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RESUMO 

Este trabalho constituiu-se de revisão de literatura que teve como objetivo mostrar o uso da liraglutida 
como estratégia farmacológica para o emagrecimento. A influência dos elementos mendelianos e do 
genótipo pode ser moderada ou agravada por aspectos não genéticos, como interações ambientais e 
psicossociais. Os estilos de vida estão mudando à medida que as pessoas economizam energia no 
trabalho e em suas vidas cotidianas, e à medida que a oferta de alimentos aumenta. A liraglutida é 
uma ferramenta terapêutica para o DIABETES MELLITUS 2, possui considerável eficácia no controle 
dos níveis glicêmicos e na perda de peso. O GLP-1 é produzido pelas células L neuroendócrinas da 
mucosa intestinal e sua secreção no período pós-prandial é estimulada por nutrientes. É um dos 
principais responsáveis pelo efeito incretina. A liraglutida é usada no tratamento do DIABETES 
MELLITUS 2. Possui ações para regular a glicose simulando a ação do GLP-1 dentro da célula. 
Esconde a glicemia pós-prandial, reduz a glicemia de jejum, eleva a primeira fase da secreção de 
insulina. A liraglutida pode reduzir a recompensa alimentar, como os desejos por comida (compulsão 
alimentar). Também pode melhorar outros aspectos do apetite e dos comportamentos alimentares. A 
droga é um agonista do receptor de GLP. 
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ABSTRACT 
 
This work consisted of a literature review in order to show the use of liraglutide as a 

pharmacological strategy for weight loss. The influence of Mendelian elements and genotype can be 
moderated or exacerbated by non-genetic aspects, such as environmental and psychosocial 
interactions. Lifestyles are changing as people save energy at work and in their everyday lives, and as 
the food supply increases. Liraglutide is a therapeutic tool for Diabetes Mellitus 2, it has considerable 
effectiveness in controlling glycemic levels and weight loss. GLP-1 is produced by the neuroendocrine 
L cells of the intestinal mucosa and its secretion in the postprandial period is stimulated by nutrients. It 
is one of the main responsible for the incretin effect. Liraglutide is used in the treatment of type 2 
diabetes. It has actions to regulate glucose by simulating the action of GLP-1 inside the cell. Hides 
postprandial glycemia, reduces fasting glycemia, elevates the first phase of insulin secretion. 
Liraglutide may reduce food reward, such as food cravings (binge eating). It can also improve other 
aspects of appetite and eating behaviors. The drug is a GLP receptor agonist. 

. 
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Introdução 
 
 
Segundo a OMS, a obesidade consiste, em um grave problema de saúde 

pública, visto que pessoas obesas são mais suscetíveis a desenvolverem diversas 

doenças como diabetes, hipertensão, cardiopatias, alterações metabólicas, renais, 

hepáticas, além disso, indivíduos com excesso de peso são mais propensos a 

adquirirem depressão e transtornos de ansiedade, podendo prejudicar relações 

pessoais e profissionais. A obesidade é uma doença multifatorial, crônica e de difícil 

controle. (CORRÊA et al., 2020; DIAS et al., 2017) 

Acredita-se que a modernização da sociedade e consequentemente, o alto 

consumo de alimentos industrializados e o sedentarismo estejam intimamente 

ligados ao aumento de indivíduos obesos e de portadores de doenças secundárias 

relacionadas à obesidade. O estilo de vida moderno associado a fatores nutricionais 

são responsáveis pela “Síndrome do Novo Mundo” (MAIA et al., 2018). 

O acúmulo de gordura corporal e alterações no perfil lipídico elevam 

significativamente o risco de hipertensão, apneia do sono, esteatose hepática, infarto 

agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, além disso, podem propiciar o 

desenvolvimento de outros tipos de doenças com o câncer (DAMASO, 2021). 

 A obesidade, ainda, não só reduz a qualidade de vida, mas também interfere 

na longevidade. Estudos constataram que indivíduos com obesidade classe III 

(índice de massa corporal ≥ 40 kg/m²) têm maior risco de morrer em idade jovem. 

Verificou-se, também, que pessoas com IMC entre 40 e 44,9 tiveram uma redução 

da expectativa de vida de até 6,5 anos; aquelas com IMC igual ou superior a 55 

apresentaram uma redução 13,7 anos de vida (DAMASO, 2021). 

