
 

 

 

Revele suas curvas  

 

Diferenciais de DIGLOTHIN® 

 

 Ação emagrecedora multialvo 

 Clinicamente testado 

 Auxilia no controle do diabetes 

 Ação cardioprotetora 

 Protege o organismo da síndrome metabólica 

 

Considerações iniciais 

 

DIGLOTHIN® é um extrato dos frutos de Dichrostachys glomerata padronizado em 10% 

polifenois que ajudam a proporcionar um gerenciamento de peso e controle metabólico. Os 

polifenois ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina, permitindo que mais glicose sérica 

seja transportada para os músculos na geração de energia e menos seja captado e 

convertido pelas células de gordura. DIGLOTHIN® ainda ajuda a fornecer proteção 

antioxidante para melhorar a saúde cardiovascular, reduzindo o estresse oxidativo 

responsável pela geração de placas ateroscleróticas e a geração de eventos 

cardiovasculares deletérios.  



 

 

Dichrostachys glomerata (DG) (Forssk.). Chiov. É uma espécie vegetal arbórea encontrada 

em Camarões, dentre outros países tropicais. Possui sementes e frutos comestíveis, sendo 

este último, empregado comumente como especiaria em uma sopa tradicional de 

Camarões chamada “Nah poh” (TCHIÉGANG, C. & MBOUGUENG, P. D., 2005). 

A obesidade e suas comorbidades – referidas como aspectos da síndrome metabólica (SM) 

tem aumentado sua prevalência ao redor do mundo, com alguns países experimentando 

um aumento de até três vezes nas últimas três décadas (CDC, 2010). As comorbidades 

inclusas neste cenário epidemiológico são: diabetes mellitus tipo 2 (DM2), dislipidemia, 

aterosclerose, hipertensão, estresse oxidativo e inflamação. Dentro da síndrome 

metabólica, está compreendida uma grande diversidade de fatores que favorecem eventos 

ateroscleróticos, incluindo obesidade, dislipidemia e o metabolismo de carboidratos 

desregulado (ECKEL, R. H., et al. 2005). A síndrome também se encontra associada à 

estados pró-inflamatórios e pró-trombóticos, nos quais são vistos o aumento dos depósitos 

de gordura visceral é central. A obesidade abdominal leva à alteração do equilíbrio 

fisiológico normal das adipocinas, à resistência à insulina, à disfunção endotelial e a um 

estado pró-aterogênico (RITCHIE, S. A. & CONNEL, J. M. C., 2007; KADOWAKI, T. et al. 

2006). 

 

Indicações e ações farmacológicas  

 

Terapeuticamente, a espécie vem sendo estudada há décadas, sendo a ela atribuídas 

propriedades antivirais e anti-infecciosos (FANKAM, A. G., et al., 2011), anti-inflamatórias e 

analgésicas (ATSANG, A. K. G., et al., 2012) e cicatrizantes (KUDI, A. C., et al., 1999). Em 

avaliação pré-clínica – in vitro e in vivo, foi observado que Dichrostachys glomerata 

também exibe importante atividade antioxidante, podendo inibir a oxidação de lipoproteínas 

de baixa densidade (LDL) responsáveis pela formação das placas ateroscleróticas 

(KUATE, D. et al., 2010). Outro estudo realizado em ratos diabéticos demonstrou a 



 

 

capacidade da espécie em reduzir a glicemia de jejum e os níveis de hemoglobina 

glicosilada ao sensibilizar o organismo destes animais à ação da insulina – sinalizando um 

potencial terapêutico antidiabético significante (KUATE, D. 2010).  

A glicação proteica ocorre quando moléculas de glicose ligam-se permanentemente a 

proteínas, sem a atuação de uma enzima, quando o corpo não produz insulina suficiente 

para combater o excesso de açúcar. Desse modo, essas proteínas sofrem modificações e 

impedem que as células desempenhem seus papéis. Essa mutação leva à formação 

de AGEs (Advanced Glycation End products) ou produtos finais da glicação avançada, 

substâncias responsáveis pela aceleração do envelhecimento. De acordo com SUZUKI et 

al. (1992) Dichrostachys glomerata impede a glicação e subsequente a modificação 

estrutural induzida pela glicose de várias proteínas, prevenindo o envelhecimento e demais 

comorbidades associadas a glicação.  

