
 

 

 

Prolipium, é composto por peptídeos bioativos de ação fisiológica celular, sintetizados a 
partir de (Saccharomyces cerevisae), por um processo multienzimático de baixo peso 
molecular e alta tecnologia de fabricação, que atua diretamente no eixo hipotálamo- 
intestino como inibidor da lipogênese e inibidor de apetite, auxiliando de maneira eficaz 
no emagrecimento. 

 

Estudos demonstraram: 

 Inibição do apetite. 
 Redução de peso significativa em um mês. 
 Redução de massa gorda. 
 Redução do acúmulo de gordura visceral. 
 Redução do peso corporal e IMC em 8 semanas. 

 

Propriedades: 

 O desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia provoca modificações no 
peso corporal. O processo biológico denominado homeostase energética, envolve a 
regulação da ingestão alimentar e gasto energético em estado dinâmico de equilíbrio. A 
sensação de fome é caracterizada como um sinalizador, que faz com que o corpo procure 
consumir alimentos para que as células possam desempenhar sua função.  Um feedback 
negativo se aplica quando o nível de energia é restaurada para limitar a ingestão de 
nutrientes. Esta função básica resulta em uma regulação fisiológica loop e pode ser 
exacerbada por estímulos da vida cotidiana (sensorial, emocional, etc.). 

 A regulação da ingestão alimentar, faz parte de um sistema complexo envolvendo 
o centro de decisão cerebral, hipotálamo e os sinais hormonais do estado energético 
liberados pelo trato gastrointestinal. A comunicação bidirecional entre esses dois órgãos é 



 

 

definida como eixo cérebro-intestino, onde o sistema de controle holístico, periférico e 
central ligam-se continuamente para controlar a homeostase de energia.  

O acúmulo de gordura na região abdominal está associada uma série de doenças como 
aumento do risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, resistência insulínica e 
diabetes do tipo II. 

 Estudos científicos realizados na última década, ajudou a identificar uma seleção 
de peptídeos com benefícios comprovados na regulação de mediadores que promovem 
saciedade.  

 Prolipium é produzido através de um processo multienzimático, onde resulta em 
uma fração peptídica bioativa, obtida após a hidrólise da proteína da levedura 
Saccharomyces cerevisae. 

 
Mecanismo de ação: 
 

 A regulação periférica ocorre na liberação de diferentes hormônios pelo intestino 
e outros órgãos ligados. Um exemplo é a grelina, hormônio orexígeno secretado pelo 
estômago. Estes mediadores transmitem informações sobre o estado nutricional e 
metabólico do sistema nervoso central. 

 No hipotálamo, especialmente no núcleo arqueado, esses sinais bioquímicos 
modulam vários neuropeptídeos e vias neuronais complexas que desencadeiam respostas 
apropriadas aos alimentos. Os sinais que agem em duas populações neuronais distintas 
são: uma população co- expressa, o peptídeo orexigênico (AgRP) e o neuropeptídeo Y 
(NPY): a outra população libera transcrição regulada por cocaína e anfetamina (CART) e 
pró-opiomelanocortina (POMC), os quais inibem a alimentação.  Esses neurônios se 
projetam para o núcleo paraventricular (PVN) e outros núcleos envolvidos na regulação 
energética.  

 O eixo intestino-cérebro modula à saciedade a curto prazo e as respostas à fome 
para regular a entrega de nutrientes através do trato gastrointestinal, permitindo digestão 
e armazenamento eficiente de energia. Esse eixo também tem um papel na regulação dos 
níveis de glicose no sangue, mas também na função dos adipócitos e gasto de energia, 
garantindo a manutenção da homeostase energética após a refeição. 



 

 

 Prolipium também possui altos níveis de CHP (Cyclo (His-Pro), um importante 
regulador da leptina. CHP está ligado a mecanismos dopaminérgicos, pré- sinápticos e á 
uma função semelhante a leptina no SNC.  