 O tratamento do paciente obeso é extremamente complexo e depende de 

vários fatores. Assim, a terapia farmacológica para a obesidade atua em conjunto 

com a mudança do estilo de vida e uma adequada orientação nutricional. Vale 

salientar que o tratamento deve ser individualizado e supervisionado por uma equipe 

multidisciplinar de saúde (ABESO, 2016). 

A liraglutida é um fármaco antidiabético que vem sendo utilizado para 

tratamento de obesidade, visto se que esse medicamento tem se demonstrado 



 
eficaz no controle de glicemia e no processo de redução de peso (SANTOS 

JEANNE., 2018). 

A liraglutida, utilizada no tratamento de DIABETES TIPO 2, é um análogo 

sintético do GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1), sua atividade está ligada à diminuição 

da glicemia de jejum e da glicemia pós-prandial, devido a elevação da secreção de 

insulina após as alimentações, o que inibe a produção pós-prandial de glucagon 

(SANTOS JEANNE., 2018). 

 A ação da liraglutida é mediada por uma interação específica com receptores 

de GLP-1, levando a um aumento de monofosfato de adenosina cíclico e além disso 

a liraglutida estimula a secreção de insulina de forma dependente de glicose, 

melhorando a função das células beta, e consequentemente retardando o 

esvaziamento gástrico, diminuindo o apetite (SANTOS JEANNE, 2018). 

Assim, este presente trabalho procura, através de uma revisão de literatura 

discutir o uso da liraglutida como estratégia farmacológica para o emagrecimento. 

Foram pesquisados sites como SCIELO e PUBMED, por meio das seguintes 

palavras-chaves: emagrecimento, obesidade, diabetes, insulina, GLP-1. 

 
Desenvolvimento 

 
 
Obesidade 
 
A obesidade é uma doença multifatorial, crônica e de difícil controle, que pode 

ser causada por diversos fatores. A influência do genótipo, os fatores ambientais e 

as interações psicossociais podem ser importantes mediadores fisiológicos no 

desenvolvimento da obesidade (WHO, 2021). 

Com a modernização da sociedade e consequentemente o aumento do 

consumo de alimentos industrializados associado ao sedentarismo, elevação 

desenfreada da obesidade. Dessa maneira, a obesidade tem sido chamada de a 

“doença da civilização” e a “síndrome do novo mundo” (MAIA et al., 2018).  

As mais conhecidas desordens fisiológicas relacionadas ao ganho de peso e 

aumento da circunferência abdominal acarretam problemas de saúde ligados ao 

sistema endócrino-metabólico (obesidade mórbida, DIABETES MELLITUS TIPO 2) e 



 
ao sistema cardiovascular por exemplo, o acidente vascular encefálico e o infarto 

agudo do miocárdio (SCORSATTO et al., 2018). 

Na busca incessante pelo emagrecimento há várias opções de terapia, dentre 

elas destaca se o tratamento farmacológico com drogas “inovadoras”, porém é 

imprescindível o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de saúde para 

que seja garantido a efetividade farmacoterapia (LAUDELINO; NILTON, 2021). 

É considerado obeso um paciente com Índice de Massa Corporal maior ou 

igual a 30 kg/m². O excesso de gordura abdominal favorece o aparecimento de 

doenças, como o DIABETES TIPO 2, as cardiopatias, hipertensão arterial, além de 

elevado risco de um Acidente Vascular Encefálico e desenvolvimento de diferentes 

tipos de câncer (OMS, 2019) 

O índice de obesidade aumentou 72% nos últimos anos, o sobrepeso (IMC 

igual ou maior que 25), ocorre em maior número entre homens, cerca de 57,1% e, 

em mulheres 53,9%. Já a obesidade (IMC igual ou maior que 30), acomete 18,7% 

de homens e 20,7% de mulheres (IBGE., 2019). 

De acordo com a figura 1, cerca de 21,2% da população brasileira está dentro 

do peso ideal, 57,5% está com sobrepeso e 21,55% apresenta obesidade. Dados 

retirados da pesquisa Vigitel 2021, realizada pelo Ministério da Saúde (Valente, 

2022). 

Figura 1 – Índice de obesidade no Brasil 2021. 

 

Fonte: ABESO, 2022. 



 
Já à figura 2, a prevalência de excesso de peso e obesidade ocorre maior em 

pessoas de 40 à 50 anos. As perturbações fisiológicas causadas pela obesidade 

podem desencadear sérios danos à saúde, como a resistência periférica a insulina, 

um fator correspondente a hiperinsulinemia compensatória (ARRUDA et al., 2019). 

