
 

 

  

 

E-BOOK  

ATIVOS AUXILIARES NA 

REDUÇÃO DO PESO 

 

Os fármacos antiobesidade 

geralmente atuam diminuindo o 

apetite, inibindo absorção de 

gordura e carboidrato, aumentando 

o consumo de energia e 

termogênese, e também em 

sistemas de neurotransmissão. 

Neste e-book listaremos de forma 

prática as principais matérias primas 

do setor magistral utilizadas como 

adjuvantes no tratamento da perda 

de peso. Estão descritas de acordo 

com sua indicação terapêutica e 

apresentam as informações 

essenciais para auxiliar na elaboração 

das fórmulas dos seus pacientes. 

 



 

 

 
EMPORIUM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 

ATIVOS AUXILIARES NA REDUÇÃO DO PESO 
 
 

ta 

Seu bem-estar 
Sua saúde 

Sua fórmula 

Emagrecedores - Ansiolíticos / Controle Compulsão Alimentar 

Matéria Prima Princípio Ativo Mecanismo de Ação Indicação Terapêutica Dose e Posologia Contraindicações  

5HTP 

(5-Hidroxitriptofano) 
5 Hidroxitriptofano Inibidor da recaptação de serotonina. 

Ansiedade e compulsão 

alimentar, desejo por doces. 

Precursor de serotonina. 

50 a 150mg 

2 x o dia nos horários de 

maior ansiedade e 

compulsão. 

Insuficiência renal 

crônica. Consulte seu 

médico se estiver usando 

antidepressivos. 

Saffrin 

(Croccus sativus) 
0,3% Safranal 

Inibidor da recaptação de serotonina. Reduz os 

níveis de LDL e melhora a sensibilidade à 

insulina. 

Promover saciedade, inibir a 

recaptação de serotonina e 

controlar a compulsão 

por doces. Precursor de 

serotonina. 

85mg  

2 x ao dia nos horários de 

maior ansiedade e 

compulsão. 

_______ 

Serenzo 

(Citrus sinensis) 

Padronização em 20%   

D-limoneno 
Inibidor da recaptação de serotonina. 

Ansiedade e compulsão 

alimentar, desejo por doces. 

200 a 250mg 

2 x ao dia nos horários de 

maior ansiedade e 

compulsão. 

_______ 

Relora Honokiol + Berberina 

Regula funções do hipotálamo, como níveis 

hormonais, temperatura, peso e ciclos do sono. 

Auxilia na regulação do eixo hipotalâmico-

pituitário-supra-renal. Regula liberação do 

cortisol. 

Ansiedade e compulsão 

alimentar, desejo por doces. 

200 a 250mg 

2 x ao dia nos horários de 

maior ansiedade e 

compulsão. 

_______ 

Valeriana 

(Extrato Seco) 
Ácido Valerênico 

Atua nos receptores específicos para GABA, com 

ação calmante e ansiolítica. 

Ansiedade, compulsão 

alimentar, insônia. 

50 a 200mg  

2 x ao dia 

Gestantes, lactantes, 

pacientes abaixo de 12 

anos. Não consumir com 

bebida alcoólica ou 

outros calmantes e 

sedativos. 

Passiflora 
(Extrato Seco) 

Flavonóides expressos 

em Vitexina 

Atua nos receptores específicos para GABA, com 

ação calmante e ansiolítica. 

Ansiedade, compulsão 

alimentar, insônia. 
100 a 500mg 

Não consumir com 

bebida alcoólica ou 

outros calmantes e 

sedativos. 
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ta 

Seu bem-estar 
Sua saúde 

Sua fórmula 

Emagrecedores - Controle Glicose/Insulina e Compulsão por Doces 
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Picolinato Cromo 

Cromo Elementar 

120mg de cromo em 

cada grama de 

picolinato (fator de 

correção) 

Aumento da sensibilidade das células à insulina. 

Auxiliar no tratamento da 

obesidade, controlando a 

glicemia e insulina. 

50 a 300mcg  _______ 

 

Vanádio 
Vanádio Elementar 

Mimetiza a ação da insulina, aumentando a 

expressão de GLUT-4 na captação celular da 

glicose. Melhora o transporte da glicose via PI3-

K. 

