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     Introdução 

 Atualmente a obesidade atinge proporções drásticas e epidêmicas em diversos países, 

e um fator determinante para o excesso de peso é a gordura alimentar.  

A obesidade é o acúmulo excessivo de gordura no corpo, e este excesso de tem se 

tornado uma grave doença crônica, associada à diabetes tipo 2, resistência a insulina, 

hipertensão e dislipidemia.  

  

 

Agente antiobesidade de ação periférica 

 

 

 

 



 

 

 

     Propriedades 

Orlistate é eficaz no controle de peso a longo prazo (perda de peso, manutenção do 

peso e prevenção da recuperação do peso perdido). Proporciona melhora dos fatores de risco 

associados ao excesso de peso, dentre eles: hipercolesterolemia, diabetes mellitus não 

insulino-dependente (do tipo 2), intolerância à glicose, hiperinsulinemia, hipertensão, e 

proporciona também a redução da gordura visceral. Tratamento de pacientes com diabetes 

tipo 2, com sobrepeso ou obesidade: Orlistate, em conjunto com uma dieta levemente 

hipocalórica, promove controle glicêmico adicional quando utilizado em conjunto com 

agentes antidiabéticos orais e/ou insulina. 

 
  

   Estudos 
A obesidade é um fator de risco importante para diabetes tipo 2. A perda de peso em 

pacientes com diabetes tipo 2 está associada ao controle glicêmico e à redução dos fatores 

de risco para doenças cardiovasculares. No entanto, é notavelmente difícil de alcançar e 

sustentar a dieta para perda de peso, apenas com restrição calórica e exercícios físicos. 

A equipe de Hollander, et al, 1998, realizou um estudo multicêntrico, randomizado 

por 57 semanas duplo-cego controlado por placebo, que avaliou o impacto da administração 

do Orlistate na perda de peso e controle glicêmico, e os níveis séricos em pacientes obesos 

portadores de diabetes tipo 2 em uso de medicações a base de sulfoniluréias. Foi 

administrado 120mg de Orlistate ou placebo via oral, três vezes ao dia com uma dieta 

moderadamente hipocalórica em 391 homens e mulheres obesos com Diabetes tipo 2 

estáveis e sob uso de sulfoniluréias orais. Alterações no peso corporal, controle glicêmico e 

os níveis de lipídeos e tolerabilidade da droga foram medidos.  

Após um ano de tratamento, o grupo que recebeu Orlistate apresentou uma redução 

significativa de peso corporal: 6,2 +/- 0,45% de seu peso corporal inicial, sendo que o grupo 

placebo apresentou uma redução de apenas 4,3 +/- 0,49% (P < 0,001). O dobro de muitos 

pacientes recebendo Orlistate (49 vs 23%) perdeu ≥ 5% do peso corporal inicial (P < 0,001). O 



 

 

tratamento com Orlistate mais a dieta em comparação com o placebo mais a dieta foi 

associada à melhora significativa do controle glicêmico, como refletido na diminuição da 

HbA1c (P < 0,001) e glicemia de jejum (P < 0,001) e em reduções de dosagem de 

medicamentos orais sulfoniluréia (P < 0,01). O tratamento com Orlistate também resultou em 

melhorias significativamente maiores do que o placebo em vários parâmetros lipídicos, ou 

seja, maiores reduções nos níveis de colesterol total, (P < 0,001), colesterol LDL (P < 0,001), 

triglicerídeos (P < 0,05), apolipoproteína B (P < 0,001) e a proporção de colesterol LDL para 

HDL (P < 0,001). Os níveis de vitaminas lipossolúveis permaneceram dentro do limite normal 

de referência e poucos pacientes necessitaram de suplementação, conforme o gráfico 1. 

 

 

A prevalência do aumento da obesidade em crianças e adolescentes vem aumentando 

significativamente a cada dia. Nesta população, a terapia comportamental sozinha teve um 

sucesso limitado no fornecimento de resultados e a redução de peso sustentada, alem disso, 

tratamentos farmacológicos não tem sido extensivamente estudados neste público. 

Boldrin, et al, 2005 e sua equipe realizaram um estudo, a fim de determinar a eficácia 

e a segurança do Orlistate no controle de peso dos adolescentes. O estudo randomizado, 

duplo-cego foi realizado durante 54 semanas em 539 adolescentes obesos com idade entre 

12 – 16 anos, em 32 centros nos Estados Unidos e Canadá. 



 

 

Foram administrados uma dose de 120mg de Orlistate (n=357) ou placebo (n=182) 3 

vezes ao dia durante um ano, alem de uma dieta moderadamente hipocalórica (30% de 

calorias de gordura) e exercícios físicos e terapia comportamental. 

