
MERIDIA®
(cloridrato de sibutramina monohidratado) Cápsulas 
CS-IV
DESCRIÇÃO
MERIDIA®(cloridrato de sibutramina monohidratado) é um agente administrado por via oral para o tratamento da obesidade. Quimicamente, o
ingrediente ativo é uma mistura racêmica dos enantiômeros (+) e (-) de ciclobutanometanamina, 1-(4-clorofenil)-N,N-dimetil-α
(2-metilpropil)-, cloridrato, monohidrato, e tem uma fórmula empírica de C17H29Cl2NÃO. Seu peso molecular é 334,33.
A fórmula estrutural é mostrada abaixo:

O cloridrato de sibutramina monohidratado é um pó cristalino branco a creme com solubilidade de 2,9 mg/mL em água com pH 5,2. Seu 
coeficiente de partição octanol:água é 30,9 em pH 5,0.
Cada cápsula de MERIDIA contém 5 mg, 10 mg e 15 mg de cloridrato de sibutramina monohidratado. Também contém como ingredientes 
inativos: lactose monohidratada, NF; celulose microcristalina, NF; dióxido de silício coloidal, NF; e estearato de magnésio, NF numa cápsula de 
gelatina dura [que contém dióxido de titânio, USP; gelatina; FD&C Blue No. 2 (apenas cápsulas de 5 e 10 mg); D&C Yellow No. 10 (apenas 
cápsulas de 5 e 15 mg) e outros ingredientes inativos].

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Modo de ação
A sibutramina produz seus efeitos terapêuticos pela inibição da recaptação de norepinefrina, serotonina e dopamina. Sibutramina e seus principais 
metabólitos farmacologicamente ativos (M1e M2) não atuam via liberação de monoaminas.

Farmacodinâmica
A sibutramina exerce suas ações farmacológicas predominantemente por meio de seu secundário (M1) e primário (M2) metabólitos de amina. O pai
O composto sibutramina é um potente inibidor da recaptação de serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) e norepinefrinana Vivo, mas não em 
vitro. No entanto, os metabólitos M1e M2inibem a recaptação desses neurotransmissores tantoem vitroena Vivo.
No tecido cerebral humano, M1e M2também inibem a recaptação de dopaminaem vitro, mas com potência ~3 vezes menor do que para a inibição da 

recaptação de serotonina ou norepinefrina.

Potências da Sibutramina, M1e M2como inibidores in vitro da recaptação de monoaminas na potência do cérebro humano para inibir a recaptação de 

monoaminas (Keu;nM)

Serotonina

298
15
20

Norepinefrina
5451
20
15

Dopamina

943
49
45

Sibutramina
M1

M2

Um estudo usando amostras de plasma retiradas de voluntários tratados com sibutramina mostrou inibição da recaptação de monoaminas de 
norepinefrina > serotonina > dopamina; inibições máximas foram norepinefrina = 73%, serotonina = 54% e dopamina = 16%.
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Sibutramina e seus metabólitos (M1e M2) não são agentes de liberação de serotonina, norepinefrina ou dopamina. Seguindo crônica
administração de sibutramina a ratos, não foi observada depleção de monoaminas cerebrais.
Sibutramina, M1e M2não apresentam evidência de ações anticolinérgicas ou anti-histaminérgicas. Além disso, os perfis de ligação ao receptor

mostram que a sibutramina, M1e M2têm baixa afinidade pela serotonina (5-HT1, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C), noradrenalina (β,β1,

β3,α1eα2), dopamina (D1e D2), receptores de benzodiazepina e glutamato (NMDA). Esses compostos também não possuem atividade 
inibidora da monoamina oxidaseem vitroena Vivo.

Farmacocinética

Absorção
A sibutramina é rapidamente absorvida pelo trato GI (Tmáximode 1,2 horas) após administração oral e passa por extenso
passar o metabolismo no fígado (depuração oral de 1750 L/h e meia-vida de 1,1 h) para formar os metabólitos mono e di desmetil 
farmacologicamente ativos M1e M2. Concentrações plasmáticas máximas de M1e M2são alcançados dentro de 3 a 4 horas. Com base na massa
estudos de equilíbrio, em média, pelo menos 77% de uma dose oral única de sibutramina é absorvida. A biodisponibilidade absoluta da sibutramina 
não foi determinada.

Distribuição
Estudos radiomarcados em animais indicaram uma distribuição rápida e extensa nos tecidos: as maiores concentrações de material radiomarcado 
foram encontradas nos órgãos de eliminação, fígado e rim.Em vitro, sibutramina, M1e M2estão extensivamente ligados (97%, 94% e 94%,
respectivamente) às proteínas plasmáticas humanas nas concentrações plasmáticas observadas após as doses terapêuticas.

Metabolismo
A sibutramina é metabolizada no fígado principalmente pelo citocromo P450 (3A4) isoenzima, para metabólitos desmetil, M1e M2.
Esses metabólitos ativos são posteriormente metabolizados por hidroxilação e conjugação a metabólitos farmacologicamente inativos, M5

e M6. Após a administração oral de sibutramina radiomarcada, essencialmente todo o pico de material radiomarcado no plasma 
foi contabilizado pela sibutramina inalterada (3%), M1(6%), M2(12%), M5(52%), e M6(27%).

M1e M2as concentrações plasmáticas atingiram o estado de equilíbrio dentro de quatro dias após a administração e foram aproximadamente duas vezes maiores do que 

após uma dose única. As meias-vidas de eliminação de M1e M2, 14 e 16 horas, respectivamente, permaneceram inalterados após administração repetida.

Excreção
Aproximadamente 85% (intervalo de 68-95%) de uma única dose radiomarcada administrada por via oral foi excretada na urina e fezes durante um 
período de coleta de 15 dias com a maioria da dose (77%) excretada na urina. Os principais metabólitos na urina foram M5e M6; inalterado
sibutramina, M1, e M2não foram detectados. A principal via de excreção de M1e M2é o metabolismo hepático e para M5e M6

é a excreção renal.

Resumo dos Parâmetros Farmacocinéticos
Média (% CV) e Intervalos de Confiança de 95% dos Parâmetros Farmacocinéticos (Dose = 15 mg)

Estudar

População
Cmáximo Tmáximo AUC† T½

(ng/mL) (h) (ng*h/mL) (h)
Metabólito M1

População alvo:
Indivíduos obesos (n = 18) 4,0 (42)

3,2 - 4,8
3,6 (28)

3.1 - 4.1
25,5 (63)

18,1 - 32,9 – –
População especial:
Hepático moderado
Prejuízo (n = 12)

2,2 (36)
1,8 - 2,7

3,3 (33)
2,7 - 3,9

18,7 (65)
11,9 - 25,5 – –

Metabólito M2
População alvo:
Indivíduos obesos
(n = 18)

6,4 (28)
5,6 - 7,2

3,5 (17)
3,2 - 3,8

92,1 (26)
81,2 - 103

17,2 (58)
12,5 - 21,8

População especial:
Hepático moderado
Prejuízo (n = 12)

4,3 (37)
3,4 - 5,2

3,8 (34)
3,1 - 4,5

90,5 (27)
76,9 - 104

22,7 (30)
18,9 - 26,5
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† Calculado apenas até 24 horas para M1.

Efeito dos Alimentos

A administração de uma dose única de 20 mg de sibutramina com um café da manhã padrão resultou em redução do pico M1e M2concentrações
(em 27% e 32%, respectivamente) e atrasou o horário de pico em aproximadamente três horas. No entanto, as AUCs de M1e M2não foram 
significativamente alteradas.

Populações Especiais

Geriátrico
Concentrações plasmáticas de M1e M2foram semelhantes entre idosos (61 a 77 anos) e jovens (19 a 30 anos) após
uma única dose oral de 15 mg de sibutramina. Concentrações plasmáticas dos metabólitos inativos M5e M6foram maiores nos idosos; esses
diferenças não são susceptíveis de ter significado clínico. Em geral, a seleção da dose para um paciente idoso deve ser cautelosa, refletindo a maior 
frequência de diminuição da função hepática, renal ou cardíaca e de doença concomitante ou outra terapia medicamentosa.

Pediátrico
A segurança e eficácia da sibutramina em pacientes pediátricos com menos de 16 anos não foram estabelecidas.

Gênero
Parâmetros farmacocinéticos agrupados de 54 voluntários jovens e saudáveis   (37 homens e 17 mulheres) recebendo uma dose oral de 15 mg de

a sibutramina apresentou a média Cmáximoe AUC de M1e M2ser ligeiramente (≤19% e≤36%, respectivamente) maior em mulheres do que
machos. Níveis plasmáticos no estado de equilíbrio um pouco mais altos foram observados em pacientes obesas do sexo feminino em um grande 
estudo de eficácia clínica. No entanto, essas diferenças provavelmente não têm significado clínico. Não é necessário ajuste de dose com base no sexo 
do paciente (consulteDOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO).

