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Introdução 

• Obesidade – doença crônica, recidivante, 
multifatorial, com crescente prevalência  

• Doença heterogênea, resultante de complexos 
mecanismos adaptativos para manutenção da 
energia 

• Variedade de resposta de perda de peso entre os 
pacientes obesos com as intervenções 
estabelecidas: dietas, medicações, dispositivos e 
cirurgias 



• Resposta inicial, definida como perda de peso > 5% 
nos primeiros 3 meses, é o único preditor atual da 
perda de peso a longo prazo com determinado 
medicamento antiobesidade. 

• Atualmente, escolhemos a medicação baseado em: 
preferência médica/paciente, interações 
medicamentosas, comorbidades, risco de efeitos 
adversos e segurança 

• Identificamos respondedores por tentativa e erro 

• Pouco conhecemos sobre preditores de resposta às 
intervenções de obesidade 



• Obetivos:  

 1) Caracterizar os fenótipos da obesidade 

 2) Avaliar a eficácica dos medicamentos 
antiobesidade guiados por fenótipo x farmacoterapia 
não fenotipada.  
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Métodos 
• Foram estudadas 2 coortes separadas: 

1) Caracterização e classificação dos fenótipos da obesidade (n 
= 450 participantes) 

2) Estudo prospectivo e pragmático das medicações 
antiobesidade guiadas por fenótipo (n = 84 casos e 228 
controles) 

• Os participantes foram recrutados por publicidade e 
todos os testes foram realizados na Unidade de Ensaios 
Clínicos de Investigação Clínica Mayo após um perídodo 
de jejum de 8 horas. 

• Os fenótipos foram estabelecidos baseados no 
resultado dos testes com pontos de corte estabelecidos 
para os percentis 25th e 75th a partir dos primeiros 100 
participantes que completaram os testes 



- Fome: definida por uma escala visual para fome e desejo de comer basais antes do café da 
manhã e almoço 
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N total: 450 
participantes 

Em comparação aos outros grupos, 
menor massa muscular, menor 
frequencia de atividade física 

relatada, e, entre os que praticavam 
at. fíisca, menor duração desta, 

diferença com P < 0,05 



2ª coorte 
• Pacientes obesos foram recrutados entre junho 2017 a 

junho 2019 

• 2 grupos de pacientes:  
• prescrição baseado no fenótipo da obesidade (N: 84) 
• Prescrição conforme preferências médicas e do paciente e 

comorbidades (tto padrão) (N: 228) 

• Critérios inclusão:  
• IMC ≥ 27 Kg/m2 + comorbidade relacionada ou IMC ≥ 30 Kg/m2  
• Medicamento antiobesidade aprovada pelo FDA 
• Acompanhamento mínimo de 3 meses 
• 2 ou mais consultas ao vivo com os médicos da Mayo Clinic Weight 

Management Program 

• Critérios exclusão: 
• Cirurgia do trato gastrointestinal prévia ou intervenção endoscópica 

para perda de peso prévia 
• Custo financeiro com a medicação prescrita fora do alcance do 

paciente 
• Uso prévio das medicações antiobesidade aprovadas pelo FDA 

 



Bupropiona/
Naltrexone 

SR 
(180/16mg 

2x/dia) 

Fentermeina (15mg/dia) + 
exercício de resistência 

Topiramato/Fentermeina ER (46/7,5mg/dia) ou 
Lorcaserina (FDA desaprovou em fev.2020) 

Liraglutide 
(3mg/dia, SC) 

Metformina foi prescrita como 
medicação adjunta para perda de 

peso em 10% do grupo 
fenotipado e 26,8% do grupo não 

fenotipado (p = 0,015) 



• A decisão de tto no grupo da farmacoterapia guiada 
por fenótipo foi baseada no mecanismo principal de 
ação das drogas e em ensaios randomizados prévios: 

Publicação: 24, fevereiro, 2017 

Estudo prospectivo, 328 participantes com peso normal, 
sobrepeso e obesos.  
Objetivo: analisar características GI e psicológicas 
quantitativas da obesidade e validá-las para prever respostas 
de obesos à farmacoterapia. 
Resultados: Obesidade foi associada com maior vol. gástrico, 
esvaziamento do TGI acelerado, menor nível pós prandial de 
tirosina e maior de GLP-1.  
-> A combinação de fentermina com topiramato causou perda 
de peso, esvaziamento gástrico mais lento e menos calorias 
ingeridas. 



Desfechos 

• Primário: porcentagem de peso perdido durante 1 
ano de acompanhamento 

• Secundário: proporção de pacientes que obtiveram 
perdas ≥ 5%; ≥ 10%; ≥ 15% e ≥ 20% 



Não houve diferença estatística na 
prevalência de DM2 entre os grupos 



Fentermina na dose 37,5mg ocorreu em 0% no grupo fenotipado e 29% no 
controle, P: 0,07 
 Liraglutida na dose 1,8mg ocorreu em 43% no grupo fenotipado e 79% no 

controle, P: 0,02 



• Média de perda de peso em 6 meses de tto: 
• -10,5% no grupo com tto fenotipado 
• -6,3%  no grupo controle 
• Diferença entre os grupos: -4,1% [IC 95% -5,9 a -2,5%], P < 

0,001 

• Média de perda de peso em 12 meses: 
• -15,9% no grupo com tto fenotipado 
• -9% no grupo controle 
• Diferença entre os grupos: -6,9% [IC 95% -9,4 a -4,5%], P < 

0,001 

• Média de perda de peso em 12 meses (quando 
ajustado para idade, sexo, HbA1c e PA): 
• -13,6% no grupo com tto fenotipado 
• -6,6% no grupo controle 
• Diferença entre os grupos: -6,97% [IC 95% -12,1 a -1,9%], P = 

0,009 



A taxa de falha ( perda de peso < 5%) foi de 2% no grupo com tto fenotipado e 26% 
no grupo controle (P < 0,001)  

Não houve diferença significativa de efeitos adversos entre os grupos.  



Discussão 

• No ensaio clínico atual, pragmático, observou-se 
que a farmacoterapia guiada por fenótipo mais do 
que dobrou a taxa de resposta quando ajustado 
para idade, gênero, PA e HbA1c e aumentou a 
perda total de peso por uma média de 75% em 
comparação com o cuidado padrão. 

• Esses resultados querem replicação e validação em 
estudos maiores, multicêntricos, randomizados e 
com maior diversidade racial e metabólica. 



• 15% dos participantes não preencheram critério 
para nenhum fenótipo estabelecido neste estudo, o 
que sugere que mais variáveis devam ser estudadas 
para melhor compreensão da complexidade da 
obesidade neste grupo minoritário. 

• Outros estudos são necessários para entender as 
medicações com múltiplos mecanismos de ação, 
que podem ter resultados positivos em outros 
fenótipos, por exemplo, usando a bupropiona + 
naltrexone para induzir saciedade ou liraglutide 
para diminuir o desejo alimentar. 



• A classificação baseada no fenótipo reduz a 
heterogeneidade da obesidade, e pode servir como 
ferramenta valiosa para entender a patogênese da 
obesidade humana e base para futuros estudos 
fenótipo específicos.  


