
 

 

SEMEM CASSIAE 

 

Nome científico: Cassia obtusifolia L.; Semen cassiae 

Sinonímia científica: Senna obtusifolia 

Nome popular: Jue Ming Zi (Medicina Chinesa). 

Família: Fabaceae 

Parte Utilizada: Semente 

Composição Química: Extrato concentrado 10:1 

Formula molecular: N/A Peso molecular: N/A  

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Trata-se do extrato seco de Cassia obtusifolia, conhecido popularmente como Mata-

pasto. Na medicina chinesa seu nome é Jue Ming Zi. Segundo a Medicina Tradicional 

Chinesa a erva se encaixa na categoria de substâncias que limpam calor, e 

subcategoria de substâncias que pacificam o fígado e extinguem o vento.  Suas 

propriedades são: amarga, doce, salgada e levemente fria e os meridianos alvo são o 

Fígado, Intestino Grosso e Rim. 

Possui função de limpar o calor do fígado, dar brilho aos olhos, expulsar vento-calor, 

beneficiar a visão, hidratar os intestinos e promover movimento intestinal. 

Na Medicina Tradicional Chinesa é indicada para tratar: 

- Olhos avermelhados, inchados, doloridos e com prurido e fotossensíveis com 

hiperprodução de lágrimas por calor no fígado ou vento-calor invadindo o canal do 

fígado; 



 

 

- Constipação crônica ou fezes ressecadas por calor-secura ou falta de yin a fluidos 

corpóreos por deficiência de yin do fígado; 

- Reduzir a pressão arterial e colesterol sérico. 

Os estudos encontrados mostram que sua ação associada a probióticos possui 

capacidade de reduzir o colesterol, também possui efeito benéfico sobre a gordura no 

fígado (não alcoolica), normalização da disbiose intestinal e melhora da função de 

barreira mucosa intestinal. Além disso, melhora os efeitos sobre a colite ulcerativa 

induzida, e possui efeito benéfico na regulação da inflamação intestinal crônica. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Não foram encontradas nas literaturas consultadas. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato concentrado (10:1): 900 a 1.500 mg ao dia. 
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