Corrida

A relação entre raça e estado estacionário através de M1e M2concentrações plasmáticas foi examinada em um ensaio clínico em obesos
pacientes. Uma tendência para concentrações mais altas em pacientes negros em relação a pacientes caucasianos foi observada para M1e M2. No entanto, essas 

diferenças não são consideradas de significância clínica.

Insuficiência renal
A disposição dos metabólitos da sibutramina (M1, M2, M5e M6) após uma dose oral única de sibutramina foi estudada em pacientes
com graus variados de função renal. A sibutramina em si não foi mensurável.

Em pacientes com insuficiência renal moderada e grave, os valores de AUC do metabólito ativo M1foram 24 a 46% maiores e os valores de AUC de M2foram 

semelhantes em comparação com indivíduos saudáveis. A comparação entre estudos mostrou que os pacientes com doença renal terminal em diálise 

apresentaram valores de AUC semelhantes de M1mas aproximadamente metade dos valores de AUC de M2medido em indivíduos saudáveis

(CLcr≥80 mL/min). Os valores de AUC dos metabólitos inativos M5 e M6 aumentaram 2 - 3 vezes (intervalo de 1 - a 7 - vezes) em pacientes com 
comprometimento moderado (30 mL/min < CLcr = 60 mL/min) e 8 - 11 vezes (intervalo 5 - a 15 vezes) em pacientes com comprometimento grave
(CLcr≤30 mL/min) em comparação com indivíduos saudáveis. A comparação entre estudos mostrou que os valores de AUC de M5e M6aumentou
22 - 33 vezes em pacientes com doença renal terminal em diálise em comparação com indivíduos saudáveis. Aproximadamente 1% da dose oral 
foi recuperada no dialisado como uma combinação de M5e M6durante o processo de hemodiálise, enquanto M1e M2não estivessem
mensurável no dialisado.

A sibutramina não deve ser usada em pacientes com insuficiência renal grave, incluindo aqueles com doença renal terminal em diálise.

Insuficiência Hepática
Em 12 pacientes com insuficiência hepática moderada recebendo uma dose oral única de 15 mg de sibutramina, as AUCs combinadas de M1e
M2foram aumentados em 24% em comparação com indivíduos saudáveis, enquanto M5e M6as concentrações plasmáticas permaneceram 
inalteradas. As diferenças observadas em M1e M2concentrações não requerem ajuste de dose em pacientes com insuficiência hepática leve a 
moderada. A sibutramina não deve ser usada em pacientes com disfunção hepática grave.

Interações Medicamentosas
Em vitroestudos indicaram que o citocromo P450 (3A4O metabolismo mediado por ) da sibutramina foi inibido pelo cetoconazol e para
em menor grau pela eritromicina. Os ensaios clínicos de fase 1 foram conduzidos para avaliar as interações da sibutramina com drogas que são 
substratos e/ou inibidores de várias isozimas do citocromo P450. O potencial para as interações estudadas é descrito abaixo.
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Cetoconazol
A administração concomitante de doses de 200 mg de cetoconazol duas vezes ao dia e 20 mg de sibutramina uma vez ao dia por 7 dias em 12 
indivíduos obesos não complicados resultou em aumentos moderados na AUC e Cmáximode 58% e 36% para M1e de 20% e 19% para M2,
respectivamente.

Eritromicina
A farmacocinética de estado de equilíbrio da sibutramina e metabólitos M1e M2foram avaliados em 12 indivíduos obesos não complicados
após administração concomitante de 500 mg de eritromicina três vezes ao dia e 20 mg de sibutramina uma vez ao dia por 7 dias. A eritromicina 
concomitante resultou em pequenos aumentos na AUC (menos de 14%) para M1e M2. Uma pequena redução em CmáximoFormato1

(11%) e um ligeiro aumento na CmáximoFormato2(10%) foram observados.

Cimetidina
A administração concomitante de cimetidina 400 mg duas vezes ao dia e sibutramina 15 mg uma vez ao dia por 7 dias em 12 voluntários resultou em 
pequenos aumentos nos níveis combinados (M1e M2) plasma Cmáximo(3,4%) e AUC (7,3%).

Sinvastatina
Farmacocinética de estado estacionário da sibutramina e metabólitos M1e M2foram avaliados em 27 voluntários saudáveis   após a
administração de sinvastatina 20 mg uma vez ao dia à noite e sibutramina 15 mg uma vez ao dia pela manhã durante 7 dias. A sinvastatina 
não teve efeito significativo no plasma Cmáximoe AUC de M2ou M1e M2combinado. O Cmáximo(16%) e AUC (12%) de
M1diminuíram ligeiramente. A sinvastatina diminuiu ligeiramente a sibutramina Cmáximo(14%) e AUC (21%). A sibutramina aumentou a AUC 
(7%) da porção farmacologicamente ativa, ácido de sinvastatina e reduziu a Cmáximo(25%) e AUC (15%) da sinvastatina inativa.

Omeprazol
Farmacocinética de estado estacionário da sibutramina e metabólitos M1e M2foram avaliados em 26 voluntários saudáveis   após a co
administração de omeprazol 20 mg uma vez ao dia e sibutramina 15 mg uma vez ao dia por 7 dias. Omeprazol aumentou ligeiramente a C plasmática
máximoe AUC de M1e M2combinados (aproximadamente 15%). M2Cmáximoe AUC não foram significativamente afetados, enquanto M1Cmáximo

(30%) e AUC (40%) aumentaram modestamente. Plasma Cmáximo(57%) e AUC (67%) da sibutramina inalterada estavam moderadamente aumentadas. 
A sibutramina não teve efeito significativo na farmacocinética do omeprazol.

Olanzapina
Farmacocinética de estado estacionário da sibutramina e metabólitos M1e M2foram avaliados em 24 voluntários saudáveis   após a co
administração de sibutramina 15 mg uma vez ao dia com olanzapina 5 mg duas vezes ao dia por 3 dias e 10 mg uma vez ao dia posteriormente por 7 
dias. A olanzapina não teve efeito significativo na C plasmáticamáximoe AUC de M2e M1e M2combinado, ou a AUC de M1. Olanzapina
M ligeiramente aumentado1Cmáximo(19%) e sibutramina C moderadamente aumentadamáximo(47%) e AUC (63%). A sibutramina não teve efeito 
significativo na farmacocinética da olanzapina.

Lorazepam
Farmacocinética de estado estacionário da sibutramina e metabólitos M1e M2após 15 mg de sibutramina uma vez ao dia por 11 dias foram
comparados em 25 voluntários saudáveis   na presença ou ausência de lorazepam 2 mg duas vezes ao dia por 3 dias mais uma dose matinal. 
Lorazepam não teve efeito significativo na farmacocinética dos metabólitos da sibutramina M1e M2. A sibutramina não teve
efeito na farmacocinética do lorazepam.

Drogas Altamente Ligadas às Proteínas do Plasma

Embora a sibutramina e seus metabólitos ativos M1e M2estão extensivamente ligados às proteínas plasmáticas (≥94%), a baixa terapêutica
As concentrações e as características básicas desses compostos tornam improvável que resultem em interações de ligação a proteínas clinicamente significativas 
com outras drogas altamente ligadas a proteínas, como varfarina e fenitoína.Em vitroNão foram realizados estudos de interação de ligação a proteínas.

ESTUDOS CLÍNICOS
Estudos epidemiológicos observacionais estabeleceram uma relação entre a obesidade e os riscos de doenças cardiovasculares, diabetes mellitus 
não insulino-dependente (NIDDM), certas formas de câncer, cálculos biliares, certos distúrbios respiratórios e um aumento na mortalidade geral. 
Esses estudos sugerem que a perda de peso, se mantida, pode produzir benefícios para a saúde de alguns pacientes com obesidade crônica que 
também podem estar em risco de outras doenças.
Os efeitos a longo prazo da sibutramina na morbidade e mortalidade associadas à obesidade não foram estabelecidos. A perda de peso foi examinada em 11 
estudos duplo-cegos de obesidade controlados por placebo (intervalo de IMC em todos os estudos 27-43) com duração de estudo de 12 a 52 semanas e doses 
variando de 1 a 30 mg uma vez ao dia. O peso foi significativamente reduzido de forma dose-dependente em pacientes tratados com sibutramina em comparação 
com placebo na faixa de dose de 5 a 20 mg uma vez ao dia. Em dois estudos de 12 meses, a perda de peso máxima foi alcançada em 6 meses e a perda de peso 
estatisticamente significativa foi mantida por 12 meses. A quantidade de perda de peso subtraída do placebo alcançada com a sibutramina foi consistente em 
todos os estudos.
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Análise dos dados em três longo prazo (≥6 meses) estudos de obesidade indicam que os pacientes que perdem pelo menos 4 libras nas primeiras 4 semanas de terapia com 

uma determinada dose de sibutramina são mais propensos a alcançar uma perda de peso significativa a longo prazo com essa dose de sibutramina.

