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GERENCIAMENTO
DE PESO



ANSIEDADE
E COMPULSÃO

Não somente por questão de estética, o excesso de peso é preocupante, pois 
também reduz a qualidade e a expectativa de vida.
 
Quando estão passando por períodos estressantes, as pessoas tendem a 
mudar seus padrões alimentares.

Então, geralmente, pessoas estressadas desenvolvem compulsões alimentares, 
que estão envolvidas com a obesidade.

O isolamento, por exemplo, é um processo tedioso que gera angústia, ansiedade e estresse, e 
isso acaba refletindo na alimentação, pois o aumento dos níveis do hormônio do estresse, o 
cortisol, se relaciona com a alta ingestão de alimentos e doces calóricos.



A obesidade é um problema de saúde pública em todo o mundo e está diretamente 
relacionada a um padrão alimentar presente na sociedade definido pelo consumo de 
alimentos com alta carga de processamento, ricos em gordura, açúcar e sódio.

Como resultado desse padrão alimentar, aumenta-se a suscetibilidade ao sobrepeso e 
a doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, dislipidemia, 
resistência à insulina e diabetes no contexto da síndrome metabólica, por exemplo.
 
Pesquisas recentes têm identificado inúmeros compostos naturais que promovem 
uma diminuição significativa nos níveis de cortisol plasmático. Esses compostos 
naturais podem ajudar a reduzir a resposta tóxica ao estresse e à ansiedade que estão 
subjacentes a tantos problemas de saúde crônicos de hoje (Hall et al., 2017 e 
Goldschein, 2017).

Evidências indicam, também, que alterações diversas na composição do microbioma 
intestinal podem desempenhar um papel fundamental na progressão da obesidade.
Assim, a combinação de prebióticos e probióticos (simbióticos) promove uma terapia 
eficaz e sinérgica para desordens metabólicas (HADI; SEPANDI; MARX; MORADI et al., 2019).



Administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia (15 a 30 minutos antes
das principais refeições) ou conforme orientação médica.

Beanblock®......................................50 mg  

Excipiente qsp...........................1 Cápsula 

 

Cápsulas Beanblock ® 

Beanblock® Diminui o Peso e a Circunferência da Cintura Estudo conduzido por Luzzi et al. (2014) avaliou a 
eficácia do Beanblock® no controle do peso em 
pacientes obesos durante 12 semanas. Na 
semana 12, a suplementação com Beanblock® 
foi associada a uma redução de peso corpóreo 
(de 82,8 kg para 78,8 kg, p<0,0001); A 
circunferência também foi reduzida de 94,4 cm 
para 88,2 cm (p<0,0001); O estresse oxidativo foi 
diminuído após a suplementação com 
Beanblock® de 380,4 para 340,7 (p<0,0001); A 
saciedade e o apetite melhoram no grupo 
suplementado. Não foram observados efeitos 
adversos associados ao tratamento; No grupo 
placebo não foram observadas alterações 
significativas. 



Administrar 1 cápsula 3 vezes ao dia ou conforme orientação
médica. De preferência antes das principais refeições.

Orlistat .........................................120 mg    

Resveratrol ..................................100 mg 

Excipiente qsp .............................1 Cápsula 
 

Cápsulas de Orlistat + Resveratrol 

Associação de Resveratrol + Orlistat na Redução de Peso

Estudo conduzido por Arzola-Paniagua et al. 
(2016) teve como objetivo avaliar a eficácia da 
combinação de orlistat + resveratrol durante seis 
meses em pacientes obesos. Foi observada 
significativa redução do peso de -6,82 kg no 
grupo Resveratrol + Orlistate quando 
comparado com -3,5 kg no grupo placebo; No 
grupo tratado com resveratrol em monoterapia, 
a diminuição de peso foi de -4,68 kg e no grupo 
Orlistat em monoterapia a redução foi de -6,02 
kg; No grupo Resveratrol + Orlistate houve 
redução significativa do IMC, circunferência da 
cintura, tecido adiposo, triglicerídeos, leptina e a 
razão leptina/adiponectina.



