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Orlistat pellets 
A forma mais segura do Orlistat para gerenciamento do peso 
 
A obesidade e uma condicao clinica grave que necessita de tratamento adequado, objetivando a manutencao de 
um peso saudavel e reducao dos riscos a saude. O maior desafio consiste em evitar que o paciente recupere o peso 
inicial e as morbidades que o levaram a procurar o tratamento. Para controlar a obesidade como uma condicao 
cronica, os agentes farmacologicos, associados ao tratamento dietetico, atividade fisica e a terapia 
comportamental, tem sito utilizados na tentativa de melhorar a resposta dos pacientes em longo prazo. 
Orlistat pellets e um farmaco utilizado no tratamento da obesidade. Produzido pelo Streptomyces toxytricini, possui 
a propriedade de impedir a atuacao das lipases do tubo intestinal e assim diminui a absorcao de gorduras 
proveniente da alimentacao. O Orlistat pellets nao e considerado um supressor da fome, pois nao atua no sistema 
nervoso central e sim atraves das enzimas pancreaticas e gastricas responsaveis pela digestao da gordura, 
impedindo que a gordura presente no alimento seja absorvida pelo organismo, sendo desta forma eliminada pelas 
fezes. 
Associado a reeducacao alimentar, Orlistat pellets impede a absorcao de ate 30% de toda a gordura ingerida na 
alimentacao, sem efeitos colaterais como muitas substancias comumente utilizadas para a perda de peso e nao 
causa dependencia quimica e danos cerebrais. 
No entanto, e preciso atentar-se as diferentes formas de Orlistat disponiveis no mercado. O Orlistat na forma po e 
altamente lipofilico e praticamente insoluvel em agua. E um po altamente higroscopico que pode sofrer 
instabilidades farmacotecnicas durante a manipulacao e armazenagem, comprometendo a qualidade e eficacia do 
farmaco. 
Com base nisto, a aplicacao de revestimentos, que pode ser feita diretamente sobre as particulas do farmaco, ou 
entao sobre a forma farmaceutica final, melhoram a estabilidade e a biodisponibilidade destas substancias no 
organismo (KRATZ, et al., 2011) . 
Nos ultimos anos, farmacos na forma de granulos (pellets) tem ganhado destaque, por oferecerem maior seguranca 
na liberacao do farmaco, e melhorias no seu perfil biofarmaceutico. Esta tecnologia tem a finalidade de proteger o 
farmaco contra acoes externas (temperatura, umidade) e/ou meio biologico, ou controlar sua liberacao em funcao 
do tempo ou local de absorcao ou acao, para que possam atuar com maior eficacia, biodisponibilidade e seguranca 
(VOIGT et al., 2000). 
Orlistat na forma de granulos (pellets) apresenta maior estabilidade durante o processo de manipulacao e e 
termodinamicamente mais estavel, podendo ser armazenado em temperatura ambiente e dispensa o uso de 
excipientes e estabilizantes durante o processo de manipulacao. Apresenta liberacao mais rapida e homogenea no 
trato gastrointestinal, garantindo assim a eficacia e melhor adesao do paciente ao tratamento. 
Orlistat pellets apresenta-se na forma de Polimorfo B, quimicamente sintetizado atraves de metodos 
etereoespecificos, originando um farmaco com alta pureza (≥ 99,5%). Por este motivo, e a mesma forma utilizada 
na fabricacao do medicamento de referencia (TAYLOR, 2010). 
 

Propriedades 
Orlistat pellets e um farmaco mais estavel que a forma po. Mais garantia, seguranca e eficacia das suas 
formulacoes: 

Oferece formas farmaceuticas mais estaveis, o que garante eficacia e seguranca na administracao. 

Pode ser armazenado a temperatura ambiente e dispensa o uso de excipientes e estabilizantes no 
processo de manipulacao. 

Oferece rapida absorcao do farmaco e maior biodisponibilidade no organismo. 

Apresenta-se na forma sintetica (Polimorfo B), com pureza em torno de ≥ 99,5%. 

E a forma do Orlistat utilizada na fabricacao do medicamento de referencia e, portanto, todos os estudos 
clinicos de eficacia foram conduzidos com Orlistat pellets. 

Impede cerca de 30% a absorcao da gordura proveniente do alimento ingerido. 
 

Mecanismo de ação 
Orlistat e um potente inibidor especifico das lipases gastrointestinais, reversivel, porem de longa atuacao, 
exercendo sua atividade terapeutica exclusivamente na luz do estomago e do intestino delgado, formando uma 
ligacao covalente com a porcao serina do sitio ativo das lipases gastrica e pancreatica. Portanto, a enzima sendo 
inativada e incapaz de hidrolisar a gordura proveniente dos alimentos, na forma de triglicerideos, em acidos graxos 
livres e monoglicerideos absorviveis. Como os triglicerideos nao digeridos, nao sao absorvidos, o deficit calorico 
resultante possui um efeito positivo sobre a reducao do peso, nao havendo necessidade de absorcao sistemica para 
a atividade do farmaco. 
Dados cientificos comprovam que Orlistat tem a capacidade de reduzir a absorcao da gordura proveniente do 
alimento em 30%. A quantidade de gordura excretados nas fezes esta relacionada com a quantidade de gordura 
ingerida. 
Alem disso, melhora os fatores de risco associados ao excesso de peso, como: hipercolesterolemia, diabetes tipo II, 
Sindrome Metabolica, intolerancia a glicose, hipertensao e proporciona tambem a reducao da gordura visceral. 
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Comprovação de eficácia 
1. Eficácia do Orlistat pellets comparado ao Orlistat na forma pó. 
Estudos clinicos revelaram que o Orlistat pellets e mais eficiente em comparacao ao Orlistat na forma po. 
A inibicao das lipases gastrointestinais pelo Orlistat na forma pellets juntamente com os niveis de lipolise e da 
excrecao fecal de gordura foram medidos em humanos saudaveis. Orlistat na forma pellets apresentou eficacia 
significativamente maior na inibicao das lipases gastrointestinais (P < 0,005) quando comparado ao Orlistat na 
forma po (P < 0,001). 
Ja os niveis de lipolise, o Orlistat na forma de pellets apresentou 81,9% em comparacao ao controle, enquanto que 
o Orlistat na forma po apresentou 48,4% em comparacao ao controle (CARRIE RE, et al., 2001). 
 