Aproximadamente 60% desses pacientes alcançaram uma perda de peso subtraída do placebo de≥5% do seu peso corporal inicial no mês 6. Por outro lado, 
dos pacientes que receberam uma determinada dose de sibutramina que não perderam pelo menos 4 libras nas primeiras 4 semanas de

terapia, aproximadamente 80% não alcançaram uma perda de peso subtraída do placebo de≥5% do seu peso corporal inicial nessa dose até o 
mês 6.
Reduções significativas relacionadas à dose na circunferência da cintura, um indicador de gordura intra-abdominal, também foram observadas ao longo de 6 e 12 
meses em ensaios clínicos controlados por placebo. Em um estudo controlado por placebo de 12 semanas de pacientes com diabetes mellitus não 
insulinodependentes randomizados para placebo ou 15 mg por dia de sibutramina, a avaliação de absorção de raios-X de dupla energia (DEXA) das alterações na 
composição corporal mostrou que a massa de gordura corporal total diminuiu em 1,8 kg no grupo sibutramina versus 0,2 kg no grupo placebo (p < 0,001). Da 
mesma forma, a massa gorda do tronco (android) diminuiu 0,6 kg no grupo sibutramina versus 0,1 kg no grupo placebo (p < 0,01). As mudanças na massa magra, 
açúcar no sangue em jejum e HbA1não foram estatisticamente significativamente diferentes entre os dois grupos.

Onze estudos duplo-cegos de obesidade controlados por placebo com duração de estudo de 12 a 52 semanas forneceram evidências de que a sibutramina não 
afeta adversamente a glicemia, os perfis lipídicos séricos ou o ácido úrico sérico em pacientes obesos. O tratamento com sibutramina (5 a 20 mg uma vez ao dia) 
está associado a aumentos médios na pressão arterial de 1 a 3 mmHg e a aumentos médios na frequência de pulso de 4 a 5 batimentos por minuto em relação ao 
placebo. Esses achados são semelhantes em normotensos e em pacientes com hipertensão controlada com

medicamento. Aqueles pacientes que perdem significativamente (≥5% de perda de peso) quantidades de peso em sibutramina tendem a ter aumentos menores na 
pressão arterial e na frequência cardíaca (verAVISOS).
No Estudo 1, um estudo de 6 meses, duplo-cego, controlado por placebo em pacientes obesos, no Estudo 2, um estudo de 1 ano, duplo-cego, controlado por 
placebo em pacientes obesos, e no Estudo 3, um de 1 ano, estudo duplo-cego, controlado por placebo em pacientes obesos que perderam pelo menos 6 kg em 
uma dieta de muito baixa caloria (VLCD) de 4 semanas, a sibutramina produziu reduções significativas no peso, como mostrado abaixo. Nos dois estudos de 1 ano, 
a perda de peso máxima foi alcançada em 6 meses e a perda de peso estatisticamente significativa foi mantida por 12 meses.

Perda de peso média (lbs) nos testes de seis meses e um ano
Sibutramina (mg)

Placebo
(n)

5
(n)

10
(n)

15
(n)

20
(n)Estudo/Grupo de Pacientes

Estudo 1

Todos os pacientes* 2,0
(142)

6.6
(148)

9.7
(148)

12.1
(150)

13.6
(145)

Completadores** 2.9
(84)

8.1
(103)

12.1
(95)

15,4
(94)

18,0
(89)

Respostas precoces*** 8,5
(17)

13,0
(60)

16,0
(64)

18.2
(73)

20.1
(76)

Estudo 2

Todos os pacientes* 3,5
(157)

9,8
(154)

14,0
(152)

Completadores** 4,8
(76)

13.6
(80)

15.2
(93)

Respostas precoces*** 10,7
(24)

18.2
(57)

18,8
(76)

Estudo 3****

Todos os pacientes* 15.2
(78)

28,4
(81)

Completadores** 16,7
(48)

29,7
(60)

Respostas precoces*** 21,5
(22)

33,0
(46)

* Dados de todos os pacientes que receberam o medicamento do estudo e que tiveram qualquer medição pós-base (última observação 
realizada análise).
* * Dados para pacientes que completaram todo o período de 6 meses (Estudo 1) ou um ano de dosagem e têm dados registrados para a 
visita do mês 6 (Estudo 1) ou mês 12.
* * *

* * * *

foi de 16,9 libras para sibutramina e 16,3 libras para placebo.

Dados para pacientes que perderam pelo menos 4 libras nas primeiras 4 semanas de tratamento e completaram o estudo.

Os dados de perda de peso mostrados descrevem mudanças no peso do pré-VLCD; perda de peso média durante o VLCD de 4 semanas
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A manutenção da perda de peso com sibutramina foi examinada em um estudo duplo-cego, controlado por placebo, de 2 anos. Após uma fase de runina de 6 
meses em que todos os pacientes receberam 10 mg de sibutramina (perda de peso média, 26 lbs.), os pacientes foram randomizados para sibutramina (10 a 20 
mg, 352 pacientes) ou placebo (115 pacientes). A perda de peso média do peso corporal inicial ao ponto final foi de 21 lbs. e 12 libras. para pacientes com 
sibutramina e placebo, respectivamente. Uma proporção estatisticamente significativa (p < 0,001) maior de pacientes tratados com sibutramina, 75%, 62% e 43%, 
manteve pelo menos 80% de sua perda de peso inicial em 12, 18 e 24 meses, respectivamente, em comparação com o placebo grupo (38%, 23% e 16%). Também 
67%, 37%, 17% e 9% dos pacientes tratados com sibutramina em comparação com 49%,

19%, 5% e 3% dos pacientes com placebo perderam≥5%,≥10%,≥15%, e≥20%, respectivamente, do seu peso corporal inicial no ponto final. Do ponto final à visita de 
acompanhamento pós-estudo (cerca de 1 mês), a recuperação do peso foi de aproximadamente 4 libras para os pacientes com sibutramina e aproximadamente 2 
libras para os pacientes com placebo.
A perda de peso induzida pela sibutramina tem sido acompanhada por mudanças benéficas nos lipídios séricos que são semelhantes às observadas na perda de 
peso não farmacologicamente mediada. Uma análise combinada e ponderada das alterações nos lipídios séricos em 11 estudos de obesidade controlados por 
placebo com duração de 12 a 52 semanas é mostrada abaixo para a análise da última observação transportada (LOCF).

Análise combinada (11 estudos) de alterações nos lipídios séricos - LOCF
Categoria TG

% (n)
CHOL
% (n)

LDL-C
% (n)

HDL-C
% (n)

Todos Placebo

< 5% de perda de peso

0,53 (475)
4,52 (382)
- 15h30 (92)

- 1,53 (475)
- 0,42 (382)
- 6,23 (92)

- 0,09 (233)
- 0,70 (205)
- 6,19 (27)

- 0,56 (248)
- 0,71 (217)
0,94 (30)≥5% de perda de peso 

toda a sibutramina

< 5% de perda de peso

≥5% de perda de peso

- 8,75 (1164)
- 0,54 (547)

- 16,59 (612)

- 2,21 (1165)
0,17 (548)
- 4,87 (612)

- 1,85 (642)
- 0,37 (320)
- 4,56 (317)

4,13 (664)
3,19 (331)
4,68 (328)

Valores médios da linha de base:

Placebo: TG 187 mg/dL; CHOL 221 mg/dL; LDL-C 140 mg/dL; HDL-C 47 mg/dL 
Sibutramina: TG 172 mg/dL; CHOL 215 mg/dL; LDL-C 140 mg/dL; HDL-C 47 mg/dL TG: 
Triglicerídeos, CHOL: Colesterol, LDL-C Lipoproteína-Colesterol de Baixa Densidade HDL-
C: Lipoproteína-Colesterol de Alta Densidade

