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NOTA TÉCNICA RÁPIDA DE NÚMERO 591 

 

1) Tema: o uso da liraglutida em paciente com hipertensão e obesidade. 

 

2) Considerações sobre o caso em questão. 

Trata-se do caso de um paciente de 35 anos, do sexo masculino, cuja defesa 

argumenta ser hipertenso, diabético e obeso e que necessitaria do medicamento 

liraglutida para controle da diabetes e da obesidade, evitando, desta forma, complicações 

futuras decorrentes destas condições. 

Há que se destacar, entretanto, que o relatório do médico assistente do paciente 

(folhas 22 a 27) não lhe atribui o diagnóstico de diabetes mellitus, mas, tão somente de 

hipertensão e obesidade. Ademais, o relatório é vago, omisso em informações relevantes 

para a análise do caso em questão, tais como o peso do paciente, seu índice de massa 

corporal, eventuais complicações clínicas e comorbidades, bem como as terapias prévias 

já empregadas sem o sucesso almejado. O relatório também não especifica nada sobre o 

estilo de vida do paciente, seus hábitos alimentares e sua rotina de atividade física. 

Ainda é digno de nota o fato de que não há qualquer exame complementar em 

anexo ao relatório médico e que comprove o diagnóstico de diabetes mellitus ou mesmo 

de qualquer uma das comorbidades apresentadas pelo paciente.  
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3) Nota Técnica (NT) utilizada como referência. 

 

Em virtude de se tratar de patologia, contexto clínico e indicação terapêutica 

semelhantes, a presente NTR tem como referência as considerações técnicas expressas 

na NT de Nº 508/2020, deste mesmo NATJUS, a qual está relacionada ao processo de 

número 0257399-60.2020.8.06.0001. 

 

4) Da evidência científica 

 

A liraglutida é um análogo das incretinas de uso injetável, um agonista do receptor 

do peptídeo glucagon símile 1 humano (GLP-1). Sua ação regula o apetite através do au-

mento da sensação de saciedade e de diminuição da fome, reduzindo consequentemente 

a ingestão alimentar.  

Obteve seu primeiro registro na ANVISA em março de 2010 com o nome de Vic-

toza., com indicação para adultos com diabetes mellitus tipo 2. Em seguida, a liraglutida 

obteve um segundo registro na ANVISA, desta vez para uso no tratamento da obesidade, 

sob o nome de Saxenda. Em estudos clínicos voltados para pacientes com diabetes, a 

liraglutida associou-se com redução do peso, de cerca de 2 a 4 kg, quando comparado 

com placebo ou glimepirida (uma sulfoniuréia).  

Em um estudo envolvendo 9430 pacientes diabéticos, o uso da liraglutida reduziu 

o risco de eventos cardiovasculares (HR 0,87; IC 95% 0,78-0,97; p=0.01). Houve também 

redução do risco de mortalidade (8,2% vs. 9,6%; p=0,02) e do risco de mortalidade cardi-

ovascular (4,7% vs 6,0%; p=0,007). 

O medicamento também foi estudado em pacientes sem diabetes. Em estudo clí-

nico randomizado que comparou liraglutida, placebo e orlistate (um outro fármaco vol-

tado para a perda de peso) em 564 pacientes durante 20 semanas, a perda de peso com 
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liraglutida variou entre 4,8 e 7,2 kg, enquanto a perda de peso do grupo placebo foi de 

2,8 kg. O grupo que utilizou 2,4 mg ou 3 mg por dia de liraglutida evoluiu com perda de 

peso significativa quando comparada ao orlistate (6,3 kg na dose de 2,4 mg/dia; 7,2 kg na 

dose de 3 mg/dia versus 4,1 kg com o orlistate). A extensão deste estudo comprovou 

resultados similares, porém com índice expressivo de perda de adesão dos pacientes ao 

tratamento, de forma que apenas 50% dos participantes permaneceram fazendo uso da 

terapia por dois anos consecutivos. 