Corroborando tais estudos, KUATE, D. e colaboradores (2011), posteriormente sinalizaram 

o potencial de Dichrostachys glomerata sobre os fatores de risco cardiovascular associados 

à obesidade e diabetes tipo 2. Em conjunto, estes dados científicos de significativa 

relevância e notoriedade, indicam um potencial terapêutico contra a síndrome metabólica, e 

ainda a ser explorada pela humanidade através da exótica espécie Dichrostachys 

glomerata.  

 

Estudos clínicos para avaliação da eficácia 

 

Em avaliação clínica, randomizada, duplo-cego, controlada por placebo, realizada com 297 

indivíduos (ambos os gêneros) obesos durante 8 semanas, foram administradas 200mg, 

duas vezes/dia da espécie vegetal de DIGLOTHIN® antes do almoço e jantar (não havendo 

mudança na dieta nem nos exercícios físicos regulares). O objetivo do estudo foi avaliar os 

efeitos do extrato de Dichrostachys glomerata sobre parâmetros antropométricos, 

lipidograma e outras variáveis em pacientes obesos com síndrome metabólica, 

previamente determinada.  



 

 

Durante a primeira apreciação da evolução clínica no estudo (4 semanas), foi determinado 

uma redução do peso médio, estatisticamente significante de 5,5 kg pelo grupo que 

recebeu o tratamento com a espécie de DIGLOTHIN®. Está redução foi ainda maior 

durante a apreciação final dos dados (8 semanas), correspondendo a uma perda de 11 kg 

pelos pacientes deste modo tratados. Conjuntamente, foram contempladas as reduções 

médias dentre o grupo que recebera o tratamento, na porção de gordura corporal (5,7% e 

10,7%), tamanho da cintura (6,4 cm e 10,7 cm) e tamanho do quadril (4,4 cm e 8,9 cm) 

após 4 e 8 semanas, respectivamente (Fig. 1). Todos os resultados desta forma expressos 

foram estatisticamente significativos em comparação com o placebo. 

 

Fig. 1: Efeitos da espécie de DIGLOTHIN® sobre as medidas antropométricas em obesos portadores de síndrome 
metabólica. (Fonte: KUATE, D. et al. 2013). 

 

A perda de peso alcançada neste estudo foi maior do que a obtida anteriormente com o 

uso da espécie vegetal inteira, sinalizando a influência da escolha correta da parte vegetal 

e do emprego do extrato e não do pó em formulações fitoterápicas (KUATE, D. et al. 2011). 

Esta redução no peso foi acompanhada por uma perda de gordura visceral, medida pela 

circunferência da cintura (-10,23%). Em geral, mudanças no IMC, na circunferência da 

cintura e do quadril e na gordura corporal acompanharam a perda de peso. Da mesma 

forma, a pressão arterial também diminuiu significativamente no grupo de tratamento com a 

espécie de DIGLOTHIN® em comparação com o grupo placebo (p <0,001) (Fig. 2). 



 

 

 

Fig. 2: Efeitos da espécie de DIGLOTHIN® sobre a pressão arterial em obesos portadores de síndrome 

metabólica. (Fonte: KUATE, D. et al. 2013).  

Com relação aos perfis lipídicos, o estudo confirmou os fortes efeitos hipolipemiantes da 

espécie de DG, sugerindo que esta poderia proteger contra a síndrome metabólica através 

da redução média do colesterol total, LDL, triacilglicerídeos (TAG) e o aumento do HDL. 

Houve também uma redução média da glicose sérica no grupo tratado até a semana 8. 

Estas variações foram significativas em comparação com o grupo placebo (p <0,001) (Fig. 

3). 