Os resultados afirmaram que houve uma diminuição do IMC em ambos os grupos de 

tratamento até a semana 12, sendo que o grupo que ingeriu Orlistate apresentou resultados 

acima do esperado, em relação ao grupo placebo. Medidas secundárias incluíram mudanças 

na circunferência da cintura e do quadril, perda de peso, medidas de lipídios e normalização 

dos níveis de glicose e insulina. 

 No final do estudo, o IMC diminui 0,55 com o Orlistate, mas aumentou de 0,31 com 

placebo (P=0,001). Comparado com 15,7% do grupo placebo, 26,5% dos participantes que 

ingeriram Orlistate teve uma diminuição de 5% ou mais do IMC (P= 0,005); 4,5% e 13,3%, 

respectivamente, tiveram uma redução de 10% ou mais do IMC (P= 0,002). Ao final do estudo, 

a circunferência da cintura diminui no grupo Orlistate, mas aumentou no grupo placebo (-

1,33 vs 0,12 centímetros ; P < 0,05). 

Geralmente ligeiros a moderados eventos adversos do trato gastrintestinal ocorreu 

em 9% a 50% do grupo Orlistat e em 1% a 13% do grupo placebo. 

Alem disso, o uso do Orlistate durante um ano pelos adolescentes testados não 

provocou eventos adversos graves, embora os efeitos adversos esperados fossem mais 

comuns no grupo que ingeriu Orlistate. 

 Os estudos comprovam que em combinação com alimentação balanceada, exercícios 

físicos e modificação comportamental, Orlistate estatisticamente promove o gerenciamento 

do peso em indivíduos obesos de forma segura, sem causar danos à saúde. 

 

Fonte: Hollander P.A., et al, Role of Orlistat in the Treatment of Obese Patients With Type 2 

Diabetes, Diabetes Care, vol.21, Number 8, August 1998. 

 
 
 

 



 

 

     Indicações 

 • Indicado para o tratamento a longo prazo de pacientes com sobrepeso ou 

obesidade, incluindo pacientes com fatores de risco associados à obesidade, em conjunto 

com uma dieta levemente hipocalórica. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

 Em estudos específicos de interação droga-droga nenhuma interação foi observada 

com substâncias ou drogas comumente utilizadas, como amitriptilina, atorvastatina, 

biguanidas, digoxina, fibratos, fluoxetina, losartan, fenitoína, contraceptivos orais, 

metformina, pravastatina, varfarina, nifedipina, sibutramina ou álcool. Contudo, quando a 

varfarina ou outros anticoagulantes são administrados em conjunto com Orlistate, o valor INR 

deve ser monitorado. 

Diminuição da absorção da vitamina D, E beta-caroteno foi observada quando 

administradas em conjunto com Orlistate. Se um suplemento multivitamínico for 

recomendado, deve ser tomado pelo menos 2 horas depois da administração de Orlistate ou 

na hora de dormir. 

Uma redução nos níveis plasmáticos de ciclosporina foi observada durante a 

administração concomitante de Olistate. Portanto, nesses casos, recomenda-se uma 

monitoração mais freqüente dos níveis plasmáticos de ciclosporina. 

Em um estudo farmacocinético, a administração oral de amiodarona durante o 

tratamento com Orlistate demonstrou uma redução de 25-30% na exposição sistêmica da 

amiodarona e desetilamiodarona. Devido à complexa farmacocinética da amiodarona, o 

efeito clínico não é claro. O efeito do início do tratamento com Orlistate em pacientes sob 

terapia estável com amiodarona não foi estudado. Uma potencial redução do efeito 

terapêutico da amiodarona é possível. 

 
 



 

 

     Concentração Recomendada 

 A dose recomendada é de 120mg, junto com cada uma das três refeições principais 

(durante ou até uma hora após cada refeição). Caso uma refeição seja omitida, Orlistate não 

pode ser administrado. Os pacientes deverão respeitar uma alimentação levemente 

hipocalórica, nutricionalmente balanceada, que contenha aproximadamente 30% de calorias 

provenientes da gordura. Recomenda-se que as refeições sejam ricas em frutas e vegetais. A 

ingestão diária de gordura, carboidratos e proteínas deverá ser bem distribuída entre as três 

refeições principais. Doses acima de 120mg, três vezes ao dia,não demonstraram qualquer 

benefício adicional. Não foram realizados estudos clínicos em pacientes com insuficiência 

hepática ou renal e crianças menores de 12 anos. 

 
 

     Farmacotécnica 

 Alguns excipientes indicados: celulose microcristalina, glicolato de amido sódico, lauril 

sulfato de sódio e talco. 
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