 

Prolipium atua: 
 

↓ a secreção de NPY no hipotálamo 
↓ a secreção de fatores orexígenos como a grelina. 
    Controle dos níveis de Leptina  
↓ lipogênese (armazenamento de gordura) 
↑ saciedade 

 
 

 NPY = Neuropeptídio Y, responsável por armazenamento de energia como a gordura 
 Grelina = Hormônio produzido pelo estômago que atua no cérebro proporcionando a 

sensação de fome. 
 Leptina= Hormônio produzido pelas células de gordura, responsável pelo controle da 

ingestão alimentar e gasto energético. Em obesos os níveis de leptina encontra-se 
aumentados, porém ao contrário do que se pensa não há um maior gasto de energia 
em pacientes obesos e sim um quadro de resistência ao hormônio leptina 
(hiperleptinemia). 
 



 

 

 

 
Figura 1: – Controle da leptina pelo sistema nervoso central (SNC) na regulação do consumo 
alimentar e do metabolismo energético, adaptação de (KOWALSKI, L.H. 2014).   

 
     

Estudos Relatados: 
 

Em um estudo foi avaliado o potencial anti-obesidade da levedura hidrolisada 
(LH). Foram selecionadas 30 mulheres obesas, com idade entre 20 e 60 anos designadas 
para o grupo controle e o grupo administrado com LH. O estudo foi conduzido no sul da 
Koreia, aprovado pelo Comitê de Ética de Experimentação Humana pela Jeonju University. 
Após 8 semanas de tratamento foram avaliados os resultados, onde constatou-se redução 
significativa do índice de massa corporal pelo tratamento de LH, 500 mg/dia, (P <0.05). O 
grupo administrado com LH-500 após 8 semanas de tratamento apresentou redução de 
massa gorda, 29.5 kg (linha de base) versus 23,8 Kg (8ª semana), P < 0.1; Razão de massa 
gorda 38,8% (linha de base) versus 36, 5% (8ª semana), P < 0.05. O grupo LH-500 
apresentou uma redução significativa na ingestão de calorias durante o tratamento de 8 
semanas (P <0,001). O grupo controle recebeu um placebo (100% dextrina), onde 



 

 

demonstrou nos resultados, maior apetite, querendo ingerir mais comida (P<0,05) em 
relação ao grupo LH-500 (P<0,05); O grupo controle também demonstrou uma preferência 
de doces ligeiramente aumentada. Enquanto o grupo LH-500 mostrou uma redução 
significativa na preferência por doces. Como conclusão do estudo foi possível avaliar que 
uma baixa dosagem de LH pode induzir redução de peso e gordura corporal em mulheres 
obesas através da redução da ingestão calórica. (JUNG, et al., 2017).  
 
Tabela 1: Mudanças no peso e composição corporal após 8 semanas de tratamento com levedura 
hidrolisada (LH). 

 
 
Os dados são médias ± SEM. A cruz indica uma diferença significa va († P <0,05 e †† P <0,01) entre 
a linha de base e a cada semana por medidas repetidas por ANOVA seguida por comparações 
pareadas ajustadas por Bonferroni dentro dos grupos. Os asteriscos indicam uma diferença 
significativa (* P <0,05, ** P <0,01 e *** P <0,001) da alteração a cada semana entre os dois grupos 
(grupo controle versus grupo LH-500) pelo teste t. *LH-500 = YH-500 (Yeast Hydrolysate). 
 
Abaixo seguem os gráficos representativos dos resultados do estudo após a 
administração de 500 mg ao dia de LH- 500, após 8 semanas de tratamento: 
 

 
 



 

 

 
 

Figura.2: Alterações na ingestão de energia durante o tratamento de 8 semanas com levedura 
hidrolisada (LH). Os dados são médias ± SEM. Os asteriscos indicam uma diferença significativa 
(* P <0,05, ** P <0,01 e *** P <0,001) da alteração entre os dois grupos (grupo controle versus 
LH-500) pelo teste t a cada semana. *LH-500 = YH-500 (Yeast Hydrolysate). 