A perda de peso induzida pela sibutramina foi acompanhada por reduções no ácido úrico sérico. Certos agentes de perda de peso de ação central que 
causam a liberação de serotonina dos terminais nervosos têm sido associados à disfunção da válvula cardíaca. A possível ocorrência de doença valvar 
cardíaca foi investigada especificamente em dois estudos. Em um estudo, ecocardiograma 2-D e Doppler colorido foram realizados em 210 pacientes 
(idade média, 54 anos) recebendo sibutramina 15 mg ou placebo diariamente por períodos de 2 semanas a 16 meses (duração média do tratamento, 
7,6 meses). Em pacientes sem história prévia de doença cardíaca valvar, a incidência de doença cardíaca valvar foi de 3/132 (2,3%) no grupo de 
tratamento com sibutramina (todos os três casos foram insuficiência aórtica leve) e 2/77 (2. 6%) no grupo de tratamento com placebo (um caso de 
insuficiência aórtica leve e um caso de insuficiência aórtica grave). Em outro estudo, 25 pacientes foram submetidos a ecocardiograma 2-D e Doppler 
colorido antes do tratamento com sibutramina e novamente após o tratamento com sibutramina 5 a 30 mg diariamente por três meses; não houve 
casos de valvopatia.
O efeito da sibutramina 15 mg uma vez ao dia nas medidas da pressão arterial de 24 horas foi avaliado em um estudo controlado por placebo de 12 semanas

estudar. Vinte e seis homens e mulheres, principalmente caucasianos com um IMC médio de 34 kg/m2e idade média de 39 anos, realizou 
monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) de 24 horas. As alterações médias da linha de base até a Semana 12 em várias medidas 
de MAPA são mostradas na tabela a seguir.
Parâmetro
mm Hg

Sistólica

Sibutramina
diastólico

SibutraminaPlacebo Placebo
15 mg
n=14

20 mg
n=16

15 mg
n=12

20 mg
n=16n=12

0,2
- 0,3

- 0,9

- 0,1

Dia
Período noturno

De manhã cedo

média de 24 horas

3.9
4.1
9.4

4.4
6.4
5.3

0,5
- 1,0

- 3,0

0,1

5,0
4.3
6.7

5.7
5.4
5,8
5.64,0 4.7 5,0

A variação diurna normal da pressão arterial foi mantida.
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INDICAÇÕES E USO
MERIDIA é indicado para o controle da obesidade, incluindo perda de peso e manutenção da perda de peso, e deve ser usado em

em conjunto com uma dieta hipocalórica. MERIDIA é recomendado para pacientes obesos com índice de massa corporal inicial≥30kg/m2, ou

≥27kg/m2na presença de outros fatores de risco (por exemplo, diabetes, dislipidemia, hipertensão controlada). 
Abaixo está um gráfico do Índice de Massa Corporal (IMC) com base em várias alturas e pesos.

O IMC é calculado tomando o peso do paciente, em kg, e dividindo pela altura do paciente, em metros, ao quadrado. As conversões métricas são as 
seguintes: libras ÷ 2,2 = kg; polegadas × 0,0254 = metros.

CONTRA-INDICAÇÕES
MERIDIA é contraindicado em pacientes recebendo inibidores da monoaminoxidase (IMAOs) (verAVISOS). MERIDIA é contraindicado 
em pacientes com hipersensibilidade à sibutramina ou a qualquer um dos ingredientes inativos de MERIDIA. MERIDIA é 
contraindicado em pacientes com transtorno alimentar maior (anorexia nervosa ou bulimia nervosa).
MERIDIA é contraindicado em pacientes tomando outros medicamentos para perda de peso de ação central.

AVISOS

Pressão Arterial e Pulso
MERIDIA AUMENTA SUBSTANCIALMENTE A PRESSÃO ARTERIAL E/OU FREQUÊNCIA DE PULSO EM ALGUNS PACIENTES. 
O MONITORAMENTO REGULAR DA PRESSÃO ARTERIAL E DA FREQUÊNCIA DE PULSO É NECESSÁRIO AO PRESCREVER 
MERIDIA.
Em estudos de obesidade controlados por placebo, a sibutramina 5 a 20 mg uma vez ao dia foi associada a aumentos médios na pressão arterial sistólica e 
diastólica de aproximadamente 1 a 3 mmHg em relação ao placebo, e com aumentos médios na frequência de pulso em relação ao placebo de aproximadamente 
4 a 5 batimentos por minuto. Aumentos maiores foram observados em alguns pacientes, particularmente quando a terapia com sibutramina foi iniciada com 
doses mais altas (ver tabela abaixo). Em estudos de obesidade controlados por placebo pré-comercialização, 0,4% dos pacientes tratados com

sibutramina foram descontinuados por hipertensão (PAS≥160 mm Hg ou DBP≥95 mm Hg), em comparação com 0,4% no grupo placebo,
e 0,4% dos pacientes tratados com sibutramina foram descontinuados por taquicardia (taquicardia≥100 bpm), em comparação com 0,1% no 
grupo placebo.A pressão arterial e o pulso devem ser medidos antes do início da terapia com MERIDIA e devem ser monitorados em 
intervalos regulares depois disso.Para pacientes que apresentam um aumento sustentado da pressão arterial ou da pulsação durante o 
tratamento com MERIDIA, deve-se considerar a redução da dose ou a descontinuação. MERIDIA deve ser administrado com cautela a 
pacientes com histórico de hipertensão (verDOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO), e não deve ser administrado a pacientes com hipertensão não 
controlada ou mal controlada.

Porcentagem de valores discrepantes nos estudos 1 e 2

Dose (mg) % Outliers*
SBP
9
6
12
13
14

PAD
7
20
15
17
22

Pulso
12
16
28
24
37

Placebo
5
10
15
20
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* Outlier definido como aumento da linha de base de≥15 mm Hg por três visitas consecutivas (PAS),≥10 mm Hg por três 
visitas consecutivas (DBP), ou pulso≥10 bpm por três visitas consecutivas.

Interação Potencial com Inibidores da Monoamino Oxidase
MERIDIA é um inibidor da recaptação de norepinefrina, serotonina e dopamina e não deve ser usado concomitantemente com IMAOs (verPRECAUÇÕES,subseção 
Interações Medicamentosas). Deve haver pelo menos um intervalo de 2 semanas após a interrupção dos IMAOs antes de iniciar o tratamento com MERIDIA. Da 
mesma forma, deve haver um intervalo de pelo menos 2 semanas após a interrupção de MERIDIA antes de iniciar o tratamento com IMAOs.

Síndrome serotoninérgica ou reações semelhantes à síndrome neuroléptica maligna (SNM)
O desenvolvimento de uma síndrome serotoninérgica potencialmente fatal, ou reações semelhantes à Síndrome Neuroléptica 
Maligna (SNM), foi relatada com SNRIs e SSRIs isoladamente, incluindo o tratamento com MERIDIA, mas particularmente com o uso 
concomitante de medicamentos serotoninérgicos (incluindo triptanos) com medicamentos que prejudicar o metabolismo da 
serotonina (incluindo IMAOs), ou com antipsicóticos oroutros antagonistas da dopamina. Os sintomas da síndrome serotoninérgica 
podem incluir alterações do estado mental (p. ex., agitação, alucinações, coma), instabilidade autonômica (p. , vómitos, diarreia] (ver
PRECAUÇÕES, Interações Medicamentosas). A síndrome serotoninérgica, em sua forma mais grave, pode assemelhar-se à síndrome 
neuroléptica maligna, que inclui hipertermia, rigidez muscular, instabilidade autonômica com possível flutuação rápida dos sinais 
vitais e alterações do estado mental. Os pacientes devem ser monitorados quanto ao surgimento de síndrome serotoninérgica ou 
sinais e sintomas semelhantes a SNM.

Doença Cardiovascular Concomitante
MERIDIA aumenta substancialmente a pressão arterial e/ou a pulsação em alguns pacientes. Portanto, MERIDIA não deve ser usado em pacientes com 
histórico de doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, arritmias ou acidente vascular cerebral.

Glaucoma
Como MERIDIA pode causar midríase, deve ser usado com cautela em pacientes com glaucoma de ângulo estreito.

Diversos
Causas orgânicas de obesidade (por exemplo, hipotireoidismo não tratado) devem ser excluídas antes de prescrever MERIDIA.

PRECAUÇÕES

Hipertensão pulmonar
Certos agentes de perda de peso de ação central que causam a liberação de serotonina dos terminais nervosos têm sido associados à 
hipertensão pulmonar (HPP), uma doença rara, mas letal. Em estudos clínicos pré-comercialização, nenhum caso de HPP foi relatado com 
cápsulas de sibutramina. Devido à baixa incidência desta doença na população subjacente, no entanto, não se sabe se MERIDIA pode ou não 
causar esta doença.