Administrar 2 cápsulas ao dia ou conforme orientação médica.

Meratrim ....................................400 mg®  

 

 

Cápsulas de Meratrim® 

Meratrim Reduz o Peso Corporal de Forma Natural e Segura

Este estudo realizado por Kudiganti et al. (2016) 
teve como objetivo avaliar a eficácia e 
tolerabilidade de Meratrim® no controle do peso 
corporal em indivíduos saudáveis com 
sobrepeso.Excipiente qsp ............................1 Cápsula



Administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia ou conforme
orientação médica

Glucomannan ................................500 mg   

G. cambogia ..................................500 mg 

Excipiente qsp .............................1 Cápsula 
 

Cápsulas de Glucomannan e G. cambogia 

Cápsulas de Glucomannan e G. cambogia são Eficazes
na Diminuição do Peso e dos Marcadores Metabólicos

Estudo conduzido por Maia-Landim et al. (2018) 
avaliaram os efeitos da administração de 
Garcinia cambogia e glucomannan em 
pacientes com excesso de peso. O tratamento 
foi eficaz na diminuição do peso, redução da 
gordura visceral e dos níveis lipídicos, e foi 
observado também um aumento da taxa 
metabólica basal.



Administrar 1 sachê ao dia durante cada refeição rica em
gordura (totalizando 6g ao dia) ou conforme orientação médica.

F4T REDUX  ..................................2,0  g®   

 

 

F4T REDUX®  

F4T REDUX® no Controle do Perfil Lipídico e do Peso

Estudo clínico conduzido por Comerford et al. 
(2011) investigou os efeitos da administração de 
um oligossacarídeo derivado do milho em 
indivíduos com sobrepeso não-diabéticos em 
relação ao peso corpóreo e os níveis lipídicos. 
Houve redução significativa no peso corpóreo 
(-0,4 +/- 0,2kg, p<0,05), níveis séricos de 
colesterol total (-0,295 +/- 0,10 mmol/l, p<0,02), 
LDL-colesterol (-0,23 +/- 0,11 mmol/l, p<0,05); Os 
níveis de insulina foram reduzidos em 9,5% 
(p=0,06) após o período de avaliação.

Excipiente qsp ..............................1 Sachê



Extrato de Açafrão na Redução do Apetite e do Peso Corporal

Administrar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação médica.

Saffron Extract...........................176,5 mg  

 

Cápsulas de Sa�ron Um estudo randomizado, controlado por 
placebo e duplo-cego foi conduzido para avaliar 
a eficácia da suplementação de extrato de 
açafrão (Sa�ron Extract) 176,5 mg/dia sobre o 
peso corporal durante 8 semanas (Lu et al., 
2018). Houve uma redução no apetite e 
aumento da saciedade, causando uma 
diminuição significativamente maior do peso 
corporal quando comparado ao grupo placebo.

Excipiente qsp ...........................1 Cápsula



Administrar 1 cápsula 2 a 3 vezes ao dia ou conforme
orientação do médico. 

Relora  ........................................250 mg®   

 

 

Cápsulas de Relora® 

Relora® para Diminuição da Ansiedade e Controle do Apetite Relora® é a combinação patenteada de 
constituintes ativos de plantas, o honokiol e a 
berberina, com eficácia comprovada na 
diminuição da ansiedade, agitação do sono, 
níveis de cortisol e compulsão alimentar 
relacionada ao estresse. Um estudo conduzido 
por Talbott et al. (2013) avaliou os efeitos do 
Relora® nos níveis de cortisol plasmático em 
indivíduos com estresse psicológico crônico. De 
acordo com os resultados, o estado global de 
humor melhorou cerca de 11% no grupo Relora® 
comparado com o placebo (p<0,05). O índice 
que mede o estresse total também diminuiu no 
grupo Relora® comparado com o placebo 
(p<0,05).