 
Redução da compulsão por doces: 
 

 
Figura . 3. Alterações do limiar de detecção de doces e preferência de doces após o tratamento 
de 8 semanas com levedura hidrolisada (LH). Os dados são médias ± SEM. O asterisco indica uma 
diferença significativa (P <0,05) da mudança entre os dois grupos (controle grupo versus grupo 
LH-500) pelo teste t. *LH-500 = YH-500 (Yeast Hydrolysate). 

 
 
           Outros estudos também demonstraram eficácia na dosagem de 1g/dia de LH, onde 



 

 

foi observado redução no peso e acúmulo de gordura abdominal em obesos de ambos os 
sexos, através da redução de ingestão calórica. (JUNG, et al., 2009).  
 

      JUNG, et al, 2014, realizaram um estudo com a finalidade de avaliar a atividade da 
levedura hidrolisada na gordura abdominal. O estudo foi realizados com mulheres e 
homens de idade entre 20 e 50 anos por 10 semanas. A massa gorda abdominal foi avaliada 
por tomografia computadorizada. Como resultados foi possível avaliar já na sexta semana, 
reduções significativas na ingestão de energia no grupo administrado com LH 1g/dia, em 
relação ao grupo administrado o placebo 1g/dia (P<0,05). O peso corporal e o índice de 
massa corporal (IMC), foram significativamente reduzidos em 10 semanas em comparação 
com os valores basais no grupo levedura, e essas diferenças foram significativamente 
maiores do que as do grupo controle: Peso corporal 0,83 Kg versus - 2,60 kg (P < 0,001), 
IMC 0,29 kg /m² versus - 0,90 kg m² (P<0.001). Apesar do aumento da perda de peso 
corporal no grupo das leveduras, a massa corporal magra não apresentou diferença entre 
os dois grupos. A massa gorda corporal no grupo controle não mudou significativamente 
entre a linha de base e a semana 10. No entanto, o grupo de leveduras perdeu uma 
quantidade significativa de massa de gordura corporal após 10 semanas de tratamento (P< 
0.01). As diferenças na espessura da gordura abdominal e circunferência entre os dois 
grupos foi significativa após 10 semanas de tratamento (P <0.001). A área de gordura 
abdominal total no grupo de levedura foi significativamente menor do que no grupo 
controle após 10 semanas de tratamento (-7,06 cm² versus – 17,34 cm²; P <0.01). Como 
conclusão do estudo foi possível avaliar que LH pode reduzir o peso corporal e o acúmulo 
de gordura abdominal sem um efeito adverso na massa corporal magra em adultos obesos. 

 
 JUNG, et al, 2011, investigaram os efeitos da saciedade de LH em mulheres obesas 

por 4 semanas. As mulheres participantes foram distribuídas ao grupo placebo (n=10) e o 
grupo LH, sendo administrado 1 g / dia. Foi possível avaliar nos resultados uma redução de 
peso significativa (P<0.05) no grupo LH (1.68 kg) comparado com o grupo placebo (0,71 
kg). O percentual médio do peso corporal (PMPC) e índice de massa corporal (IMC) do 
grupo LH: PMPC: 3,04%; IMC: 0,65 kg / m² diminuíram significativamente (P<0.05) em 
comparação ao grupo placebo: PMPC: 1,26%; IMC: 0,27 kg / m²). 

 
 

Contraindicações e Precauções: 

Gestantes, nutrizes, idosos e crianças devem consultar o profissional habilitado antes da 
utilização. Pacientes com sensibilidade á composição. 



 

 

 

Via de administração:  

Via oral.  

 

Posologia:  

Sugere-se a dosagem de 500 mg ao dia. Pode ser dividido em duas dosagens ao dia, 
administrando 250 mg antes do café da manhã e 250 mg antes do jantar. 

 Essa dosagem pode ser alterada e deve ser avaliada por um profissional habilitado. 
 

Conservação/Armazenamento:  

Armazenar em recipiente hermeticamente fechado, ao abrigo da luz e da humidade. 
Temperatura: 15° -30°.  Umidade: 40-75%. 
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