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CARALLUMA FRIMBIATA
Ação Terapêutica
Supressor de Apetite

Nome botânico
Caralluma fimbriata

Família
Asclepiadaceae

Parte utilizada
Folhas

Propriedades
A Caralluma fimbriata, um cactus comestível também conhecido como um alimento para fome, supressor do
apetite e da sede entre as populações tribais. Ele cresce de forma selvagem por toda a Índia e é também
plantado como arbusto ao longo das rodovias e como divisa de jardim.
A produção de energia em nosso organismo acontece através do processo chamado ciclo de krebs, no qual
ocorre a transformação de moléculas de glicose em moléculas de ATP (adenosina trifosfato). Diante de uma
dieta hipercalórica, muita energia é gerada e então armazenada na forma de gordura.
O principal agente conversor de gordura é acetil-coenzima A, e para a formação desta outra enzima é
necessária, a Citrato liase que se ela não é formada, não ocorrerá o armazenamento de gordura.
A Caralluma fimbriata possui glicosídeos que agem inibindo a ação da enzima citrato liase, e desta forma
bloqueiam a formação da acetil-coenzima A e consequentemente evitam a conversão de energia em gordura.
A Caralluma parece enganar o cérebro, mandando ao hipotálamo uma mensagem de que o estômago já está
saciado, mesmo ainda que a pessoa não tenha se alimentado, assim, não há a sensação de fome.
Certos glicosídeos da Caralluma fimbriata, inibe o mecanismo sensorial da fome no hipotálamo.

Constituintes
Flavone glicosídeos, pregnane glicosídeos, megastigmane glicosídeos, saponinas.

Indicações
Tratamento da obesidade, diminuição dos níveis de açúcar no sangue e inibidor de apetite. A planta pode
induzir à queima de glicose, sendo o uso delicado para diabéticos.

Reações adversas
Inicialmente podem ocorrer certas reações, como acidez gastrointestinal, constipação leve, flatulência leve ou
moderada onde, após uma semana de tratamento venha a desaparecer esses sintomas.
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Contra-indicações
Hipersensibilidade ao fármaco;
Gestação;
Lactação;
Pacientes menores de 18 anos.

Posologia
1 grama ao dia antes das refeições.
Tomar 30 minutos antes das principais refeições.

Sinônimos
Caralluma adscendens
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