Atua como cofator das enzimas envolvidas no 

metabolismo.  

Auxiliar no tratamento da 

obesidade, controlando a 

glicemia e insulina. 

50 a 500mcg 

Doses acima da 

recomendada podem 

causar intoxicações. 

Gymnema 

Sylvestre 

(Extrato Seco) 

75% ácido gimêmico 
Aumenta a secreção da insulina nas células beta 

pancreáticas. 

Reduz compulsão por doces, 

aumenta a termogênese, 

auxiliando assim, na perda de 

peso corporal. 

100 a 200mg 

2 x ao dia 

Administra com cautela 

em pacientes diabéticos 

ou predispostos à 

hipoglicemia.  

Garcinia camboja 

(Extrato Seco) 
Ácido hidroxicítrico 

Inibe a síntese de ácidos graxos por reduzir o 

fornecimento de acetil coenzima A no 

metabolismo celular. Aumenta síntese de 

glicogênio estimulando, assim a saciedade. 

Estimula a lipólise, aumenta a 

termogênese e inibe o apetite 

via regulação hepática do nível 

de glicose.  

500mg 

2 x ao dia  

Administra com cautela 

em pacientes diabéticos 

ou predispostos à 

hipoglicemia.  

Gynostema 

pentaphylus 
98% de Gipenosideo Ativação de AMPK.  

Regula níveis de glicose e 

colesterol. 
50 a 150mg ao dia 

Não deve ser utilizada 

por pessoas que fazem 

uso de anticoagulantes. 

Canela  

(Cinnamomum cassia) 
Polifenol A 

Aumenta a síntese do glicogênio pela ativação 

da enzima glicogênio sintase, diminuindo os 

níveis séricos da glicose e inibindo a 3-beta 

glicogênio sintetase quinase (GSK3ß). Estudos 

sugerem o aumento da ativação dos receptores 

de insulina, melhorando a sensibilidade dos 

tecidos. 

Controle da glicemia e ação 

termogênica. 
100 a 250mg 2 x ao dia 

Administra com cautela 

em pacientes diabéticos 

ou predispostos à 

hipoglicemia.  
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Slendesta 5% de IP2 

Aumenta os níveis de Colecistoquinina (CCK), 

hormônio peptídico responsável pela diminuição 

do esvaziamento gástrico, conferindo redução 

do apetite e sensação de saciedade. 

Inibidor de apetite. Controla 

dos níveis prós prandiais da 

glicose e aumenta a saciedade.  

300mg  

2 x ao dia antes das 

principais refeições. 

Gestantes e lactantes 

Slendacor 

Extrato padronizado de 

3 plantas (Curry, 

Curcuma e Moringa) 

Inibe o hormônio grelina, promovendo 

saciedade. Aumenta a liberação da adiponectina, 

responsável pela regulação da glicose e pela 

utilização dos ácidos graxos como fonte de 

energia. 

Aumenta a lipólise e reduz a 

lipogênese. 

300 a 500mg 

2 x ao dia antes das 

principais refeições. 

Pacientes que fazem uso 

de anticoagulantes. 

Manga africana 

(Irvingia gabonensis) 
  

Regula a liberação da leptina pelos adipócitos. 

Regula a expressão da adiponectina. Suas fibras 

solúveis tem a capacidade de retardar o 

esvaziamento gástrico. Diminui a atividade da 

enzima G3PDH, reduzindo assim, o conteúdo de 

triglicerídeo intracelular. 

Promove saciedade, controle 

da glicemia e inibe absorção 

de lipídeos. 

500mg 

2 x ao dia, 30 minutos antes 

das principais refeições. 

_______ 

Pholianegra 

(Ilex paraguariensis) 

Saponinas, composto 

fenólicos, cafeína e 

teobromina. 

Ação de retardar o esvaziamento gástrico. 

Ativação das proteínas desacopladoras e 

forsforilação da enzima AMPK - Adenosina 

Monofosfato Kinase, que alteram o metabolismo 

de ácidos graxos e de glicose. 

Ação termogênica.  

Promove saciedade. 