Convulsões

Durante os testes de pré-comercialização, foram relatadas convulsões em < 0,1% dos pacientes tratados com sibutramina. MERIDIA deve ser usado com cautela em pacientes 

com histórico de convulsões. Deve ser descontinuado em qualquer paciente que desenvolva convulsões.

Sangramento

Houve relatos de sangramento em pacientes tomando sibutramina. Embora a relação causal não seja clara, recomenda-se cautela em pacientes com 
predisposição a eventos hemorrágicos e naqueles que tomam medicamentos concomitantes conhecidos por afetar a hemostasia ou a função plaquetária.

Cálculos biliares

A perda de peso pode precipitar ou exacerbar a formação de cálculos biliares.

Insuficiência renal
MERIDIA deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência renal leve a moderada. MERIDIA não deve ser usado em pacientes com 
insuficiência renal grave, incluindo aqueles com doença renal terminal em diálise (verFarmacocinética-Populações Especiais-Insuficiência 
Renal).

Disfunção Hepática
Pacientes com disfunção hepática grave não foram sistematicamente estudados; MERIDIA não deve, portanto, ser utilizado em tais pacientes.

Interferência com o desempenho cognitivo e motor
Embora a sibutramina não tenha afetado o desempenho psicomotor ou cognitivo em voluntários saudáveis, qualquer droga ativa no SNC tem o potencial de 

prejudicar o julgamento, o pensamento ou as habilidades motoras.
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Informações para pacientes
Os médicos devem instruir seus pacientes a ler a bula do paciente antes de iniciar o tratamento com MERIDIA e reler sempre que a 
prescrição for renovada.
Os médicos também devem discutir com seus pacientes qualquer parte da bula que seja relevante para eles. Em particular, deve ser enfatizada a 
importância de manter compromissos para visitas de acompanhamento.
Os pacientes devem ser aconselhados a notificar seu médico se desenvolverem uma erupção cutânea, urticária ou outras reações alérgicas.

Os pacientes devem ser aconselhados a informar seus médicos se estiverem tomando ou planejam tomar qualquer medicamento prescrito ou de venda livre, 
especialmente agentes redutores de peso, descongestionantes, antidepressivos, supressores de tosse, lítio, diidroergotamina, sumatriptano

(Imitrex®), ou triptofano, uma vez que existe potencial para interações.
Os pacientes devem ser lembrados da importância de ter sua pressão arterial e pulso monitorados em intervalos regulares.

Interações medicamentosas

Drogas Ativas do SNC:
O uso de MERIDIA em combinação com outras drogas ativas no SNC, particularmente agentes serotoninérgicos, não foi 
sistematicamente avaliado. Consequentemente, recomenda-se cautela se for indicada a administração concomitante de MERIDIA com 
outros medicamentos de ação central (verCONTRA-INDICAÇÕESeAVISOS).

Em pacientes recebendo inibidores da monoaminoxidase (IMAOs) (por exemplo, fenelzina, selegilina) em combinação com agentes serotoninérgicos 
(por exemplo, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, venlafaxina), houve relatos de reações graves, às vezes fatais ("síndrome da serotonina ;" 
Veja abaixo). Como a sibutramina inibe a recaptação de serotonina, MERIDIA não deve ser usado concomitantemente com um IMAO (verCONTRA-
INDICAÇÕES).Devem decorrer pelo menos 2 semanas entre a descontinuação de um IMAO e o início do tratamento com MERIDIA. Da mesma forma, 
devem decorrer pelo menos 2 semanas entre a descontinuação de MERIDIA e o início do tratamento com um IMAO.

A rara, mas grave, constelação de sintomas denominada "síndrome da serotonina" também foi relatada com a concomitante

uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina e agentes para terapia de enxaqueca, como Imitrex®(succinato de sumatriptano) e di-
hidroergotamina, certos opióides, como dextrometorfano, meperidina, pentazocina e fentanil, lítio ou triptofano. A síndrome serotoninérgica 
também foi relatada com o uso concomitante de dois inibidores da recaptação da serotonina. A síndrome requer atenção médica imediata e 
pode incluir um ou mais dos seguintes sintomas: excitação, hipomania, inquietação, perda de consciência, confusão, desorientação, ansiedade, 
agitação, fraqueza motora, mioclonia, tremor, hemibalismo, hiperreflexia, ataxia, disartria, incoordenação, hipertermia, calafrios, dilatação 
pupilar, sudorese, vômitos e taquicardia.

Como a sibutramina inibe a recaptação da serotonina, em geral, ela não deve ser administrada com outros agentes serotoninérgicos, como os 
listados acima. No entanto, se tal combinação for clinicamente indicada, justifica-se a observação apropriada do paciente.

Medicamentos que podem aumentar a pressão arterial e/ou a frequência cardíaca

O uso concomitante de MERIDIA e outros agentes que podem aumentar a pressão arterial ou a frequência cardíaca não foi avaliado. Estes incluem certos 
descongestionantes, tosse, resfriado e medicamentos para alergia que contêm agentes como efedrina ou pseudoefedrina. Deve-se ter cuidado ao 
prescrever MERIDIA a pacientes que usam esses medicamentos.

Álcool
Em um estudo duplo-cego, controlado por placebo, cruzado em 19 voluntários, a administração de uma dose única de etanol (0,5 mL/kg) 
juntamente com 20 mg de sibutramina não resultou em interações psicomotoras de significância clínica entre álcool e sibutramina. No entanto, 
o uso concomitante de MERIDIA e álcool em excesso não é recomendado.

Contraceptivos orais
A supressão da ovulação por contraceptivos orais não foi inibida pela sibutramina. Em um estudo cruzado, 12 voluntárias saudáveis   do sexo feminino em 
uso de contraceptivos esteróides orais receberam placebo em um período e 15 mg de sibutramina em outro período ao longo de 8 semanas. Nenhuma 
interação sistêmica clinicamente significativa foi observada; portanto, não há necessidade de precauções contraceptivas alternativas quando as pacientes em 
uso de contraceptivos orais são prescritas concomitantemente com sibutramina.

Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade

Carcinogenicidade
A sibutramina foi administrada na dieta a camundongos (1,25, 5 ou 20 mg/kg/dia) e ratos (1, 3 ou 9 mg/kg/dia) por dois anos gerando AUCs plasmáticas 
máximas combinadas dos dois principais metabólitos ativos equivalentes a 0,4 e 16 vezes, respectivamente, após uma dose diária humana de 15 mg. 
Não houve evidência de carcinogenicidade em camundongos ou ratas. Em ratos machos houve maior incidência de tumores benignos das células 
intersticiais testiculares; tais tumores são comumente vistos em ratos e são mediados por hormônios. A relevância desses tumores para humanos não é 
conhecida.
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Mutagenicidade

A sibutramina não foi mutagênica no teste de Ames,em vitroEnsaio de mutação celular V79 de hamster chinês,em vitroensaio de clastogenicidade em linfócitos 
humanos ou ensaio de micronúcleo em camundongos. Seus dois principais metabólitos ativos apresentaram atividade mutagênica bacteriana duvidosa no teste de 
Ames. No entanto, ambos os metabólitos deram resultados consistentemente negativos noem vitroEnsaio de mutação celular V79 de hamster chinês,em vitroensaio 
de clastogenicidade em linfócitos humanos,em vitroEnsaio de reparo de DNA em células HeLa, ensaio de micronúcleo em camundongos ena VivoEnsaio de síntese 
de DNA não programado em hepatócitos de ratos.

Prejuízo da Fertilidade
Em ratos, não houve efeitos na fertilidade em doses que geraram AUCs plasmáticas combinadas dos dois principais metabólitos ativos até 32 vezes 
aquelas após uma dose humana de 15 mg. Em 13 vezes a AUC humana combinada, houve toxicidade materna e o comportamento de construção de 
ninhos das mães foi prejudicado, levando a uma maior incidência de mortalidade perinatal; não houve efeito em aproximadamente 4 vezes a AUC 
humana combinada.