 

 

 

Fig. 3: Efeitos da espécie de DIGLOTHIN® sobre a glicemia e perfil lipídico plasmático em obesos com síndrome 

metabólica. (Fonte: KUATE, D. et al. 2013). 

 

A espécie demonstrou reduções significativas na insulina circulante (10,38%) e a 

resistência à insulina (35,11%), com concomitante redução dos valores médios de PCR 

(17,16%), PAI-1 (39,61%) em resposta à perda de peso (8 semanas) (p <0,001). 

Inversamente à redução do peso corporal, os níveis de adiponectina aumentaram em 

21,86% no grupo tratado até a oitava semana. 

Comparado ao pó da espécie vegetal inteira (KUATE, D. et al. 2011) o extrato da espécie 

de DIGLOTHIN® induziu uma maior redução de peso (11,15 kg vs. 7,67 kg), IMC (4,13 

kg/m2 vs. 3,00 kg/m2), circunferência abdominal (10,72cm vs. 7,17cm), gordura corporal 

(4,73% vs. 3,20%), pressão arterial sistólica (24,8 mmHg vs. 13,09 mmHg) e glicemia em 

jejum (30,7 mg/dL vs. 28,91 mg/dL). A perda de peso em indivíduos com sobrepeso e 

obesos reduz a mortalidade e a morbidade, sendo importante no tratamento de pacientes 

obesos e em sua prevenção. Os dados atuais sugerem que a perda de peso per se leva a 

uma melhora significativa em vários fatores de risco cardiometabólico. Em particular, os 



 

 

sujeitos tratados exibiram diminuições significativas nos níveis de PAI-1, PCR e insulina em 

jejum. Além disso, eles mostraram um aumento significativo nas concentrações de 

adiponectina, uma adipocina cujas concentrações plasmáticas se correlacionam 

positivamente com a sensibilidade à insulina, e os níveis são menores tanto em pacientes 

obesos quanto em diabéticos tipo 2 do que em indivíduos saudáveis e magros 

(CHANDRAN, M. et al. 2003). A hipoadiponectinemia é independentemente associada ao 

desenvolvimento de síndrome metabólica relacionada à obesidade, bem como diabetes e 

aterosclerose resistentes à insulina (OUCHI, N. et al. 2001), sendo esta relação a mais 

forte que a de qualquer outro marcador inflamatório (MATSUSHITA, K. et al. 2006). Os 

mecanismos de ação terapêutica da espécie podem incluir atividade antioxidante e inibição 

da oxidação de LDL (KUATE, D. et al. 2007), bem como modulação dos níveis de glicose e 

HbA1c (KUATE, D. et al. 2011). 

Ademais ao apelo estético, o uso terapêutico da espécie de DIGLOTHIN® pela população 

poderia ter um efeito preventivo sobre a dislipidemia e a síndrome metabólica. Em 

conjunto, a redução dos níveis de LDL é geralmente considerada um fator chave no 

controle do risco cardiovascular, pois as partículas de LDL são os principais portadores de 

colesterol circulante e desempenham um papel fundamental na transferência de colesterol 

no metabolismo (BAIRAKTARI, E. T., et al. 2005). As diretrizes do Terceiro Relatório do 

Programa Nacional de Educação sobre Colesterol (Painel de Tratamento de Adultos III) 

(NCEP ATP III) enfocam os níveis de LDL como alvo primário da terapia de redução de 

colesterol (NCEP, 2001). A suplementação com DIGLOTHIN® pode, portanto, ser uma 

estratégia útil para diminuir os níveis de LDL. 

Em suma, a espécie de DIGLOTHIN® reduz o peso e melhora os fatores de risco 

aterogênicos associados à SM após 8 semanas de tratamento. Seus efeitos são mais 

eficazes do que aqueles observados em estudos prévios usando a espécie em pó, 

conferindo assim uma capacidade anti-aterogênica superior ao DIGLOTHIN®. 

 



 

 

Dosagem e modo de usar 

 

Posologia: ingerir uma dose de 200 mg de DIGLOTHIN®, duas vezes ao dia. 