150 a 250mg 

2 x ao dia, antes das 

principais refeições. 

Não deve ser utilizada 

por pessoas hipertensas, 

com insônia e ansiedade. 

Não deve ser usada por 

gestantes e lactantes. 

Lorcaserina _______ 

 

 

 

 

 

Agonista seletivo sobre o receptor 

serotoninérgico 5-HT2c.   

 

  

Perda de peso por inibir o 

apetite. 

10mg - 2 x ao dia, antes do 

almoço e jantar. 

Pacientes abaixo de 18 

anos e gestantes. 
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Pholiamagra 

(Cordia ecalyculata) 
Cafeína e taninos 

Aumenta AMP cíclico intracelular, por inibir a 

enzima fosfodiesterase. 

Ação diurética, lipolítica e 

termogênica. 

150 a 300mg 

2 x ao dia, antes das 

principais refeições. 

Não deve ser utilizada 

por pessoas hipertensas, 

com insônia e ansiedade. 

Não deve ser usada por 

gestantes e lactantes. 

Evodia 30% de Evodiamina 

Agonista dos receptores TRPV1,  ativação da 

cascata de AMPK e PPARδ, inibindo assim, a 

diferenciação dos pré adipócitos. 

Ação termogênica, 

hipoglicemiante e 

antilipogênica. 

20 a 50mg 

2 x ao dia - não usar após 

16h 

Pacientes hipertensos e 

portadores de arritmias. 

Gestantes e lactantes. 

Citrus aurantium 6% de Sinefrina 

Atua nos receptores ß-3 adrenérgicos 

localizados no tecido adipocitário branco, 

marrom e tecido muscular. 

Ação termogênica, 

hipoglicemiante e 

antilipogênica. 

200 a 600mg 

2 x ao dia, 30 minutos antes 

das principais refeições. 

Pacientes hipertensos e 

portadores de arritmias. 

Gestantes e lactantes. 

Citrus Max 

(Citrus aurantium 

concentrado) 

30% de Sinefrina 

Atua nos receptores ß-3 adrenérgicos 

localizados no tecido adipocitário branco, 

marrom e tecido muscular. 

Ação adrenérgica estimulando 

a termogênese/lipólise. 

100 a 200mg 

2 x ao dia, 30 minutos antes 

das principais refeições 

Pacientes hipertensos e 

portadores de arritmias. 

Gestantes e lactantes. 

Café verde 

(Green Coffea) 

40 a 70% de Ácido 

Clorogênico 

Inibição da enzima Glicose-6-Fosfatase, 

reduzindo a glicose sérica. 
Lipolítico / Termogênico 

100 a 200mg 

2 x ao dia - não usar após 

16h 

Pacientes hipertensos, 

portadores de arritmias e 

hipertireoidismo. 

Gestantes e lactantes. 

Cafeína _______ 

Antagonista competitivo dos receptores de 

adenosina. Ativação do sistema dopaminérgico. 

Estimula secreção de catecolaminas e inibição da 

enzima fosfodiesterase, aumentando níveis de 

AMP cíclico. Aumenta translocação de GLUT4. 

Oxidação de gorduras, 

melhora da performance 

esportiva, efeito termogênico, 

redução da fadiga, liberação 

de BDNF, etc. 

100 a 200mg 

2 x ao dia - não usar após 

16h 

pacientes portadores de 

hipoglicemia, anemia 

hipocrômica e 

insuficiência hepática ou 

renal. 

Ma-Huang 

(Effedra Herbae) 

Efedrina, 

pseudoefedrina e 

outros alcalóides. 

Simpatomimético de ação direta, atuando como 

agonista dos receptores beta e alfa 

adrenérgicos. 

Termogênico adjuvante no 

tratamento da obesidade. 

200 a 400mg 

2 x ao dia - não usar após 

16h 

Pacientes hipertensos e 

portadores de arritmias. 

Gestantes e lactantes. 

EGCG 
98% de 

Epigalocatequina 

Inibição da fosfodiesterase, com aumento de 

AMP cíclico intracelular. Estímulo do sistema 

nervoso simpático. 

Potente antioxidante, anti-

inflamatório e estimulante da 

oxidação de gorduras. 

