanto, parcial em relação ao uso.

CONCLUSÃO 

A obesidade e a distorção de imagem atingem pessoas do mundo

inteiro, trazendo muitos riscos à saúde. Reduções de peso obtidas

com inibidores do apetite, entretanto, não são necessariamente

traduzidas em benefícios à saúde à longo prazo. O correto como

forma primária de tratamento, seria a prática de exercícios físicos e

mudança de hábitos alimentares regulares. Após, se houver

dificuldades no processo de emagrecimento, deve-se buscar a

introdução de tratamento farmacológico, desde que seja

acompanhada de um profissional de saúde qualificado. Além disso, é

de extrema responsabilidade do farmacêutico orientar o paciente

sobre o uso de medicamentos, uma vez que, cada paciente tem uma

necessidade especifica, e por último contribuir evitando sempre que

a utilização desses fármacos ocorra de forma ilícita.
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