
 

 

 Carob Active™ 
 
Material Técnico 
 
Identificação 
  
Grau: Farmacêutico (x)  Alimentício ( )  Cosmético (  )   Reagente P.A. (  ) 
 
Uso:                 Interno (x) Externo (  )  
 
Especificação Técnica / Denominação Botânica: extrato seco obtido a partir das sementes e da 
fava da espécie Ceratonia siliqua, padronizado em no mínimo 30,0% de galactomananas e mínimo de 
1,0% de polifenóis (ácido gálico). 
 
Equivalência: Não aplicável.  
 
Correção:  
Teor: Não Aplicável 
Umidade / perda por dessecação: Aplicável  
Avaliar o fator correspondente ao teor e/ou umidade de acordo com lote adquirido verificando no 
certificado de análise e também sob avaliação farmacêutica da especificação e da prescrição. 
 
Fórmula Molecular: Não aplicável. 
  
Peso Molecular: Não aplicável. 
 
DCB: Não aplicável. 
 
CAS: Não aplicável.  
 
INCI: Não aplicável. 
 
Sinonímia: extrato seco de alfarroba, extrato seco de Cerotonia siliqua, alfarroba, Cerotonia siliqua. 
 
Aparência Física: Pó marrom com odor característico  
 
Composição: Polissacarídeos (predominantemente galactomananas) e compostos fenólicos 
(principalmente ácido gálico), ácido cinâmico e seus derivados, flavonóides, lignanas, antocianinas e 
taninos. 
 

Características Especiais  
                                                

 Certificação Kosher     

 Certificação Hallal     

 Certificação Orgânica           

 Produto GMO-livre     

 Produto vegano         

 Produto de origem natural         

 Produto livre de glúten     

 Produto livre de lactose     

 Produto livre de lácteos         

 Produto livre de sacarose      

 Produto livre de gordura trans    



 

 

Aplicações  
 
Propriedades:  

 Efeito sacietógeno duplo: formação de gel visco e diminuição da grelina  

 Redução do tamanho e número de refeições e consequentemente redução da ingestão 
calórica 

 Coadjuvante no emagrecimento e redução de IMC 

 Estimulante do funcionamento intestinal 

 Modulação benéfica do perfil lipídico 

 Redução de índice glicêmico 

 Efeito no consumo energético 

 Efeito antioxidante atribuído aos polifenóis 

 Redução da absorção de carboidratos 

 Manutenção da saúde intestinal 

 Melhora da resposta imune 
 
Indicações:  

 Gerenciamento de peso – pela diminuição da ingestão de alimentos 

 Coadjuvante na manutenção de perfil lipídico e glicêmico 

 
Vias de Administração / Posologia ou Concentração:  
Oral: 300 a 1000mg ao dia, divididos em 2 doses por via oral, antes das refeições, administrado com 
um copo de água para formação do gel viscoso que aumentará a sensação de saciedade.  

 
Observações Gerais: Produto higroscópico e fotossensível. 
 
 

Farmacologia  
 
Mecanismo de Ação: As galactomananas e os polifenóis apresentam diversos mecanismos de ação 
que garantem seus benefícios. O principal mecanismo da galactomanana é formar um gel viscoso no 
trato gastrointestinal, retardando o esvaziamento gástrico, aumentando a sensação de saciedade 
como também reduzindo a absorção de glicose e lipídeos.  Já o mecanismo dos polifenóis, como o 
ácido gálico, se apresentam de diversas maneiras e um deles é reduzir a glicemia pós-prandial por 
inibição da atividade enzimática da alfa-glucosidase. 
 
 
Efeitos Adversos: Raramente pode ocorrer constipação, caso não seja ingerido quantidade de água 
suficiente. 
 