 

Sugestões de formas farmacêuticas 

- Cápsulas 

- Pirulito 

 

Análise de DIGLOTHIN® na formulação de pirulito 

 

1. Introdução 

DIGLOTHIN® é um extrato dos frutos de Dichrostachys glomerata 

padronizado em 10% polifenóis que ajudam a proporcionar um gerenciamento 

de peso e controle metabólico por meio de múltiplos mecanismos de ação – 

incluindo o aprimoramento da função da leptina (hormônio associado à 

saciedade, controle do apetite). Os polifenóis ajudam a melhorar a sensibilidade 

à insulina, permitindo que mais glicose sérica seja transportada para os 

músculos na geração de energia e menos seja captado e convertido pelas células 

de gordura. DIGLOTHIN® ainda ajuda a fornecer proteção antioxidante para 

melhorar a saúde cardiovascular, reduzindo o estresse oxidativo responsável 

pela geração de placas ateroscleróticas e a geração de eventos cardiovasculares 

deletérios. 

A posologia recomendada para este produto é de uma cápsula de 200 mg, 

duas vezes ao dia, de preferência pela manhã e à tarde, após as refeições. 

 

2.  Procedimento Operacional Padrão 

 



 

 

2.1. MANIPULAÇÃO DE PIRULITO MEDICAMENTOSO  

 

2.1.1. Objetivo ou Propósito  

O propósito deste procedimento é descrever o método de preparo de pirulitos 

(forma oral transmucosa) com insumos farmacêuticos ativos ou nutracêuticos.  

 

2.1.2. Responsabilidade  

Farmacêutico.  

Técnicos do laboratório de sólidos.  

 

2.1.3. Alcance  

Laboratório de semissólidos.  

 

2.1.4. Definições 

• Pirulito medicamentoso (Forma Oral Transmucosa): Pirulitos ou 

pastilhas são definidos como farmacêutica sólida flavorizada em dose 

unitária destinada a ser dissolvida na boca (ou) faringe, contendo um 

ou mais medicamentos usualmente em uma base adocicada.  

 

2.1.5. Equipamentos / materiais necessários  

• Base de sorbitol amorfo. 

• Agitador magnético com aquecimento.  

• Forma ou molde.  

• Balança de precisão eletrônica.  

• Bastão de vidro. 

• Ingredientes e adjuvantes presentes na fórmula base. 

 



 

 

2.1.6. Fórmula base sugar-free para pirulito medicamentoso 

INGREDIENTE % (p/p) Função 

Diglothin 200mg Insumo farmacêutico ativo 

Edulcorante* qs (opcional para essa formulação) Edulcorante 

Flavorizante (pó ou solução 

alcoólica) 
1 Flavorizante (menta, marshmallow) 

Sorbitol amorfo** qsp 1 pirulito (8g) Excipiente/edulcorante 

*Não é necessário empregar edulcorante na formulação com Diglothin preparada com o Sorbitol amorfo, visto que esse 

próprio excipiente já promove uma edulcoração satisfatória. Contudo, para eventuais associações com outros 

ingredientes ativos, outros edulcorantes e mascaradores de sabor poderiam também serem empregados como a 

taumatina (0,01-0,05%), sucralose (0,05%), esteviosídeo (0,05-0,1%), neo-hesperidina di-hidrochalcona (0,05%), 

sacarina sódica (0,05%), glicirrizinato monoamôneo (0,5%) e o Modulex® (0,1-0,2%). 

**O Sorbitol amorfo deve ser previamente preparado conforme procedimento descrito no item 2.1.6.1 à partir do 

sorbitol liquido (Sorbitol 70%). 

 

2.1.6.1. Preparo do Sorbitol amorfo** (base para o preparo do 

pirulito).  

a) Preencher um béquer de 600mL com sorbitol 70% (preencher até atingir 

o nível máximo para preenchimento deste recipiente (ver figura 1).  É 

preciso encher totalmente o béquer para evitar a condensação de água e a 

caramelização do sorbitol. 