100 a 300mg ao dia 

Pacientes portadores de 

hipoglicemia, anemia 

hipocrômica e 

insuficiência hepática ou 

renal. 
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Chá verde 98% 

(Camelia sinensis) 
95% de Polifenóis 

Inibição da fosfodiesterase, com aumento de 

AMP cíclico intracelular. Estímulo do sistema 

nervoso simpático. 

Potente antioxidante. Ação 

lipolítica. 

250 a 500mg 

2 x ao dia, 30 minutos antes 

das principais refeições 

Pacientes hipertensos, 

portadores de arritmias e 

hipertireoidismo. 

Gestantes e lactantes. 

Capsiate 

(Capsicum annuum L.) 
40% de Capsinóides 

Estimula a secreção de catecolaminas, eleva 

temperatura corporal estimulando o gasto 

calórico. 

Ação termogênica, 

promovendo o aumento da 

liberação das catecolaminas. 

4 a 6mg 

2 x ao dia 

Pacientes que sofrem de 

insônia, hipertensão, 

arritmias, gestantes, 

lactantes, crianças, 

hepatopatas e indivíduos 

que apresentam 

distúrbios renais. 

Coleus forskohlii 10% de Forskolin 

Ativação direta da enzima Adenilato Ciclase 

elevando assim, os níveis de AMP cíclico 

intracelular.  

Auxiliar em tratamentos para 

perda de massa gorda e ganho 

de massa magra (fazendo 

atividade física). 

100 a 300mg 

3 x ao dia às refeições 

Pacientes com 

hipotensão e úlcera 

péptica. 

Gengibre 

(Zingiber officinalis L.) 
5% de Gengirol 

Possui a capacidade de aumentar a taxa 

metabólica basal do organismo, o que resulta 

em uma maior ativação dos receptores beta-

adrenérgicos, resultando em maior 

termogênese. 

Auxiliar na perda de peso 

corporal por acelerar o 

metabolismo. 

200 a 400mg ao dia _______ 

Kelp Iodine 

(Laminaria japonica) 
1% de Iodine 

Fornece iodo, melhorando a função da glândula 

tireoide. 

Termogênese e lipólise. 

Essencial para funcionamento 

da tireóide. 

Iodo elementar - 150 a 

300mcg ao dia (aplicar fator 

correção) 

 

Kelp Iodine - 15 a 500mg ao 

dia (não aplicar fator de 

correção) 

Pessoas portadoras ou 

com propensão ao 

hipertireoidismo. 

Fucoxantina 

(Laminaria japonica) 
10% de Fucoxantina 

Reduz o tecido adiposo branco, aumento da 

proteína UCP1, com aumento da lipólise. 

Auxiliar na perda de peso 

corporal por acelerar o 

metabolismo. 

150mg a 300mg/dia, que 

corresponde a 15mg a 30mg 

de fucoxantina 

Pessoas portadoras ou 

com propensão ao 

hipertireoidismo. 

Fucus vesiculosus 1,5% de Iodo 
Fornece iodo, melhorando a função da glândula 

tireoide. 

Termogênese e lipólise. 

Essencial para funcionamento 

da tireóide. 

 

 

 

200 a 400mg ao dia 

 

 

  

Pessoas portadoras ou 

com propensão ao 

hipertireoidismo. 
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Morosil 

(Citrus sinensis / Citrus 

aurantium dulcis) 

Padronização em C3G 
Aumenta a atividade da enzima lipase hormônio 

sensível (HSL), contribuindo para a lipólise. 

Modula o metabolismo dos 

adipócitos, reduzindo a 

adipogênese e estimulando a 

lipólise. 

500mg ao dia 

podendo ser fracionado em 

2 x ao dia 

Gestantes e lactantes 

ID-Alg 

(Ascophyllum 

nodosum) 

Algas marrons 

(Ascophyllum 

nodosum e Fuccus 

vesiculosus) 

Inibe as enzimas α-amilase e lipase. Promove 

ação termogênica por estimular as funções da 

tireoide,  

Ativa metabolismo basal, 

acelerando queima. Além 

disso, inibe parte da absorção 

das gorduras e carboidratos da 

dieta.   

