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Orlistat pó sintético 
Coadjuvante no gerenciamento do peso 
 
A obesidade atinge proporcoes drasticas e epidemicas em diversos paises, e o fator determinante para o excesso de 
peso e a ingestao excessiva de alimentos gordurosos. 
A obesidade e o acumulo excessivo de gordura no corpo, e este excesso pode levar a diversas disfuncoes 
metabolicas cronicas como diabetes tipo II, hipertensao, resistencia a insulina, dislipidemia, depressao, entre 
outras. 
Orlistat e um farmaco destinado ao tratamento da obesidade e do excesso de peso que atua atraves do bloqueio da 
acao das lipases gastrointestinais (enzimas que digerem as gorduras provenientes do alimento). Quando sao 
bloqueadas, estas enzimas nao conseguem digerir algumas gorduras na dieta, o que faz com que cerca de um 
quarto destas gorduras transitem para as fezes sem serem digeridas, auxiliando na reducao e manutencao do peso 
e melhorando os niveis lipidicos. 
Orlistat nao e considerado um supressor do apetite, pois atua de modo diferente, atingindo as enzimas pancreaticas 
e gastricas responsaveis pela digestao de gordura (Sizer, et al., 2003). 
Descoberto em 1981, esse composto produzido pelo Streptomyces toxycitrini foi denominado lipstatina, que 
subsequentemente foi isolado, sintetizado (Polimorfo B) e purificado, originando Orlistat (tetra-hidrolipstatina), um 
analogo mais estavel e parcialmente hidrogenado da lipstatina. 
Existem duas formas cristalinas distintas do farmaco: o Polimorfo A, apresentando-se na forma fermentada e o 
Polimorfo B disponivel na forma sintetica. O Polimorfo B e a forma mais purificada e portanto, a forma desejavel 
prevista para a comercializacao (EMEA, 2005; TAYLOR et al., 2010). 
O Orlistat po sintetico na forma de Polimorfo B, e sintetizado quimicamente atraves de metodos estereospecificos, 
dando origem a um farmaco com pureza ≥ 95% em relacao ao Orlistat produzido por processo fermentativo 
(Polimorfo A), um processo mais economico, mas que resulta na formacao de consideraveis quantidades de 
impurezas no ambito toxicologico. Essas impurezas podem nao ser assimiladas pelo organismo, podendo causar 
reacoes adversas graves. 
Associado a reeducacao alimentar, Orlistat po sintetico impede a absorcao de ate 30% de toda a gordura ingerida 
na alimentacao, nao causa efeitos colaterais, dependencia quimica e danos cerebrais, como muitas substancias 
comumente utilizadas para a perda de peso. 
 

Propriedades 
Orlistat po sintetico destinado ao gerenciamento do peso e manutencao de peso corporeo: 

Tem a capacidade de absorver cerca de 30% da gordura ingerida do alimento; 

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

Nao causa dependencia quimica e danos cerebrais. 
 

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. 
 

Comprovação de eficácia 
1. Orlistat é eficaz como coadjuvante na perda de peso. 
Diversos estudos mostram que Orlistat 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). 
 

2. Segurança e eficácia em crianças 
Orlistat 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). 
 
3. Redução de LDL-Colesterol e melhora do perfil lipídico. 

Orlistat apresentou reducao dos niveis de LDL-Colesterol e melhora do perfil lipidico, reduzindo risco doenca 
cardiovascular (REAVEN, et al., 2001). 
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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. 
Nao foram observadas interacoes com amitriptilina, atorvastatina, biguanidas, digoxina, fibratos, fluoxetina, 
losartan, fenitoina, fentermina, pravastatina, sibutramina e alcool. 
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 e indicado para pessoas que estao acima do peso ou individuos ou que desejam nao recuperar o peso 
perdido em dietas de emagrecimento. 
 

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. 
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 
Orlistat po sintetico apresenta-se na forma de um po branco pegajoso e higroscopico. O emprego de excipientes 
apropriados, melhoram o perfil biofarmaceutico e estabilidade farmacotecnica do farmaco. 
Sugestao de excipiente para capsulas com Orlistat (Ferreira, 2011): 
Lauril sulfato de sodio 1,5% (agente molhante) 
Glicotato sodico de amido 8,0% (superdesintegrante) 
Mistura (50% de lactose + 50% celulose microcristalina) qsp 100% (diluente) 
 

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