 
Figura 01: Nível de Sorbitol 70% no béquer 

 

b)  Em uma placa de aquecimento, aquecer a 150oC.  Monitorar o processo 

de aquecimento com o uso de um termômetro. Quando a temperatura 



 

 

atingir 100ºC (ponto de ebulição da água) ela se estabilizará por um 

determinado período até que toda água evapore.  

 

c) Em seguida, a temperatura deverá subir até 150ºC. Uma baixa agitação 

deverá ser mantida durante o processo de aquecimento.  

 
Figura 02: Sorbitol, após a evaporação da água. 

 

d) Deixar resfriar até 80ºC sob baixa agitação, e verter em seguida para uma 

forma maleável em forma de cubos (ex. forma de silicone) e deixar 

solidificar. 

 
Figura 03: Sorbitol amorfo solidificado 

 

e) Durante o período de resfriamento, evitar a exposição à umidade 

ambiental. O sorbitol amorfo é higroscópico, podendo caramelizar.  



 

 

f) Embalar em saco laminado bem vedado.  

g) Armazenar protegido da umidade e do calor.  

 

Nota: O sorbitol amorfo será usado como excipiente (base) para o 

preparo do pirulito. 

2.1.6.2. Preparo do pirulito de Diglothin 

a) Calcular e pesar a quantidade necessária de cada ingrediente.  

 
Figura 04: Processo de pesagem. 

b) Calibrar o molde, determinando o peso médio dos pirulitos somente com 

a base. Para fins de cálculo, deduzir a quantidade de ativo, adjuvantes da 

quantidade de sorbitol amorfo.  

c) Considerar uma sobrecarga de 10% para ativos, adjuvantes e excipientes. 

Não considerar o volume de álcool presente empregado nas soluções 

adjuvantes, pois o mesmo se evapora com o calor empregado durante o 

processo de preparo.  

d) Triturar, tamisar e misturar os ingredientes sólidos para facilitar a 

dispersão na base.  

e) Com o auxílio de uma placa com aquecimento, fundir o sorbitol amorfo 

(base previamente preparada) em um béquer, aquecendo-o a 90ºC. 



 

 

 
Figura 05: Sorbitol amorfo fora do molde. 

f) Usar o termômetro para o controle da temperatura, não deixando que ela 

ultrapasse os 90ºC. 

g) O aquecimento excessivo pode promover alteração no ponto de 

solidificação da base de sorbitol.  

h) Quando a temperatura alcançar 90ºC, desligar o aquecimento e dispersar 

aos poucos os ingredientes ativos solúveis na base e os adjuvantes sólidos 

previamente triturados. 

 
Figura 06: Dispersão do Diglothin no sorbitol amorfo derretido. 

 



 

 

i) Para facilitar a dispersão, utilizar um pequeno tamis para promover a 

desagregação da mistura de pós no momento da aditivação. Ativos 

solúveis em álcool, podem ser previamente solubilizados neste solvente e 

em seguida aditivado. Ativos líquidos ou solubilizados em álcool devem 

ser adicionados lentamente.  

j) Quando a temperatura estiver próxima a 70ºC, adicionar o flavorizante pó 

ou solução alcoólica (não usar solução aquosa de flavorizante).  

k) Em seguida, verter para o molde previamente lubrificado com óleo fixo 

vegetal. 

l) Inserir as hastes (“palitos”) antes da solidificação da base.  

 

 
Figura 08: Preenchimento dos moldes 

 

 



 

 

 

Figura 09: Inserção dos palitos. 

 

m) Deixar solidificar em temperatura ambiente. 

 

Figura 10: Pirulitos solidificados. 

 

Contraindicações 

 
A administração oral de DIGLOTHIN®, nas doses recomendadas, apresenta boa 

tolerabilidade. DIGLOTHIN® não deve ser utilizado em crianças, gestantes e lactantes. 

*Material destinado ao profissional da saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico). 
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