Contraindicações / Precauções: Informação não encontrada nas referências consultadas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Referências Científicas  
 
 
A alfarroba um sacietógeno natural  
 

A alfarroba (Cerotonia siliqua l.) pertence à família das leguminosas, é amplamente cultivada 
na região do Mediterrâneo desde a antiguidade e cresce usualmente em locais secos ou pouco úmidos 
com solos pobres. O seu valor foi reconhecido na Grécia antiga e trazida do Oriente Médio de onde é 
nativa, para a Grécia e Itália pelos árabes, que a disseminaram ao longo da costa norte africana e ao 
norte da Espanha e Portugal. 
 A importância da alfarroba está em seu valor comercial e nutritivo: das sementes da alfarroba 
é extraída a goma de alfarroba – carob bean gum (CBG) ou locust bean gum (LBG)-, amplamente 
utilizada especialmente na indústria alimentar.  
   
 Um dos componentes funcionais presentes na alfarroba são as fibras e há alta concentração 
de galactomanas. Estas são classificadas quimicamente como um polissacarídeo, é encontrada na 
semente da alfarroba e é responsável por dar as propriedades desejadas à goma (CBG). Uma destas 
propriedades é a formação de géis viscosos em contato com a água o que, no trato gastrointestinal,  
leva à um aumento do volume do bolo alimentar retardando o esvaziamento gástrico e promovendo 
saciedade de forma física. Além disso, apresentam efeito hipolipemiante e hipoglicemiante devido à 
formação desses géis, reduzindo a glicemia pós-prandial. 

Nos últimos anos, os polifenóis têm sido muito estudados devido aos seus benefícios à saúde, 
principalmente na prevenção de doenças crônicas e isto está relacionado ao potente efeito antioxidante 
que estes compostos possuem. Além disto, os polifenóis também tem ação hipocolesterolemiante, 
anticarcinogénico, radioprotetor, cardioprotetor, entre outros.  

Dentre os polifenois presentes na alfarroba, temos ácidos fenólicos simples, ácido cinamico e 
derivados, flavonóides, isoflavonas, ligninas, antocianinas e taninos, e o ácido gálico que é seu 
principal componente. Os efeitos de controle de glicemia, melhora do metabolismo lipídico e diminuição 
do LDL e colesterol total são atribuídos também ao ácido gálico. 

Carob Active™ é um  extrato 100% solúvel obtido a partir da alfarroba, contendo tanto as 
galactomananas da semente quanto os polifenóis, como o ácido gálico, da fava. É conhecido na 
literatura que a alfarroba tem em sua composição tanto fibras solúveis quanto insolúveis, entretanto o 
Carob active™ é 100% solúvel haja vista que todas as frações insolúveis foram removidas no processo 
de produção.  
 
Carob Active™ na Saciedade e Índice glicêmico (IG) 
 

  
 Recentemente, dois estudos clínicos foram conduzidos para determinar seu índice glicêmico 
(n=10 voluntários saudáveis) e avaliar a suplementação da Cerotonia siliqua antes das refeições, na 
saciedade (índice VAS) e na resposta glicêmica pós-prandial (n=50 voluntários saudáveis). 
 Os resultados indicaram que o extrato do fruto da Cerotonia Siliqua (Carob Active™) 
apresentou baixo índice glicêmico, reduzindo a resposta glicêmica pós prandial e os participantes 
relataram que ingeriram menor quantidade de alimentos após a suplementação, bem como menor 
sensação de fome e menor preocupação com alimento. Estes indivíduos consumiram menor 
quantidade de alimento e portanto reduziram a ingestão de alimentos calóricos. 
 A suplementação do extrato do fruto da Cerotonia Siliqua (Carob Active™) antes das refeições 
levou ao aumento da saciedade, contribuindo assim, com o controle glicêmico e do IMC. 
 
Carob Active™ no Aumento do Consumo Energético e Controle Hipolipemiante 
 
 O uso terapêutico da maioria das fibras dietéticas disponíveis é problemático principalmente 
por apresentarem-se como misturas de substâncias de composição química heterogênea.  
 Recentemente, polifenóis tem sido investigados por afetar os índices sanguíneos de lipídeos 
em modelos animais de maneira similar às fibras dietéticas solúveis. O objetivo deste estudo foi 
investigar se uma fibra dietética rica em polifenóis (Carob Active™) teria efeito benéfico nos lipídeos 
séricos em humanos também. 
 