 

Figura 2 – Prevalência de excesso de peso e obesidade, sendo grupo de idade 

 

Fonte: IBGE, 2022. 

 

Tais alterações também prejudicam o sistema cardiorrespiratório, imunológico 

e nervoso. Além dos exemplos citados, há uma série de outras modificações 

relacionadas ao excesso de gordura corporal e seus biomarcadores, como 

perturbações do humor, osteoartrite, alterações no ciclo menstrual e até mesmo 

alguns cancros (SCORSATTO et al., 2018). 

Há um aumento alarmante da morbidade e da mortalidade associada à 

obesidade. Cerca de 200 mil pessoas falecem anualmente por problemas 

relacionados à obesidade, sendo esta taxa 12 vezes mais elevada do que em para 

pessoas de peso adequado (MAIA et al., 2018). 

Argumenta-se, enfim, que frequentemente as mudanças no estilo de vida 

através de dieta adequada e atividades físicas regulares podem contribuir com a 

perda de peso de maneira saudável e melhorar o funcionamento de todo o 
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organismo. Nota-se o crescimento da adesão da farmacoterapia no processo de 

emagrecimento (ARRUDA et al., 2019). 

 

Liraglutida 

 

A liraglutida é uma ferramenta terapêutica para Diabetes Mellitus tipo 2, pois 

garante uma eficácia considerável no controle dos níveis glicêmicos e perda de 

peso.  Os pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 podem utilizar este 

medicamento isoladamente ou com combinações farmacoterapêuticas, associados 

com dieta adequada, e regularidades de atividades físicas (SANTOS JEANNE, 

2018). 

O GLP-1(Glucagon-like Peptide-1), é produzido pelas células L 

neuroendócrinas, na parede da mucosa intestinal, possui ações para regular a 

glicose simulando a ação do GLP-1 dentro da célula, ela oculta a glicemia pós-

prandial, diminui a glicemia de jejum, eleva a primeira fase da secreção de insulina 

após as alimentações e livra a produção pós-prandial de glucagon (LAUDELINO, 

NILTON., 2021). 

A ação é mediada por uma interação específica com receptores de GLP-1, 

levando a um aumento no monofosfato de adenosina cíclico, o que estimula a 

secreção de insulina de forma dependente de glicose e melhora a função das 

células beta, retardando o esvaziamento gástrico, inibindo a secreção do glucagon. 

Assim, a diminuição da ingestão e alimentos pode se efetivar por dois mecanismos, 

o retardo do esvaziamento do estomago e ativação do centro da saciedade do 

sistema nervoso central (LAUDELINO; NILTON, 2021).  

A aplicação da liraglutida é diária, por via subcutânea, dosagens de 0,6 mg, 

1,2 mg e 1,8 mg e apresenta como resultado a liberação de insulina de forma 

dependente da glicose. A maior concentração plasmática da liraglutida é obtida, em 

média, 10 a 14 horas após sua aplicação, e devido ao tamanho molecular sua 

absorção é atrasada em relação ao hormônio produzido pelo corpo (LAUDELINO; 

NILTON, 2021).  

Por ser agonista do receptor de GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1), a liraglutida 

atua diminuindo a ativação em áreas do cérebro associados com o apetite e 



 
recompensa. Isso indica que a liraglutida pode reduzir a compulsão alimentar, e 

ainda melhora alguns comportamentos alimentares (ARAUJO THALES, 2019) 

Figura 4 – Embalagem Victoza. Forma como a liraglutida é comercializada 

 

Fonte: Novordisk, 2022. 

 

Por se tratar de um medicamento relativamente novo, no qual as informações 

sobre sua segurança são recentes no mercado. As possíveis reações adversas 

medicamentosas (RAM) provocam certa preocupação. Náuseas, vômitos, diarreia, 

cefaleia, taquicardia e alterações gástricas são RAMs comuns, e pancreatite, 

distúrbio da tireoide, desidratação e insuficiência renal representam reações raras 

(LAUDELINO NILTON, 2021). 