Gravidez

Efeitos teratogênicos

Gravidez Categoria C
Estudos radiomarcados em animais indicaram que a distribuição dos tecidos não foi afetada pela gravidez, com transferência 
relativamente baixa para o feto. Em ratos, não houve evidência de teratogenicidade em doses de 1, 3 ou 10 mg/kg/dia gerando AUCs 
plasmáticas combinadas dos dois principais metabólitos ativos até aproximadamente 32 vezes aquelas após a dose humana de 15 mg. 
Em coelhos com doses de 3, 15 ou 75 mg/kg/dia, as AUCs plasmáticas maiores que aproximadamente 5 vezes aquelas após a dose 
humana de 15 mg causaram toxicidade materna. Em doses marcadamente tóxicas, os coelhos Dutch Belted tiveram uma incidência 
ligeiramente maior do que o controle de filhotes com focinho largo e curto, pinas arredondadas curtas, cauda curta e, em alguns, ossos 
longos mais curtos e espessos nos membros; em doses comparativamente altas em coelhos brancos da Nova Zelândia,

Não foram realizados estudos adequados e bem controlados com sibutramina em mulheres grávidas. O uso de MERIDIA durante a gravidez não é 
recomendado. As mulheres com potencial para engravidar devem utilizar métodos contracetivos adequados enquanto estiverem a tomar MERIDIA. As 
pacientes devem ser aconselhadas a notificar seu médico caso engravidem ou pretendam engravidar enquanto estiverem tomando MERIDIA.

Mães que amamentam

Não se sabe se a sibutramina ou seus metabólitos são excretados no leite humano. MERIDIA não é recomendado para uso em lactantes. As 
pacientes devem ser aconselhadas a notificar seu médico se estiverem amamentando.

Uso Pediátrico
A eficácia da sibutramina em adolescentes obesos não foi adequadamente estudada.
O mecanismo de ação da sibutramina inibindo a recaptação de serotonina e norepinefrina é semelhante ao mecanismo de ação de alguns 
antidepressivos. Análises combinadas de estudos de curto prazo controlados por placebo de antidepressivos em crianças e adolescentes com 
transtorno depressivo maior (TDM), transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e outros transtornos psiquiátricos revelaram um risco maior de eventos 
adversos representando comportamento ou pensamento suicida durante o primeiros meses de tratamento naqueles que receberam 
antidepressivos. O risco médio de tais eventos em pacientes que receberam antidepressivos foi de 4%, duas vezes o risco de placebo de 2%.
Nenhum estudo controlado por placebo de sibutramina foi realizado em crianças ou adolescentes com TDM, TOC ou outros transtornos psiquiátricos. 
Em um estudo com adolescentes com obesidade em que 368 pacientes foram tratados com sibutramina e 130 pacientes com placebo, um paciente 
do grupo sibutramina e um paciente do grupo placebo tentaram suicídio. Ideação suicida foi relatada por 2 pacientes tratados com sibutramina e 
nenhum dos pacientes com placebo. Não se sabe se a sibutramina aumenta o risco de comportamento ou pensamento suicida em pacientes 
pediátricos.
Os dados são inadequados para recomendar o uso da sibutramina para o tratamento da obesidade em pacientes pediátricos.

Uso Geriátrico
Os estudos clínicos da sibutramina não incluíram um número suficiente de pacientes com 65 anos ou mais para determinar se eles respondem de forma 
diferente dos pacientes mais jovens. Em geral, a seleção da dose para um paciente idoso deve ser cautelosa, refletindo a maior frequência de diminuição 
da função hepática, renal ou cardíaca e de doença concomitante ou outra terapia medicamentosa. A farmacocinética em pacientes idosos é discutida em 
"FARMACOLOGIA CLÍNICA."

REAÇÕES ADVERSAS
Em estudos controlados com placebo, 9% dos pacientes tratados com sibutramina (n = 2.068) e 7% dos pacientes tratados com placebo (n = 884) desistiram 
devido a eventos adversos.
Em estudos controlados com placebo, os eventos mais comuns foram boca seca, anorexia, insônia, constipação e dor de cabeça. Desfavoraveis
eventos nestes estudos ocorridos em≥1% dos pacientes tratados com sibutramina e mais frequentemente do que no grupo placebo são mostrados na 
tabela a seguir.
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Pacientes obesos em estudos controlados por placebo

SISTEMA DO CORPO
Evento adverso

Sibutramina
(n = 2068)

Placebo
(n = 884)

% de incidência % de incidência

CORPO COMO UM TODO:

Dor de cabeça

Dor nas costas

Síndrome gripal

Acidente com lesão

Astenia
Dor abdominal
Dor no peito

Dor de pescoço

Reação alérgica
SISTEMA CARDIOVASCULAR

Taquicardia
Vasodilatação

Enxaqueca

Hipertensão/aumento da pressão arterial 

Palpitação

SISTEMA DIGESTIVO
Anorexia
Constipação
Aumento do apetite

Náusea
Dispepsia
Gastrite
Vômito
Distúrbio retal

METABÓLICO E NUTRICIONAL
Sede
Edema generalizado

SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO
Artralgia
Mialgia
Tenossinovite
Distúrbio articular

SISTEMA NERVOSO
Boca seca
Insônia
Tontura
Nervosismo
Ansiedade

Depressão
Parestesia
Sonolência
Estimulação do SNC

Labilidade emocional

SISTEMA RESPIRATÓRIO
Rinite

30,3
8.2
8.2
5.9
5.9
4,5
1,8
1,6
1,5

18,6
5,5
5,8
4.1
5.3
3.6
1.2
1.1
0,8

2.6
2.4
2.4
2.1
2,0

0,6
0,9
2,0
0,9
0,8

13,0
11,5
8,7
5.9
5,0
1,7
1,5
1.2

3,5
6,0
2.7
2,8
2.6
1.2
1,4
0,5

1,7
1.2

0,9
0,8

5.9
1,9
1.2
1.1

5,0
1.1
0,5
0,6

17.2
10,7
7,0
5.2
4,5
4.3
2,0
1,7
1,5
1.3

4.2
4,5
3.4
2.9
3.4
2,5
0,5
0,9
0,5
0,6

10.2 7.1
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Faringite
Sinusite
Aumento da tosse

Laringite
PELE E Apêndices

Irritação na pele

Sudorese
Herpes simples
Acne

SENTIDOS ESPECIAIS

Perversão do gosto

Distúrbio do ouvido

Dor de ouvido

SISTEMA UROGENITAL
Dismenorreia
Infecção do trato urinário 

Monília vaginal

Metrorragia

10,0
5,0
3.8
1.3

8.4
2.6
3.3
0,9

3.8
2,5
1.3
1,0

2,5
0,9
1,0
0,8

2.2
1,7
1.1

0,8
0,9
0,7

3,5
2.3
1.2
1,0

1,4
2,0
0,5
0,8

Os seguintes eventos adversos adicionais foram relatados em≥1% de todos os pacientes que receberam sibutramina em estudos de pré-comercialização 
controlados e não controlados.

Corpo como um todo

febre.

Sistema digestivo
diarreia, flatulência, gastroenterite, doença dentária.

Metabólico e Nutricional 
edema periférico.

Sistema musculo-esquelético

artrite.

Sistema nervoso
agitação, cãibras nas pernas, hipertonia, pensamento anormal.

Sistema respiratório
bronquite, dispnéia.

Pele e Anexos
prurido.

Sentidos Especiais

ambliopia.

Sistema Urogenital
distúrbios menstruais.

Outros eventos adversos

Estudos clínicos

Convulsões

Convulsões foram relatadas como um evento adverso em três dos 2.068 (0,1%) pacientes tratados com sibutramina e em nenhum dos 884 pacientes tratados com 
placebo em estudos de obesidade pré-comercialização controlados por placebo. Dois dos três pacientes com convulsões tinham fatores potencialmente 
predisponentes (um tinha história prévia de epilepsia; um tinha diagnóstico posterior de tumor cerebral). A incidência em todos os indivíduos que receberam 
sibutramina (três de 4.588 indivíduos) foi inferior a 0,1%.
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Distúrbios de equimose/sangramento
Equimose (hematomas) foi observada em 0,7% dos pacientes tratados com sibutramina e em 0,2% dos pacientes tratados com placebo em estudos de obesidade controlados 

por placebo pré-comercialização. Um paciente teve sangramento prolongado de pequena quantidade que ocorreu durante uma pequena cirurgia facial. A sibutramina pode ter 

um efeito na função plaquetária devido ao seu efeito na captação de serotonina.

Nefrite intersticial
Nefrite intersticial aguda (confirmada por biópsia) foi relatada em um paciente obeso recebendo sibutramina durante estudos de pré-comercialização. 
Após a suspensão da medicação, foram administrados diálise e corticoide oral; função renal normalizada. O paciente teve uma recuperação completa.

Achados de laboratório alterados
Testes anormais de função hepática, incluindo aumentos de AST, ALT, GGT, LDH, fosfatase alcalina e bilirrubina, foram relatados como eventos adversos em 1,6% 
dos pacientes obesos tratados com sibutramina em estudos controlados com placebo em comparação com 0,8% dos pacientes com placebo. Dentro

nesses estudos, valores potencialmente clinicamente significativos (bilirrubina total≥2 mg/dL; ALT, AST, GGT, LDH ou fosfatase alcalina≥3 × limite 
superior do normal) ocorreu em 0% (fosfatase alcalina) a 0,6% (ALT) dos pacientes tratados com sibutramina e em nenhum dos pacientes tratados com 
placebo. Os valores anormais tendiam a ser esporádicos, muitas vezes diminuídos com a continuação do tratamento, e não mostravam uma relação 
dose-resposta clara.

