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                                                                Cassiolamina 

______________________________________________ 

Identificação 
 

Fórmula Molecular: Não aplicável         Peso molecular: Não aplicável                                    

DCB / DCI: Não aplicável                           CAS: 91770-88-6 

 INCI: Não aplicável                                    Denominação botânica: Cassia sp. 

Sinonímia: Caseolamina 

Descrição / especificação técnica: Pó fino marrom com odor característico com no mínimo 8% de 
Cassiolamina. 
 
Propriedades: É um extrato seco do fruto de Cássia, uma leguminosa que contém cinco compostos 
flavonoides, sendo o mais potente inibidor da lípase, responsável pela digestão da gordura, levando a 
uma perda de até 30% das gorduras ingeridas. 
 

Composição: Polifenóis e taninos. 

 

Aplicações 
 

Indicações:  
• Obesidade; 
• Hipercolesteremia. 
 
Posologia / concentração: 200 – 600mg/dia do extrato padronizado a 8%. 

 

Via de administração: Oral. 

 

 
 



Solução magistral:  

 

• Possibilidade de associações de fármacos para promover melhores resultados; 
• Possibilidade de formas farmacêuticas diferenciadas para melhorar a biodisponibilidade e 
promover a adesão dos pacientes. 

 

Formulações                                                  Propriedades 

 

 

 

Estudos clínicos / Estudos pré-clínicos:  

Um estudo pré clínico realizado com extrato de Cassiolamina ( Cassia nomame) em ratos obesos 
alimentados com uma dieta rica em gordura avaliou a  atividade lipase. 
Os resultados demonstraram que o inibidor da lipase é eficaz na prevenção e tartamento da obesidade2. 
 

 
 

Estabilidade: Não aplicável. 

 
Mecanismo de ação: Inibe a ligação enzima lipase-triglicerídios e impede a absorção lipídios. 

Tratamento manutenção de peso 
Cassiolamina.......................................................300mg 
Faseolamina........................................................400mg 
Vcaps™.......................................................................1un 
Posologia: Tomar 1Vcaps™ 1 vez ao dia  
 

• Inibição da absorção de carboidratos; 

• Redução de peso. 

Tratamento Síndrome metabólica  
Cassiolamina........................................................200mg 
Picolinato de cromo.......................................... 50mcg 
Vcaps™.......................................................................1 un 
Posologia: Tomar 2 Vcaps™ 2x/dia 
 

• Redução de colesterol; 

• Controle glicêmico; 

• Redução de peso. 

Gomas emagrecedoras para adolescentes 
Cassiolamina........................................................150mg 
Gomagron™.........................................................qsp1un 
Posologia: Administrar 1 goma 2 vezes ao dia. 

• Redução de colesterol; 

• Redução de peso. 
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Efeitos adversos: Pode causar diarreia ou fezes oleosas. 
 
Contraindicações / precauções:  

 

 
   

Equivalência: Não aplicável. 

Concentração / Diluição (fabricante): Por se tratar de um extrato padronizado não é necessário aplicar 

fator de correção.  

Solubilidade: Informação não disponível nas referências consultadas. 
 

Excipiente sugerido: Excipiente para produtos higroscópicos e Vcaps™. 

pH estabilidade (produto final): Não aplicável. 

Orientações farmacotécnicas: Informação não disponível nas referências consultadas. 

Incompatibilidades: Informação não disponível nas referências consultadas. 

Conservação / armazenamento: Armazenar na embalagem original devidamente fechada, em ambiente 
seco e bem ventilado, protegido de luz e oxigênio. 
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