200 a 300mg   

1 cápsula 1 hora antes do 

almoço e do jantar 

Indivíduos com 

alterações na tireoide, 

alérgicas ao iodo, 

gestantes e lactantes. 

Geranium Extract 

(Pelargonium 

graveolens) 

1,3-dimetilamilamina 

(DMAA) 

Atua inibindo a recaptação de norepinefrina e 

estimulando sua liberação. 

Efeito termogênico, auxiliando 

o emagrecimento. Retarda 

fadiga central, sendo utilziado 

como pré treino. 

40 a 50mg 1 hora antes do 

treino 

Pacientes com problemas 

cardíacos e danos 

cardiovasculares 

(hipertensão arterial, 

arteriosclerose). - 

Pacientes que sofreram 

acidente vascular 

cerebral (AVC). - 

Pacientes com disfunções 

metabólicas e alterações 

do sistema nervoso. - 

Pacientes com 

insuficiência renal e/ou 

hepática. 

Hygenamine 

(Tetrabenzilo) 

 

Composto químico 

tetrabenzilo 

encontrado nas plantas 

do gênero Aconitum. 

  

Simpatomimético de ação direta, atuando como 

agonista dos receptores beta e alfa 

adrenérgicos. 

Ação termogênica/lipolítica. 

Aumenta energia no pré 

treino, melhora foco e 

aumenta clareza mental. 

30mg - 2 x ao dia 
Pessoas hipertensas, 

gestantes e lactantes. 

Paradoxine 

(Extrato de Grãos do 

Paraíso) 

6 - Paradol Estimula UCP-1 (termogenina) 

Aumenta a atividade do tecido 

adiposo marrom, aumentando 

gasto energético. Eleva os 

níveis de testosterona. 

  

40mg - 3 x ao dia _______  
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Meratrim 

Blend de extratos 

padronizado em 7- 

hidroxifrullanolideo e  

α mangostin 

Inibe a adipogênese, reduzindo a expressão de 

PPARγ, receptor envolvido no desenvolvimento 

e crescimento das 

células de gordura, inibindo a formação de 

novas células de gordura. Estimula a lipólise, 

aumentando os níveis de adiponectina.  

Auxiliar na perda de peso por 

estimular a lipólise. 

400 mg - 2 x ao dia, meia 

hora antes do almoço e meia 

hora antes do jantar. 

Gestantes e lactantes 

Citrimax 
Padronizado em Ácido 

Hidroxicítrico 

Inibe a síntese de ácidos graxos por reduzir o 

fornecimento de acetil coenzima A no 

metabolismo celular. Aumenta síntese de 

glicogênio estimulando, assim a saciedade. 

Inibe a produção e aumenta a 

queima de gordura, além de 

inibir o apetite, aumentando a 

saciedade e 

consequentemente 

diminuindo a ingestão 

calórica. Citrimax® é 

comprovadamente eficaz na 

perda de peso. 

500 a 1.500 mg - 2 a 3 x  ao 

dia, 60 minutos antes das 

principais refeições.  

Absorção ideal com o 

estômago vazio. 

Gestantes e lactantes 

Lowat 

Derivado das folhas de 

folhas de Piper betle e 

sementes de Dolichos 

biflorus 

Aumenta a adiponectina, o hormônio de queima 

de gordura. Diminui adipogênese. Aumenta a 

lipólise (quebra de gordura armazenada).  

Diminui a concentração do hormônio grelina, 

hormônio que induz a fome, o que pode ajudar 

a aumentar a saciedade. 

Auxiliar na inibição do apetite 

e modulação da massa gorda 

corporal. 

400mg  30 minutos antes do 

almoço e do jantar 
Gestantes e lactantes 

Modulip CG 

Peptideo biomimético 

baseado em 

glutrapeptide  

 

 

Estimula a lipólise via aumento da diferenciação 

da inervação neuronal em nível adipocitário 

(tecido branco adiposo). 

 

 

 

  

Efeito lipolítico, auxiliando o 

emagrecimento.  

150mg - 2 x ao dia 

Antes das principais 

refeições 

_______ 
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Cetilistate _______ 

Inibidor das lipases gastrointestinais, enzimas 

envolvidas na hidrólise dos triglicerídeos da 

dieta, com redução significativa na absorção 

intestinal de gorduras. 