Estudos em crianças entre 7 e 11 anos, com média de peso de 71 kg foram 

realizados afim de avaliar a segurança, a tolerabilidade, a farmacocinética, e a 

farmacodinâmica durante o tratamento de curto prazo com a liraglutida. Durante o 

estudo mais de 35 efeitos adversos foram relatados, enquanto o placebo foi em 

torno de 12 efeitos. Os que mais se destacaram foram: alterações do trato gástrico 

intestinal, (cerca de 37% dos participantes com sintomas leve, 3 participantes com 

gravidade moderada e nenhum participante teve efeito grave). E episódios de 

hipoglicemia assintomático (5 pacientes, sendo 4 desses usando a liraglutida) 

(MASTRANDREA et al., 2019). 

Durante o tratamento de 52 semanas, foram analisados os seguintes 

parâmetros: peso corporal, IMC, idade, gênero, níveis glicêmicos e hemoglobina 

glicada. A relação entre a exposição sistêmica, da liraglutida e a perda de peso foi 

estabelecida com sucesso, porém observou-se ganho de peso, após interrupção do 

uso deste fármaco (PAPATHANASIOU et al. 2020). 



 
Levando em consideração a condição atual do produto no mercado, na qual a 

ANVISA efetuou uma sondagem sobre a segurança em sua base de dados e nas 

agências reguladoras internacionais (ANVISA 2017). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), afirma que realiza o 

monitoramento da segurança de medicamentos incluindo a Liraglutida, e reforça a 

necessidade e o incentivo ao uso racional de medicamentos. Dessa forma, convoca 

os profissionais de saúde a informarem, principalmente, se houver aparecimento de 

reações adversas medicamentosas relevantes no sistema NOTIVISA (Sistema 

Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária.) que é um sistema 

informatizado pela ANVISA, que recebe notificações de eventos adversos, 

incidentes e de queixas técnicas relacionadas ao uso de produtos ou serviços sob 

controle da vigilância sanitária (ANVISA 2017).  

Já tem se discutido sobre a eficácia da liraglutida em pacientes com 

sobrepeso e obesos, não portadores de diabetes. O fármaco associado a um 

programa de dieta alimentar e prática de exercício físico, foi bem tolerado, 

proporcionou perda de peso e reduziu significativamente o índice de riscos de 

alterações cardiovasculares importantes (DANNE et al., 2017). 

 As modificações nos parâmetros bioquímicos decorrentes das intervenções 

tanto da administração da liraglutida como na mudança de estilo de vida foram 

extremamente satisfatórias. Possivelmente, a liraglutida poderá compor os fármacos 

que auxiliam no tratamento da obesidade, todavia, novas pesquisas são 

indispensáveis para comprovar a efetividade desse fármaco, bem como a segurança 

da sua administração como emagrecedor (DANNE et al., 2017). 

 
 
 
Considerações Finais 
 
 
 
O fenômeno da transição nutricional tem resultado no aumento da prevalência 

de obesidade em populações de diversos países do mundo nas últimas décadas e 

consiste em um dos principais problemas de saúde pública mundial, além de 

conduzir a preocupações adicionais quanto às comorbidades associadas. No 

contexto de sistemas de saúde nacionais, isso também produz impactos 



 
significativos em termos de custos da atenção básica à saúde e perda de qualidade 

de vida dos indivíduos. 

 Tratamentos medicamentosos para obesidade deveriam ser recomendados 

somente após falhas seguidas em tentativas de modificação de estilo de vida, ou 

seja, falhas nas tentativas de perda de peso corporal por meio de adoção de dieta 

saudável e atividade física. 

A escolha da farmacoterapia para o controle da obesidade, requer uma 

avaliação individual, análise do perfil do paciente (estilo de vida e comorbidades), 

histórico médico para que eventuais reações adversas medicamentosas sejam 

consideradas. Assim, é importante acompanhar a adesão do paciente à terapia 

selecionada. 

Em virtude disto, deve-se ressaltar a necessidade de condução de estudos 

adicionais, com dados de tratamentos de curto, médio e longo prazo com base na 

utilização de medicamentos isolados ou combinações de fármacos, de forma a 

possibilitar uma análise de maior escopo das estratégias de tratamento 

farmacológico para obesidade.  

Em suma, o uso da liraglutida aliada à prática de exercício físico auxilia no 

emagrecimento e melhora significativamente os parâmetros bioquímicos em 

pacientes portadores de diabetes, obesidade ou sobrepeso e outras comorbidades 

associadas. Contudo, o uso deste fármaco não substitui hábitos de vida saudável, 

com o intuito de prevenção de doenças e promoção da saúde. 
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