
INTRODUÇÃO

Chitosan é um inibidor de gordura 
que ocorre na natureza. Trata-se de 
uma substância que abriga 
potencial de revolucionar o processo 
de perda de peso e, assim reduzir a 
incidência de algumas das mais 
d e v a s t a d o r a s  d o e n ç a s  q u e 
acometem o Ocidente. 
Chitosan atrai as gorduras e as 
converte de forma que o organismo 
não consegue mais absorver. 
Consequentemente, através dessa forma de ligação com a gordura, o Chitosan a torna 
indigerível. Assim, sua contribuição calórica para nosso organismo se anula totalmente. O 
Chitosan, ligado às moléculas de gordura, deixa o trato gastrintestinal sem que estas 
sejam absorvidas. 
O processo de obtenção do Chitosan envolve triturar as cascas de camarões ou 
caranguejos em pó no e então proceder com a desacetilação deste pó. Isso se refere a um 
grupo químico especíco na molécula da quitina, e o composto remanescente é mais ativo. 
Como algumas plantas, o Chitosan não é digerível e não tem valor calórico. Não importa 
quanto Chitosan é ingerido, seu valor calórico permanece zero. Esta é uma propriedade 
muito importante para muitos produtos para perda de peso. 

DESCRIÇÃO 

Chitosan    é    um    produto    natural    
derivado    da    quitina,    um 
po l issacar ídeo  encontrado  no  
exoesqueleto  de animais  marinhos  
c o m o  c a m a r ã o  e  c a r a n g u e j o . 
Quimicamente é semelhante à celulose de 
uma bra vegetal.  
Chitosan age agregando-se as gorduras 
ingeridas na alimentação, eliminando-as 
antes de serem absorv idas pelo 
organismo, onde cariam acumuladas no 
tecido adiposo. Ele é capaz de eliminar 

CHITOSAN - Bloqueador da absorção de 
gordura        

Pharmácia Cantinho da Terra 
Avenida 17 - 559
Rio Claro - São Paulo

Telefone:   19 3522 3522
Cel:   19 9 9628 5665
whatsapp:   19 9 99779 4877



seis a oito vezes o seu peso em gordura. Chitosan produz a sensação de saciedade, 
reduzindo a vontade de comer. Não é absorvido, portanto não tem nenhum valor calórico, e 
não altera a absorção de proteínas. 
Existem dois tipos de Chitosan: o Chitosan in natura que são as bras de crustáceos 
pulverizadas e o Chitosan desacetilado (DAC) que é o Chitosan in natura que passou por um 
processo de desacetilação se tornando um extrato padronizado, podendo ser encontrado 
com dois níveis de desacetilação. 
       DAC 90%, densidade mínima 0,2 g/ml (Densidade Normal / média); 
       DAC 95%, densidade mínima 0,6 g/mL (Densidade Média/Alta).

PROPRIEDADES 

Chitosan  pode  absorver  de  6  a  8  vezes  o  seu  peso  em  lipídios,  quando  o  ácido  
ascórbico  é adicionada ao Chitosan, aumenta a habilidade dele em absorver a gordura, 
dobrando a sua eciência em bloquear a gordura. 

Combinando o ácido cítrico com Chitosan.

O ácido cítrico promove o entumecimento dele, proporcionando um aumento da saciedade e 
supressão do apetite, resultando na total redução da ingestão de alimentos. 

Controle do colesterol: 
Chitosan tem uma capacidade única de diminuir o colesterol LDL (a forma prejudicial do 
colesterol), enquanto mantém o colesterol HDL (a forma benéca). Testes laboratoriais 
feitos em ratos mostraram que Chitosan deprime os níveis séricos e hepáticos de 
colesterol em ratos alimentados com colesterol, sem afetar sua ação ou o peso do órgão. 
Estudos japoneses concluíram que chitosan parece ser um eciente agente 
hipocolesterolêmico. Em outras palavras, pode baixar ecientemente os níveis séricos de 
colesterol sem efeitos colaterais aparentes. 
Estudos mostraram que Chitosan é tão eciente quanto a colestiramina (uma droga que 
diminui o nível e colesterol no sangue) no controle sérico, sem seus efeitos colaterais 
nocivos típicos. 
O Chitosan diminui os níveis de colesterol no sangue em 66,2% e diminui ecientemente a 
absorção de colesterol, mais do que a goma guar ou celulose. 
Resultados de testes laboratoriais indicaram que uma fórmula contendo 7,5% de Chitosan 
manteve adequadamente os níveis de colesterol em ratos. 