Relatórios de pós-comercialização

Relatos voluntários de eventos adversos temporariamente associados ao uso de sibutramina estão listados abaixo. É importante ressaltar que, embora esses 
eventos tenham ocorrido durante o tratamento com sibutramina, eles podem não ter relação causal com a droga. A própria obesidade, estados de doença/
fatores de risco concomitantes ou redução de peso podem estar associados a um risco aumentado para alguns desses eventos.

Psiquiátrico
Casos de depressão, psicose, mania, ideação suicida e suicídio foram relatados raramente em pacientes em tratamento com sibutramina. No 
entanto, não foi estabelecida uma relação entre esses eventos e o uso de sibutramina. Se algum desses eventos ocorrer durante o tratamento 
com sibutramina, a descontinuação deve ser considerada.

Hipersensibilidade
Reações de hipersensibilidade alérgica que variam de erupções cutâneas leves e urticária a angioedema e anafilaxia foram relatadas (ver
CONTRA-INDICAÇÕESePRECAUÇÕES-Informações para Pacientes,e outras notificações de reações alérgicas listadas abaixo).

Outros eventos relatados pós-comercialização:

Corpo como um todo

choque anafilático, reação anafilactóide, pressão no peito, aperto no peito, edema facial, dor nos membros, morte súbita inexplicada.

Sistema cardiovascular
angina pectoris, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca congestiva, parada cardíaca, diminuição da frequência cardíaca, infarto do miocárdio, taquicardia 
supraventricular, síncope, torsade de pointes, cefaléia vascular, taquicardia ventricular, extrassístoles ventriculares, fibrilação ventricular.

Sistema digestivo
colecistite, colelitíase, úlcera duodenal, eructação, hemorragia gastrointestinal, aumento da salivação, obstrução intestinal, úlcera na boca, 
úlcera no estômago, edema da língua.

Sistema endócrino
bócio, hipertireoidismo, hipotireoidismo.

Sistema Hemico e Linfático
anemia, leucopenia, linfadenopatia, petéquias, trombocitopenia.

Hiperglicemia metabólica e 
nutricional, hipoglicemia.

Sistema musculo-esquelético
artrose, bursite.

Sistema nervoso
sonhos anormais, marcha anormal, amnésia, raiva, acidente vascular cerebral, diminuição da concentração, confusão, depressão agravada, síndrome de 
Gilles de la Tourette, hipestesia, diminuição da libido, aumento da libido, alterações do humor, pesadelos, perda de memória de curto prazo, distúrbio 
da fala, isquémia transitória ataque, tremor, contração, vertigem.
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Sistema respiratório
epistaxe, congestão nasal, distúrbio respiratório, bocejo.

Pele e Anexos
alopecia, dermatite, fotossensibilidade (pele), urticária.

Sentidos Especiais

visão anormal, visão turva, olho seco, dor ocular, aumento da pressão intraocular, otite externa, otite média, fotossensibilidade (olhos), 
zumbido.

Sistema Urogenital
ejaculação anormal, hematúria, impotência, aumento da frequência urinária, dificuldade de micção, retenção urinária.

ABUSO E DEPENDÊNCIA DE DROGAS

Substância controlada
A MERIDIA é controlada no Anexo IV da Lei de Substâncias Controladas (CSA).

Abuso e Dependência Física e Psicológica
Os médicos devem avaliar cuidadosamente os pacientes quanto ao histórico de abuso de drogas e acompanhá-los de perto, observando-os quanto a sinais de uso indevido 

ou abuso (por exemplo, desenvolvimento de tolerância a drogas, aumento de doses, comportamento de busca de drogas).

SUPERDOSAGEM

Gerenciamento de overdose

A experiência de sobredosagem com sibutramina é limitada. Os eventos adversos mais frequentemente observados associados à superdosagem 
são taquicardia, hipertensão, dor de cabeça e tontura. O tratamento deve consistir em medidas gerais empregadas no manejo da superdosagem: 
uma via aérea deve ser estabelecida conforme necessário; recomenda-se a monitorização cardíaca e dos sinais vitais; sintomático geral
e medidas de suporte devem ser instituídas. Uso cauteloso deβ-bloqueadores podem ser indicados para controlar a pressão arterial elevada ou 
taquicardia. Os resultados de um estudo em pacientes com doença renal terminal em diálise mostraram que os metabólitos da sibutramina não foram 
eliminados de forma significativa com a hemodiálise. (VejoFarmacocinética-Populações Especiais-Insuficiência Renal).

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO
A dose inicial recomendada de MERIDIA é de 10 mg administrados uma vez ao dia com ou sem alimentos. Se houver perda de peso inadequada, a 
dose pode ser titulada após quatro semanas para um total de 15 mg uma vez ao dia. A dose de 5 mg deve ser reservada para pacientes que não 
toleram a dose de 10 mg. As alterações da pressão arterial e da frequência cardíaca devem ser levadas em consideração ao tomar decisões sobre a 
titulação da dose (verAVISOSePRECAUÇÕES).
Doses acima de 15 mg por dia não são recomendadas. Na maioria dos ensaios clínicos, MERIDIA foi administrado pela manhã. A 
análise de inúmeras variáveis   indicou que aproximadamente 60% dos pacientes que perdem pelo menos 4 quilos nas primeiras 4 
semanas de tratamento com uma determinada dose de MERIDIA em combinação com uma dieta hipocalórica perdem pelo menos 5% 
(subtraído do placebo) de seu peso corporal inicial ao final de 6 meses a 1 ano de tratamento com essa dose de MERIDIA. Por outro 
lado, aproximadamente 80% dos pacientes que não perdem pelo menos 4 libras nas primeiras 4 semanas de tratamento com uma 
determinada dose de MERIDIA não perdem pelo menos 5% (subtraído do placebo) de seu peso corporal inicial ao final de 6 meses a 1 
ano de tratamento com essa dose. Se um paciente não perdeu pelo menos 4 quilos nas primeiras 4 semanas de tratamento,

A segurança e eficácia de MERIDIA, conforme demonstrado em estudos duplo-cegos, controlados por placebo, não foram determinados além de 
2 anos neste momento.

COMO FORNECIDO

MERIDIA®(cloridrato de sibutramina monohidratado) As cápsulas contêm 5 mg, 10 mg ou 15 mg de cloridrato de sibutramina 
monohidratado e são fornecidas da seguinte forma:
5 mg, NDC 0074-2456-12, cápsulas azuis/amarelas impressas com "MERIDIA" na tampa e "-5-" no corpo, em frascos de 30 
cápsulas.
10 mg, NDC 0074-2457-12, cápsulas azuis/brancas impressas com "MERIDIA" na tampa e "-10-" no corpo, em frascos de 30 
cápsulas.
15 mg, NDC 0074-2458-12, cápsulas amarelas/brancas impressas com "MERIDIA" na tampa e "-15-" no corpo, em frascos de 30 
cápsulas.

Armazenar

Armazenar a 25°C (77°F); excursões permitidas para 15°-30°C (59°-86°F) [veja temperatura ambiente controlada USP]. Proteja as cápsulas do calor e da umidade. 
Dispense em um recipiente apertado e resistente à luz, conforme definido na USP.
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Fabricado para Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064 USA pela KNOLL LLC BV Jayuya, PR, 00664. IMITREX é 
uma marca registrada da Glaxo Group Limited.
A sibutramina é coberta pelas Patentes dos EUA Nos. 4.746.680; 4.929.629; e 5.436.272. 
©Abbott

MERIDIA®
(mer-ID-dee-uh)
(cloridrato de sibutramina monohidratado) Cápsulas CS-IV

INFORMAÇÃO DO PACIENTE
Leia as informações do paciente que acompanham o MERIDIA antes de começar a usá-lo e sempre que receber uma recarga. Pode 
haver novas informações. Este folheto não substitui a conversa com seu médico sobre sua condição médica ou tratamento.

Quais são as informações mais importantes que devo saber sobre o MERIDIA?
Algumas pessoas que tomam MERIDIA podem ter um grande aumento na pressão arterial ou na frequência cardíaca (pulso). Não tome MERIDIA se a sua pressão 
arterial não estiver bem controlada. Contacte o seu médico se sentir um aumento da pressão arterial enquanto estiver a tomar MERIDIA.
Seu médico deve verificar sua pressão arterial e frequência cardíaca antes de iniciar MERIDIA e continuar verificando regularmente enquanto estiver 
usando MERIDIA. É importante fazer check-ups regulares enquanto estiver tomando MERIDIA.