Auxiliar na perda de peso por 

inibir calorias da dieta. 

60 a 120mg, até 3 x ao dia. 

Ingerir 20 minutos antes das 

principais refeições. 

Pacientes com má 

absorção crônica e 

colestase. 

Melhor tolerado que o 

Orlistat. 

Orlistat _______ 

Inibidor das lipases gastrointestinais, enzimas 

envolvidas na hidrólise dos triglicerídeos da 

dieta, com redução significativa na absorção 

intestinal de gorduras. 

Auxiliar na perda de peso por 

inibir calorias da dieta. 

60 a 120mg, até 3 x ao dia. 

Ingerir 20 minutos antes das 

principais refeições. 

Pacientes com má 

absorção crônica e 

colestase. 

Cassiolamina 

(Cassia nomame) 
8% de Cassiolamina 

Inibidor das lipases gastrointestinais, enzimas 

envolvidas na hidrólise dos triglicerídeos da 

dieta, com redução significativa na absorção 

intestinal de gorduras. 

Auxiliar na perda de peso por 

inibir calorias da dieta. 

200 a 600mg - 2 x ao dia 

Ingerir 30 minutos antes das 

principais refeições. 

Pacientes com má 

absorção crônica e 

colestase. 

Faseolamina 

(Phaseolus vulgaris) 

Proteína, minerais e 

fibras 

A proteína faseolamina atua inibindo 

parcialmente a ação da enzima alfa-amilase, que 

transforma o amido dos alimentos em glicose. 

Dessa forma, os carboidratos não são quebrados 

e não são digeridos.  

Auxiliar na perda de peso por 

inibir parte da absorção 

gastrointestinal dos 

carboidratos da dieta. Controle 

da glicemia. 

500 a 1000mg - 2 x ao dia. 

Ingerir 30 minutos antes das 

refeições mais calóricas. 

Pode causar desconforto 

gastrointestinal, como 

cólicas, gases e diarreia. 

Quitosana 
Aminopolissacarídeo 

derivado da quitina 

Reduz a absorção de gorduras pois dissolve-se 

no meio ácido gástrico aderindo à superfície das 

gotículas lipídicas c e resultante formação de um 

gel (complexo quitosana-lipídio), de baixa 

viscosidade. Não sofre absorção intestinal.  

Auxiliar na perda de peso por 

inibir parte da absorção 

gastrointestinal dos lipídeos 

da dieta. Auxilia na saciedade. 

500 a 800mg 3 vezes ao dia, 

às refeições. 

Pessoas alérgicas a 

crustáceos, gestantes e 

nutrizes. 

 

Cissus 

quadrangulares 

  

40% de Ketosteronas 
Aumenta níveis de serotonina e creatina e inibe 

a atividade das enzimas digestivas.  

Auxilia no controle do apetite 

e estimula a massa muscular. 

200mg  

2 x ao dia 
_______ 
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Outros Emagrecedores 

Matéria Prima Princípio Ativo Mecanismo de Ação Indicação Terapêutica Dose e Posologia Contraindicações  

Victosa Pen Liraglutida 

Análogo do hormônio GLP1. Promove saciedade 

por retardar o esvaziamento gástrico e por 

controlar a liberação de insulina e inibição do 

glucagon na presença de glicose sérica. 

Controle da glicemia e 

tratamento da obesidade. 

0,6 - primeira semana 

1,2 - 1 x ao dia, segunda 

semana em diante 

Pacientes com DM tipo 1 

e doenças pancreáticas. 

Sibutramina Portaria 344/98 
Inibição da recaptação da noradrenalina, 

serotonina e dopamina. 

Supressão do apetite no 

tratamento da obesidade. 

Máximo de 15mg ao dia  

dose pode ser fracionada em 

2 tomadas 

Pacientes com 

transtornos alimentares 

como bulimia e anorexia. 

Bupropiona Portaria 344/98 
Inibição da recaptação da noradrenalina e 

dopamina. 

Supressão do apetite no 

tratamento da obesidade. 