Um estudo clínico com duração 56 semanas envolvendo 3731 pacientes portado-

res de IMC ≥ 30 kg/m2 (ou IMC ≥ 27 kg/m2 associada a dislipidemia ou a hipertensão 

arterial sistêmica) comparou placebo injetável com liraglutida 3 mg/dia. O resultado com-

provou a superioridade da liraglutida, com perda de peso de 8 kg no grupo liraglutida e 

de apenas 2,6 kg no grupo placebo. Ademais, o estudo demonstrou redução modesta, 

mas significativa, dos fatores de risco cardiometabólicos e da hemoglobina glicada, assim 

como melhora da qualidade de vida, entre os pacientes tratados com liraglutida. O sub-

grupo de pacientes portadores de pré-diabetes ao início deste estudo foi posteriormente 

randomizado para continuar recebendo tratamento com liraglutida ou placebo. Após 160 

semanas de seguimento, a perda de peso com liraglutida permaneceu superior à do pla-

cebo (- 6,1kg x -1,9 kg) e o tempo até o diagnóstico de diabetes foi maior no grupo lira-

glutida (99 x 87 semanas). No entanto, apenas metade dos pacientes completou 160 se-

manas de seguimento. 

O uso da liraglutida para o tratamento da obesidade está previsto na Diretriz Bra-

sileira de Obesidade desde 2016.  Atualmente a liraglutida é um dos três fármacos apro-

vados no Brasil para o tratamento da obesidade, em conjunto com a sibutramina e o 

orlistate. 
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Segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Obesidade de 2016, a diretriz euro-

peia de 2019 e a diretriz canadense de 2020, a liraglutida pode ser utilizada em associa-

ção a uma dieta hipocalórica e aumento da atividade física para controle crônico de peso 

nos seguintes casos: 

 

• Em adultos com índice de massa corporal (IMC) de 30 kg/m2 ou maior (obeso) 

ou, 

• Em adultos com índice de massa corporal (IMC) de 27 kg/m2 ou maior (sobre-

peso) na presença de, pelo menos, uma comorbidade relacionada ao peso, como disgli-

cemia (pré-diabetes e diabetes mellitus tipo 2), hipertensão arterial, dislipidemia ou ap-

neia obstrutiva do sono. 

A despeito da indicação da liraglutida preconizada pela Diretriz Brasileira de Obe-

sidade de 2016, estudos adicionais ainda se fazem necessários para determinar sua efi-

cácia de longo prazo e o seu perfil de segurança. Efeitos adversos gastrointestinais (náu-

seas, vômitos, diarréia) foram notificados, mas a maioria dos eventos foi transitória e teve 

intensidade leve a moderada. Outros eventos adversos observados foram hipoglicemias, 

anorexia e, raramente, pancreatite, colelitíase e disfunção renal. 

É importante enfatizar que o fármaco é apenas um adjuvante, tendo em vista que 

o tratamento é multidisciplinar, envolvendo abordagens farmacológicas e não farmaco-

lógicas. O sucesso da perda de peso em longo prazo depende de constante vigilância do 

peso, na adequação do nível de atividade física e de controle da ingestão alimentar. A 

obesidade é uma doença crônica e que tende a recorrer após a perda de peso.  
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5) Conclusões (respostas aos quesitos). 

 

a) O medicamento é incorporado ao SUS? 

  

Resposta: não. E não consta na CONITEC até o presente momento, nenhum pe-

dido de analise para a incorporação da liraglutida ao âmbito do SUS. 

 

b) Há medicamentos e/ou alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS 

conforme a sequência progressiva da linha de cuidado do PCDT? 

 

Resposta: dividida em 2 partes, sendo a primeira voltada para o tratamento da 

obesidade e a outra para o tratamento da diabetes. 

 

- No que diz respeito ao tratamento da obesidade: 

 

A terapia medicamentosa da obesidade não é disponibilizada e/ou mesmo 

recomendada no âmbito do SUS. 

O SUS oferece estratégia de cuidado conforme as Diretrizes Diagnósticas e 

Terapêuticas (PCDT) para Sobrepeso e Obesidade em Adultos. Recomenda que o 

tratamento da obesidade deve basear-se em medidas não farmacológicas, como a 

atividade física regular, a promoção da alimentação adequada e saudável, o suporte 

psicológico e o uso de práticas integrativas e complementares, tais como yoga e 

auriculoterapia. 

 

O disponibiliza também medidas cirúrgicas para o tratamento da obesidade, con-

forme os critérios dispostos no anexo 1 do anexo IV da Portaria de Consolidado número 
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3, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais para o Tratamento 

Cirúrgico da Obesidade.  