O que é MERIDIA?
MERIDIA é um medicamento que pode ajudar as pessoas obesas, conforme determinado pelo seu médico, a perder peso e manter o peso. MERIDIA 
pode ajudar na perda de peso porque afeta áreas do cérebro que controlam a fome. Você deve usar MERIDIA com uma dieta de baixa caloria.
O uso de MERIDIA por mais de 2 anos não foi estudado. MERIDIA 
não foi estudado em crianças com menos de 16 anos de idade.

Quem não deve tomar MERIDIA? 
Não tome MERIDIA se você:
• tem pressão arterial alta não controlada ou mal controlada.

• está a tomar ou tomou um medicamento chamado inibidor da monoamina oxidase (IMAO). Pergunte ao seu médico ou farmacêutico se não tiver 
certeza se algum dos seus medicamentos é IMAO. Não tome IMAOs por pelo menos 2 semanas antes de usar MERIDIA. Não tome IMAOs por pelo menos 
2 semanas após a interrupção de MERIDIA.

• tem um transtorno alimentar chamado anorexia nervosa ou bulimia nervosa.

• está a tomar medicamentos para perda de peso para controlar o apetite.

• são alérgicos ao MERIDIA.O ingrediente ativo é o cloridrato de sibutramina monohidratado. Consulte o final deste folheto para obter uma 
lista completa dos ingredientes do MERIDIA.

Como devo tomar MERIDIA?
• Tome MERIDIA exatamente como prescrito. O seu médico pode ajustar a sua dose. Não altere a sua dose a menos que o seu médico lhe diga para o 
fazer.

• Você pode tomar MERIDIA com ou sem alimentos.

• Se você perder uma dose de MERIDIA, simplesmente pule-a. Não tome uma dose extra para compensar as doses esquecidas.

• Se você tomar muito MERIDIA, ligue para o seu médico ou para o Centro de Controle de Intoxicações imediatamente, ou vá para o pronto-socorro.

• Informe o seu médico se não perder pelo menos 4 quilos nas primeiras 4 semanas a tomar MERIDIA e a seguir uma dieta hipocalórica. O seu médico 
pode alterar a sua dose ou interromper MERIDIA. MERIDIA não funciona para todos.

O que devo evitar ao tomar MERIDIA?
MERIDIA pode não ser o medicamento certo para você se você tiver certas condições médicas. Informe o seu médico sobre todas as suas condições 
médicas, especialmente se você:
• tem pressão alta.

• tem ou teve problemas cardíacoscomo um ataque cardíaco, insuficiência cardíaca, dor no peito ou batimentos cardíacos irregulares.

• teve um acidente vascular cerebral ou sintomas de acidente vascular cerebral.

• tem problemas de fígado ou rins.
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• tem um problema ocular chamado glaucoma.

• tem um problema de tireóide (hipotireoidismo).

• tem ou teve convulsões (convulsões, ataques).

• tem problemas de sangramento.

• tem ou teve cálculos biliares.

• tem depressão.

• têm mais de 65 anos.

• são menores de 16 anos.

• está grávida ou planejando engravidar.Os efeitos de MERIDIA no feto não são conhecidos. Se você puder engravidar, você deve usar 
métodos contraceptivos enquanto estiver tomando MERIDIA. Informe o seu médico imediatamente se engravidar enquanto estiver a tomar 
MERIDIA.

• estão amamentando.Não se sabe se MERIDIA passa para o leite. Os efeitos de MERIDIA no seu bebé não são conhecidos. Não deve 
amamentar enquanto estiver a tomar MERIDIA.

Não dirija, opere máquinas pesadas ou faça outras atividades perigosas até saber como MERIDIA o afeta.
Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você toma, incluindo medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e 
suplementos de ervas.Tomar MERIDIA e alguns outros medicamentos podem afetar uns aos outros e podem causar efeitos colaterais graves e, em 
alguns casos, fatais. Certifique-se de informar o seu médico se você tomar:
• medicamentos chamados IMAOs, consulte "Quem não deve tomar MERIDIA?"

• outros medicamentos para perda de peso

• remédios para tosse e resfriado

• medicamentos para enxaqueca

• medicamentos para depressão

• analgésicos narcóticos

• lítio

• triptofano

• medicamentos que aumentam o sangramento

• medicamentos antibióticos

Conheça os medicamentos que você toma. Mantenha uma lista deles e mostre-a ao seu médico e farmacêutico sempre que receber um novo medicamento. Eles podem 

dizer se não há problema em tomar MERIDIA com outros medicamentos.

Quais são os possíveis efeitos colaterais do MERIDIA?
Os efeitos colaterais comuns do MERIDIA incluem: boca seca, dor de cabeça, perda de apetite, problemas para dormir e constipação. 
Os seguintes efeitos colaterais graves foram relatados com MERIDIA:
• um grande aumento da pressão arterial ou da frequência cardíaca em algumas pessoas.Consulte "Quais são as informações mais importantes que devo saber 

sobre o MERIDIA?"

• convulsões

• sangramento

• um problema raro, mas com risco de vida chamado "síndrome da serotonina".Pode ocorrer quando as pessoas tomam drogas que afetam uma substância química 

do cérebro chamada serotonina junto com MERIDIA. Não tome outros medicamentos com MERIDIA a menos que seu médico lhe tenha dito que não há problema em 

fazê-lo. Obtenha ajuda médica imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas, especialmente ao tomar outros medicamentos com MERIDIA:
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• sentir-se fraco, inquieto, confuso ou ansioso
• perder consciência
• tiver febre, vômito, sudorese, calafrios ou tremores
• tem um batimento cardíaco acelerado

Certos medicamentos para perda de peso foram associados a uma condição rara, mas com risco de vida, que afeta a pressão arterial nos 
pulmões (hipertensão pulmonar). Como a condição é tão rara, não se sabe se MERIDIA pode causar esta doença. Se sentir falta de ar nova ou 
agravada, informe o seu médico imediatamente.
Informe o seu médico se tiver erupção cutânea ou urticária enquanto estiver a tomar MERIDIA. Você pode estar tendo uma reação alérgica. 

Informe o seu médico se tiver efeitos que o incomodam ou que não desaparecem.

Estes não são todos os efeitos colaterais do MERIDIA. Para mais informações, consulte seu médico ou farmacêutico.
MERIDIA é uma substância controlada (CIV). Isso significa que MERIDIA pode ser um alvo para pessoas que abusam de medicamentos 
prescritos. Mantenha seu MERIDIA em um local seguro. Vender ou doar MERIDIA é contra a lei.

Como devo armazenar o MERIDIA?
• Armazene MERIDIA em temperatura ambiente entre 15° e 30° C (59° a 86° F). Nunca o deixe em local quente ou úmido.

• Jogue fora com segurança o MERIDIA que está desatualizado ou não é mais necessário.

• Mantenha MERIDIA e todos os medicamentos fora do alcance das crianças. Se o seu filho acidentalmente tomar MERIDIA, ligue imediatamente para o médico ou 
para o Centro de Controle de Intoxicações ou leve-o ao pronto-socorro.

Informações gerais sobre MERIDIA.
Os medicamentos às vezes são prescritos para condições diferentes das descritas nos folhetos informativos do paciente. Não use MERIDIA 
para uma condição para a qual não foi prescrito. Não dê MERIDIA a outras pessoas, mesmo que tenham os mesmos sintomas que você. 
Pode prejudicá-los e é contra a lei.
Este folheto resume as informações mais importantes sobre o MERIDIA. Se quiser mais informações, fale com o seu médico. Você também 
pode pedir ao seu médico ou farmacêutico informações escritas para profissionais de saúde.
Para obter mais informações, ligue para a Abbott Laboratories pelo telefone 1-800-633-9110 ou visite www.Meridia.net.

Quais são os ingredientes do MERIDIA?
Princípio Ativo: cloridrato de sibutramina monohidratado Ingredientes Inativos: lactose monohidratada, NF; celulose microcristalina, NF; 
dióxido de silício coloidal, NF; e estearato de magnésio, NF numa cápsula de gelatina dura [que contém dióxido de titânio, USP; gelatina; FD&C 
Blue No. 2 (apenas cápsulas de 5 e 10 mg); D&C Yellow No. 10 (apenas cápsulas de 5 e 15 mg) e outros ingredientes inativos].

©Abbott
Fabricado para Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064 USA por KNOLL LLC BV Jayuya, PR, 00664.
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