Propriedade antibacteriana: Chitosan, tem sido utilizado para tratar acne, pois, consegue 
inibir o crescimento da bactéria que causa a inamação associada à acne. Chitosan possui a 
capacidade de eliminar Candida albicans, em testes clínicos envolvendo ratos e tendo seu 
efeito na ação da protease, quando utilizado como conservante em alimentos. Chitosan 
mostra uma ação mais ecaz do que o ácido láctico. Em alguns testes, vem mostrando ação  
antiparasitária. Chitosan reduziu a infestação bacteriana do cólon, diminuindo o risco de 
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infecção após trauma. 

Feridas e úlceras: Testes utilizando aplicações tópicas de Chitosan, indicaram que ele 
promove a cura mais rápida de feridas ou abcessos infectados por Staphylococcus sp. 
Aplicações tópicas de Chitosan, diminui o tempo de coagulação, que é vital para a cura de 
feridas como úlceras. 

Ação anti-placa nos dentes: Pela sua ação rápida, Chitosan aumenta o pH da boca e liga-se 
a bactéria que causa a formação de placa e subsequente deterioração dos dentes. 

Ação  anti-hipertensiva:  Alguns  estudos  clínicos  mostraram  que  Chitosan  funcionou  
como  um agente anti-hipertensivo e diminui a pressão de sangue em ratos machos que 
foram alimentados com alta concentração de sal. Chitosan consegue diminuir os níveis de 
cloreto no sangue que inuencia na atividade da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA).
 
Ação antitumoral: Testes clínicos conduzidos em células tumorais “in vitro” mostraram sua 
potente ação inibitória em cada uma das células tumorais.
 
Bloqueador de gordura: Todas as propriedades de Chitosan são valiosas, mas sua 
extraordinária capacidade de bloquear ou se ligar às gorduras promete ser a mais valiosa de 
todas. Elimina a gordura após ter sido absorvida pelo tecido adiposo, é muito mais difícil do 
que neutralizar seus efeitos antes que ela caia na circulação sanguínea. Chitosan 
acompanha esta formidável tarefa em converter a gordura numa forma que o organismo não 
absorva. Ele torna-se uma substância inerte que é prontamente eliminada pelo organismo.

ESTUDO 

O efeito sinérgico do ácido ascórbico e ácido cítrico com chitosan 

O ácido ascórbico é uma fonte de vitamina C que serve para aumentar a absorção dos 
lipídeos. Em outras palavras,  isso  torna  a  ação  de  Chitosan  mais  completa.  Em  
estudos  clínicos  descobriu-se  que suplementando Chitosan com ácido ascórbico resulta 
em menor digestão e absorção pelo intestino. Além disso, o ácido ascórbico quase dobra a 
eciência do Chitosan como um bloqueador de gordura. O ácido cítrico promove o 
intumescimento do Chitosan, assim proporcionando o aumento da saciedade e supressão 
do apetite.

INDICAÇÃO 

É indicado como auxiliar nos regimes de emagrecimento, auxiliar nos processos digestivos e 
diminuição  da  absorção  de  gorduras  e  colesterol  LDL.  Recomenda-se  que  Chitosan  
seja  associado  à vitamina C, pois esta potencializa o seu efeito. As cápsulas devem ser 

Pharmácia Cantinho da Terra 
Avenida 17 - 559
Rio Claro - São Paulo

Telefone:   19 3522 3522
Cel:   19 9 9628 5665
whatsapp:   19 9 99779 4877



tomadas antes das refeições. Deve-se ingerir de 8 a 10 copos de água por dia nos intervalos 
das refeições. 

CONTRA INDICAÇÃO 

Chitosan não deve ser usado por mulheres grávidas, lactentes e crianças, bem como por 
pessoas alérgicas  a crustáceos  (camarão,  lagosta,  etc).  Chitosan  não  bloqueia  a  
absorção  de  carboidratos  e proteínas. Portanto, nas dietas de emagrecimento, a 
ingestão destes deve ser balanceada. Não deve ser usado por mais de 6 meses, pois impede 
a absorção das vitaminas A,D,E e K. 

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA 

Doses orais que variam de 1,5 a 3,0 g ao dia, meia hora antes de cada refeição.

MECANISMO DE AÇÃO 

Chitosan ataca a gordura no estômago antes que ela tenha a chance de ser metabolizada. 
Ele se dissolve no próprio estômago e é convertido a gel, que “captura” a gordura, assim 
evita sua absorção e subsequente armazenamento. Chitosan torna a gordura inútil ao 
corpo, tecnicamente ele cria uma “bola de gordura”  tornando-se  grande  demais  para  ser  
metabolizado.  Ambos,  Chitosan  e  a  gordura,  cam indisponíveis para metabolização, e 
são excretados pelas fezes. 
Chitosan, liga-se ao excesso de moléculas de gordura e ácidos graxos, também liga-se ao 
colesterol da dieta, reduzindo a absorção desses compostos. Pode funcionar como uma bra 
não digerível.   
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