150 a 200mg 

2 x ao dia 

Bupropiona não deve ser 

usada por pacientes com 

histórico de epilepsia. 

Bupropiona 

+ 

Naltrexona 

Portaria 344/98 

A Bupropiona inibe a recaptação de dopamina e 

noradrenalina no sistema nervoso central. A 

concentração aumentada desses 

neurotransmissores aumenta a sinalização de 

neurônios produtores de POMC (pró-

opiomelanocortina), que após liberado é 

rapidamente clivado em   

α-MSH e ß-endorfinas. O alfa- -MSH é uma 

substância reconhecidamente anorexígena, 

agindo nos receptores 3 e 4 de melanocortina 

(MC3R e MC4R) e que também aumenta o gasto 

energético. Porém, a ß-endorfina que é 

produzida em conjunto, um opioide endógeno, 

inibe diretamente a via da POMC, levando a um 

aumento do consumo alimentar em roedores, 

principalmente de alimentos mais palatáveis. A 

Naltrexona, por ser um antagonista opioide, 

inibe a ação da ß-endorfina, potencializando o 

efeito anorexígeno da Bupropiona. 

Supressão do apetite no 

tratamento da obesidade. 

Dose relatada nos estudos: 

Bupropiona 180mg 

Naltrexona 8mg 

(Liberação lenta) 

1 dose 2 x ao dia 

Bupropiona não deve ser 

usada por pacientes com 

histórico de epilepsia. 

 

Naltrexona não deve ser 

usada por pacientes em 

tratamento com 

opiáceos. 
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Topiramato  

Antagonista dos receptores AMPA/KA, 

reduzindo assim comportamento de vício e 

compulsão alimentar. Redução do sabor dos 

alimentos. Melhora a sinalização da insulina nos 

receptores hipotalâmicos, ativando a via 

anorexígena PI3-q/AKT/Foxo1. Aumenta a 

expressão de UCP-1 no tecido adiposo marrom, 

aumentando o gasto energético. Melhora a 

sensibilidade hipotalâmica à leptina com maior 

ativação da via OBR/JAK2/STAT3, com 

consequente aumento do efeito anorexígeno. 

Perda de peso, aumento do 

gasto energético e 

termogênese. 

30 a 50mg 

2 X ao dia 

 

(iniciar com doses mais 

baixas) 

 

Não deve ser usado na 

gravidez e lactação. 
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 SUGESTÕES DE FÓRMULAS 

 
FÓRMULA 1 – Inibição do Apetite 
Mecanismo de ação: inibição da recaptação de serotonina, aumento dos níveis de CCK, inibição da grelina. 
Lorcaserina 10mg 
Saffrin 40mg 
Slendesta 100mg 
Lowat 100mg 
Citrimax 200mg 
Slendacor 100mg 
60 doses – $$$$ 
Tomar 1 dose 2 x ao dia antes das principais refeições. 
 
 
FÓRMULA 2 – Inibição do Apetite / Acelerador Metabólico 
Mecanismo de ação: aumento dos níveis de CCK, inibição da grelina, aumento da liberação de adiponectina, 
secreção de catecolaminas, diminuição da expressão de PPARy, agonistas de receptores adrenérgicos. 
Coleus forskolli 200mg 
Evodia 40mg  
Slendesta 100mg 
Lowat 100mg 
Capsiate 3mg 
Morosil 150mg 
Citrus Max (30% sinefrina) 100mg 
Tomar 1 dose as 10 horas e as 17 horas. 
60 doses – $$$ 
 
 
FÓRMULA 3 - Redução da Absorção de Gorduras e Carboidratos 
Mecanismo de ação: inibição das enzimas intestinais lipase e alfa amilase, formação de gel com complexo 
gordura – quitina, formação de gel com sensação de saciedade. 
Glucomanan 500mg  
Chitosan 500mg  
Cassiolamina 200mg 
Faseolamina 300mg 
Cissus quadrangulares 200mg 
Tomar 1 dose 20 minutos antes das refeições mais calóricas. 
60 doses – $ 
 