2. Orlistat pellets é eficaz como coadjuvante na perda de peso. 
Diversos estudos mostram que Orlistat pellets e mais eficaz na perda de peso em pacientes acima do peso ou 
obesos e na manutencao do peso, pos-dieta a longo prazo (SJOSTROM L., 1998; VAN GAAL LF, 1998; ANDERSON JW, 
2006). 
 

3. Segurança e eficácia em crianças 
Orlistat pellets mostrou-se seguro e eficaz em criancas de 8 a 12 anos, com perda de peso em media de 4 Kg, que 
equivale a cerca de 5% do IMC (NORGREN, et al., 2003). 
 
4. Redução de LDL-Colesterol e melhora do perfil lipídico. 

Orlistat pellets apresentou reducao dos niveis de LDL-Colesterol e melhora do perfil lipidico, reduzindo risco doenca 
cardiovascular (REAVEN, et al., 2001). 
Tonstad et al. (1994) e Richelsen et al. (2007) mostraram em estudos clinicos que os voluntarios tratados com 
Orlistat apresentaram perda de peso com reducao do colesterol total e LDL-colesterol em ate 11%. 
 

Informações de qualidade e segurança 
Estudos realizados por Zhi et al. (2010) e Shepard (2000) revelaram que, mesmo apos 2 anos de administracao 
concomitante de Orlistat na dose de 120mg, 3 vezes ao dia, quantidades do farmaco no plasma foram detectadas 
esporadicamente e em doses extremamente baixas (<10ng/mL), nao havendo acumulo a nivel sistemico. 
Segundo Guerciolioni (1997), cerca de ≈97% da dose oral total administrada de Orlistat e eliminada pelas fezes, 
sendo que 83% sao na forma inalterada do farmaco. 
A maioria dos pacientes tratados por ate 2 anos, com Orlistat mantiveram os niveis de vitaminas lipossoluveis (A, D, 
E e K) dentro de suas faixas de normalidade. Mesmo assim, e prudente a realizacao periodica de exames para 
avaliar os niveis destas vitaminas no plasma. O uso de suplementos vitaminicos deve ficar a criterio do medico e/ou 
nutricionista a fim de assegurar uma nutricao adequada. 
A administracao oral de amiodarona durante o tratamento com Orlistat demonstrou uma reducao de 25-30% na 
exposicao sistemica da amiodarona, com uma potencial reducao do efeito terapeutico. Portanto, nao e 
recomendado a administracao de Orlistat em pacientes que fazem uso de amiodarona. 
O uso de Orlistat durante a gravidez e lactacao nao e recomendado devido a inexistencia de dados clinicos. 
Orlistat e contraindicado para individuos que apresentam colestase, sindrome da mau-absorcao cronica, Chrohn ou 
que possuem hipersensibilidade conhecida aos componentes presentes em Orlistat. 
 

Indicações 
Orlistat pellets e indicado para pessoas que estao o nao acima do peso ou individuos que desejam nao recuperar o 
peso perdido em dietas para perda de peso. 
Orlistat e contra indicado a paciente com sindrome de mal-absorcao cronica e colestase. 
 

Sugestão de dosagem 
A sugestao de dosagem de Orlistat com base nos estudos clinicos publicados e de 60mg a 120mg tres vezes ao dia, 
durante ou ate no maximo 1 hora apos cada uma das tres principais refeicoes. 
Se determinada refeicao nao apresentar gordura, a dose podera ser omitida. 
Doses superiores a 120mg, 3 vezes ao dia nao mostraram beneficios adicionais. 
O efeito do Orlistat resulta em um aumento do conteudo na gordura das fezes 24 a 48 horas apos a sua 
administracao oral. Normalmente, o teor de gordura das fezes retoma os valores anteriores ao tratamento, nas 48 e 
72 horas apos a descontinuacao do mesmo. 
Nao foram observadas interacoes com amitriptilina, atorvastatina, biguanidas, digoxina, fibratos, fluoxetina, 
losartan, fenitoina, fentermina, pravastatina, sibutramina e alcool. 
O feito de Orlistat resulta em um aumento do conteudo de gordura nas fezes entre 24 a 48 horas apos a 
administracao. Normalmente, o teor em gordura das fezes retoma os valores anteriores ao tratamento nas 48 a 72 
horas apos a descontinuacao do farmaco. 
 

Informações farmacotécnicas 
O mercado ainda nao disponibiliza peletizadora especifica para Orlistat pellets, portanto, sugere-se que 
manipulacao seja feita na encapsuladora manual. 
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Geralmente, nas doses de 120mg sugere-se utilizar capsula gelatinosa dura n° 02. 
 

Informações de armazenamento 
Verificar as condicoes de armazenamento e advertencias de seguranca indicadas no rotulo do produto. 
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