Excipiente qsp ...........................1 Cápsula



Administrar 2 cápsulas ao dia ou conforme orientação médica.

Lactobacillus rhamnosus ......1,6x10⁸ UFC  

Oligofrutose ..................................210 mg 

Inulina .............................................90 mg 
 

Excipiente qsp .............................1 Cápsula 
 

Cápsulas Probióticas 

Probióticos e Prebióticos no Controle do Apetite e Saciedade
Esse estudo avaliou o impacto da suplementação com 
probióticos na sensação de apetite e comportamento 
alimentar em um programa de redução do peso.
Resultados:
-A suplementação probiótica aumentou a perda de peso 
em mulheres com alto desejo de comer gordura.
-A eficiência da saciedade no almoço aumentou, 
enquanto a desinibição e a fome diminuíram mais em 
mulheres tratadas com probióticos, em comparação ao 
controle; 
-Além disso, o grupo feminino que recebeu probióticos 
demonstrou uma redução mais acentuada no desejo de 
se alimentar e no escore Beck Depression Inventory, 
que foi significativamente diferente quando comparado 
ao placebo, bem como aumento na pontuação de Body 
Esteem Scale questionnaire; 
-Nos homens também foram observados benefícios 
significativos após suplementação probiótica na 
plenitude de jejum e na contenção cognitiva (Sanchez et 
al., 2017).



Administrar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação médica.

L. acidophilus...........................2x10⁹ UFC  

L. casei.....................................2x10⁹ UFC 

B. bifidum................................2x10⁹ UFC 
 

Inulina......................................0,8 g  
 

Excipiente qsp.........................1 Cápsula  
 

Cápsulas Simbióticas 

Simbióticos na Melhora do Perfil Lipídico
e Parâmetros Psicológicos

Esse estudo randomizado, duplo-cego e 
placebo-controlado teve como objetivo avaliar os efeitos 
de uma suplementação simbiótica nos índices 
antropométricos, perfil glicêmico e lipídico, pressão 
arterial e estado psicológico em adultos obesos ou com 
sobrepeso (HADI; SEPANDI; MARX; MORADI et al., 2019).
O grupo simbiótico demonstrou uma redução 
significativa do peso corporal, triglicerídeos, níveis de 
colesterol total, LDL-c, estresse, ansiedade e depressão 
quando comparado ao placebo;



Administrar 1 cápsula no almoço e 1 cápsula no jantar ou
conforme orientação médica.

Green tea........................................250 mg  

Capsaicina........................................50 mg 

Gengibre.........................................100 mg 
 

Excipiente qsp.............................1 Cápsula 
 

Associação  

Redução do Peso e IMC, Melhora o Metabolismo
da Insulina e os Níveis de GSH

Um estudo avaliou uma associação na perda de peso e 
perfil metabólico em mulheres com sobrepeso. O 
suplemento de green tea, capsaicina e gengibre 
resultou em redução significativa do peso comparado 
ao placebo (-1,8±1,5 vs. +0,4±1,5 kg) e Índice de Massa 
Corporal (IMC; -0,7±0,5 vs. +0,1±0,5 kg/m2, 
respectivamente). Além disso, os indivíduos que 
receberam a associação tiveram redução nas 
concentrações séricas de insulina (-2,6±3,9 vs. -0,6±2,0 
µIU/mL), Homeostatic Model of Assessment for Insulin 
Resistance (-0,5±0,8 vs. -0,05±0,6) e aumento do 
Quantitative Insulin Sensitivity Check Index (+0,01±0,01 
vs. +0,001±0,01) e níveis plasmáticos de glutationa (GSH) 
(+73,8±120,6 vs. -28,3±193,4 µmol/L) comparado ao 
placebo (TAGHIZADEH; FARZIN; TAHERI; MAHLOUJI et 
al., 2017).
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