 
FÓRMULA 4 – Inibição Absorção de Gorduras da Dieta 
Mecanismo de ação: inibição das lipases intestinais. 
Cetilistate (ou Orlistat) 100mg 
Cissus quadrangulares 300mg 
ID-alg 200mg 
Tomar 1 dose 20 minutos antes das refeições mais calóricas. 
60 doses – $$$ 
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FÓRMULA 5 – Ansiolíticos e Inibidores do Apetite 
Mecanismo de ação: inibição da recaptação de serotonina, ativação de receptores GABA, diminuição do 
esvaziamento gástrico via CCK, inibição da grelina, aumento de adiponectina. 
5HTP 100mg 
Crocus sativus 70mg 
Passiflora 200mg 
Citrimax 300mg 
Slendacor 100mg 
Lowat 100mg 
Tomar 1 dose 2 x ao dia antes das principais refeições. 
60 doses – $$$ 
 
 
FÓRMULA 6 – Diminuição da Resistência à Insulina 
Mecanismo de ação: aumento da sensibilidade à insulina, aumento da expressão de GLUT4, ativação de 
AMPK. 
Vanádio 100mcg 
Cafeína 100mg 
Gynostema pentaphylum 80mg 
Morosil 150mg 
Pholianegra 120mg 
Evodia 40mg 
Gymnema sylvestre 100mg 
Cinnamomum 100mg 
Tomar 1 dose 2 x ao dia. 
60 doses – $$ 
 
 
FÓRMULA 7 – Sacietógeno 
Mecanismo de ação: aumento dos níveis de colecistoquinina (CCK) e aumento da síntese de glicogênio com 
neuro sinal de saciedade. 
Slendesta 200mg 
Citrimax 300mg 
Tomar 1 dose 1 hora antes das principais refeições. 
60 doses – $$$ 
 
 
FÓRMULA 8 – Inibição do Apetite 
Mecanismo de ação: inibição da grelina e modulação serotonina. 
Lorcaserina 10mg 
Lowat 300mg 
Tomar 1 dose as 10h e as 18h. 
60 doses – $$$ 
 
 
FÓRMULA 9 – Antilipogênico 
Mecanismo de ação: aumento da liberação de adiponectina. 
Slendacor 100mg 
Irvingia gabonenses 100mg 
Meratrim 300mg 
Lowat 100mg 
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Tomar 1 dose 2 x ao dia. 
60 doses – $$$ 
 
 
FÓRMULA 10 – Ação Lipolítica  
Mecanismo de ação: aumento da secreção catecolaminas e ação nos receptores adrenérgicos. 
Hygenamine 50mg 
Cafeína 200mg 
Capsiate 8mg 
Efedra herba 100mg 
Citrus aurantium 100mg 
Gerânio 50mg 
Tomar 1 dose no café manhã. 
30 doses – $ 
 
 
FÓRMULA 11 – Otimização da Glândula Tireoide 
Mecanismo de ação: fonte de iodo. 
ID- Alg 250mg 
Kelp Iodine 200mg 
Fucus vesiculosus 150mg 
Tomar 1 dose 2 x ao dia. 
60 doses – $$ 
 
 
FÓRMULA 12 – Lipolítico / Termogênico 
Mecanismo de ação: Inibição da enzima Fosfodiesterase (aumento AMP cíclico intracelular), estímulo de 
receptores adrenérgicos, liberação de adiponectina, aumento de UCP-1, aumento da atividade da enzima HSL, 
aumento ação de catecolaminas. 
Geranio Extract 50mg 
Fucoxantina 200mg 
Paradoxine 40mg 
Hygenamine 30mg 
Morosil 200mg 
Coleus forskohlii 200mg 
Cafeina 150mg 
Pholiamagra 150mg 
EGCG 60mg 
Citrus aurantium 100mg 
Tomar 1 dose no café manhã e as 16h. 
60 doses – $$$$ 
 
 
FÓRMULA 13 – Redução da Gordura Localizada 
Mecanismo de ação: atuação na diferenciação dos adipócitos via neuronal e aumento da proteína 
termogenina (UCP1). 
Modulip CG 150mg 
Fucoxantina 200mg 
Paradoxine 40mg 
Tomar 1 dose 2 x ao dia. 
60 doses – $$$ 
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