 

Segundo a portaria citada, são indicações de cirurgia para obesidade: 

 

a. IMC maior ou igual a 50 kg/m2; 

b. IMC maior ou igual a 40 kg/m2, com ou sem comorbidades, sem sucesso no 

tratamento clínico longitudinal realizado, na atenção básica e/ou na atenção ambulato-

rial especializada, por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos; 

c. IMC maior que 35 kg/m2 e com comorbidades, tais como pessoas com alto risco 

cardiovascular, diabetes mellitus e/ou hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, 

apnéia do sono, doenças articulares degenerativas, sem sucesso no tratamento clínico 

longitudinal realizado por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos. 

O documento abordou outros dois agentes farmacológicos dirigidos para o ma-

nejo da obesidade, o orlistate e a sibutramina, e posicionou-se de forma desfavorável ao 

emprego de ambos no SUS. Não houve demanda pela incorporação da liraglutida durante 

a elaboração desse protocolo. 

É importante ressaltar que o relatório do médico assistente foi omisso, no 

presente caso, em esclarecer que terapias fornecidas no âmbito do SUS já foram 

empregadas no caso concreto sem o almejado sucesso terapêutico. 
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- No que diz respeito ao tratamento da diabetes (condição não comprovada nos 

autos do processo): 

 

O SUS incentiva que todos os pacientes com DM2 deverão receber orientações 

para melhorar hábitos de vida como reorganização dos hábitos alimentares, cessação do 

tabagismo, redução da ingestão de bebidas alcoólicas, redução de peso, incentivo à 

atividade física e redução de estresse. Estabelece ainda que o paciente deve ser instruído 

em relação à alimentação saudável e deve receber orientações dietéticas específicas para 

o DM de um nutricionista, quando possível. O SUS orienta ainda que adultos com 

diagnóstico de DM devem ser aconselhados a realizarem pelo menos 150 minutos de 

exercício aeróbico distribuídos em 3 a 5 dias por semana, preferencialmente orientado 

por um profissional capacitado. 

O SUS disponibiliza os seguintes fármacos por via oral para o controle da diabetes: 

metformina, sulfoniuréias e dapaglifozina (para pacientes com DM2, com idade igual ou 

superior a 65 anos e doença cardiovascular estabelecida que não conseguiram controle 

adequado em tratamento otimizado com metformina e sulfonilureia). O SUS também 

disponibiliza as insulinas NPH e regular para os casos de pacientes com diabetes que não 

responderam às mudanças do estilo de vida e à terapia com fármacos por via oral. 

É importante ressaltar que o relatório do médico assistente foi omisso, no 

presente caso, em esclarecer que terapias fornecidas no âmbito do SUS já foram 

empregadas no caso concreto sem o almejado sucesso terapêutico. 
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c) O tratamento fornecido pelo SUS é ineficaz, inefetivo e/ou inseguro? 

 

Resposta: Os tratamentos disponibilizados no âmbito do SUS para obesidade e 

diabetes mellitus são seguros. São também eficazes para uma parcela expressiva da 

população. Nenhuma terapia farmacológica para a obesidade foi aprovada pela CONITEC 

para uso no âmbito do SUS. 

 

d) Há evidência científica sobre a eficácia, a efetividade e segurança do 

medicamento pleiteado? 

 

Resposta: sim, vide item 4 para visão mais abrangente. Contudo, há que se desta-

car alguns pontos para uso deste fármaco em pacientes obesos: 

 

1) A despeito da indicação da liraglutida preconizada pela Diretriz Brasileira de 

Obesidade de 2016, estudos adicionais ainda se fazem necessários para de-

terminar sua eficácia de longo prazo e o seu perfil de segurança. 

2) A perda de peso mantida no longo prazo parece modesta e o peso tende a 

retornar aos valores prévios após a suspensão do uso do medicamento. 

3) É importante enfatizar que o fármaco é apenas um adjuvante, tendo em vista 

que o tratamento é multidisciplinar, envolvendo abordagens farmacológicas 

e não farmacológicas. O sucesso da perda de peso em longo prazo depende 

de constante vigilância do peso, na adequação do nível de atividade física e de 

controle da ingestão alimentar.  
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