 



 

 

 Neste estudo clínico duplo cego, randomizado, placebo controlado e paralelo, 88 voluntários 
com hipercolesterolemia receberam o extrato de Cerotonia Siliqua (Carob Active™) ou placebo. Após 
4 semanas de suplementação, foi observada significativa redução de colesterol total, do índice 
LDL/HDL e dos triglicerídeos no grupo com suplementação enquanto não foram observadas diferenças 
significativas no grupo controle. O consumo do extrato de Cerotonia Siliqua (Carob Active™) 
demonstrou efeitos benéficos no perfil lipídico sérico humano e pode ser efetiva na prevenção e 
tratamento de hiperlipidemias. 
 Estudos clínicos também demonstraram aumento de consumo energético juntamente com 
redução de grelina sérica pós-prandial em grupos de indivíduos após ingestão de fibra dietética rica 
em polifenóis (Carob Active™), indicando seus efeitos benéficos  no controle do peso corporal. 
 
 
 
 

Farmacotécnica  
 
Estabilidade (produto final): Informação não encontrada nas referências consultadas.  

 
pH Estabilidade (produto final): Informação não encontrada nas referências consultadas.  
 
Solubilidade: Hidrossolúvel 
 
Excipiente / Veículo Sugerido / Tipo de Cápsula: Excipientes para fármacos higroscópicos 
padronizado pela farmácia. Utilizar cáapsula vegetal. 

 
Orientações Farmacotécnicas: Pode ser utilizado em várias formas farmacêuticas de uso oral como: 
cápsulas gelatinosas, gomas medicamentosas, pós para mistura extemporânea como sachês, shakes 
e sopas, chocolates medicamentosos, etc. 
 
Compatibilidades (para veículos): Não aplicável. 

 
Capacidade de Incorporação de Ingredientes Farmacêuticos (para veículos): Não aplicável. 
 
 
Incompatibilidades: Informação não encontrada nas referências consultadas.  

 
Conservação / Armazenamento do insumo farmacêutico definido pelo fabricante: Temperatura 
ambiente 
 
Conservação / Armazenamento do produto final definido pelo farmacêutico RT da farmácia: De 
acordo o critério de conservação do insumo definido pelo fabricante, sugerimos conservar o produto 
final em temperatura ambiente, porém cabe também avaliação farmacêutica conforme a formulação, 
sistema conservante e condições do produto.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formulações  
 
Uso Oral 
 

Tratamento Multifatorial no Gerenciamento de Peso 

Affron® 14mg 

Allyl ABG™ 125mg 

Carob Active™ 250mg 

CitrusiM™ 200mg 

CactiX™ 500mg 

Cápsula Vegetal Qsp 1 dose 

Posologia: Tomar 1 dose 1 hora antes do almoço e do jantar com um copo 
cheio de água 

 
 

Síndrome Metabólica  

Carob Active™ 500mg 

Allyl ABG™ 125mg 

Cápsula Vegetal Qsp 1 dose 

Posologia: Administrar 1 dose 1 hora antes do café da manhã e do jantar com 
um copo de água 

 
 

Sacietógeno e Redução de Gordura Abdominal 

Carob Active™ 500mg 

CitrusiM® 400mg 

Cápsula Vegetal Qsp 1 dose 

Posologia: Administrar 1 dose 1 hora antes do almoço e do jantar com um copo 
cheio de água 

 

Esteatose Hepática 

Carob Active™ 500g 

CitrusiM® 400mg 

Vegan PRO™ Qsp 1 sachê (30g) 

Posologia: Diluir 1 sachê em 300mL de água ou água de coco gelada 1 hora 
antes do almoço e jantar  

 

Bombom Tira Fome 

Carob Active™ 250mg 

Chocolife ao leite de coco 35%  Qsp 1 bombom 

Posologia: Ingerir 1 bombom antes das principais refeições. Limitado até 4 
bombons ao dia  
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