
 

 

FUCOXANTINA 
 

 

Nome científico: Laminaria japônica. 

Sinonímia Científica: N/A 

Nome popular: Fucoxantina. 

Família: N/A 

Parte Utilizada: Macroalga. 

Composição Química: Extrato padronizado em 10% de Fucoxantina. 

Formula molecular: C42H58O6       Peso molecular: N/A 

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

- Redução significativa no tecido adiposo branco, relacionadas com a obesidade; 

- Aumento de proteína UCP1 que estimula o corpo energético com consequente 

redução na gordura abdominal; 

- Redução dos riscos decorrentes de doenças relacionadas à obesidade como 

diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemia e doença cardiovascular ; 

- Diminui significativamente os níveis de insulina e glicose no sangue; 

- Redução do colesterol e ação cardioprotetora. 

 

Fucoxantina é um composto importante com uma origem marinha e pertence ao grupo 

dos carotenóides, que pode ser encontrada em algas marinhas castanhas, algas, 

diatomáceas, e todas as quais possuem propriedades biológicas notáveis. Em uma 



 

 

revisão de estudos foi concluído que a fucoxantina tem consideráveis aplicações 

medicinais na saúde humana.  

Os efeitos anticancerígenos da fucoxantina através de vários mecanismos diferentes, 

incluindo anti-proliferação, a indução de apoptose, ciclo celular e antiangiogênese e 

principalmente seu papel no tratamento do câncer. 

Estudos avaliaram os parâmetros sanguíneos por 16 semanas em 151 mulheres 

obesas, com conteúdo de gordura no fígado acima de 11%. A administração de 

Pomegranate 300 mg associada a Ext. Laminaria japônica 300 mg (contendo extrato 

de algas marinhas 2,4 mg de Fucoxantina ) resultou em redução significativa de peso 

e conteúdo de gordura no fígado , as enzimas hepáticas, circunferência da cintura, o 

corpo, níveis séricos de triglicérides e proteína C- reativa. 

Esta administração promoveu a perda de peso, reduziu teor de gordura no fígado e 

corpo, e melhorou os testes de função hepática em mulheres obesas não-diabéticas. 

Fucoxantina leva a uma redução do tecido adiposo branco, que está associado à 

obesidade, estimula a expressão da proteína UCP1, envolvida na regulação do gasto 

energético, inibe o acúmulo intracelular dos lípidos no pré-adipócito e bloqueia a 

diferenciação dos adipócitos; estimula a produção pelo fígado de ácido 

docosahexaenóico (DHA), que tem um papel importante na redução do colesterol. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Indivíduos com hipersensibilidade a substância. Dados de toxicidade não encontrados 

nas referências consultadas. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

-Extrato concentrado 10%: 150mg a 300mg/dia, que corresponde a 15mg a 30mg 

de fucoxantina. 



 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

Nishino H et al.; Carotenoids in cancer chemoprevention; Cancer Metastasis Rev.; 

2002; 21(3-4):257-64. 

 

 Sugawara T, Matsubara K, Akagi R, Mori M, Hirata T; Antiangiogenic activity of 

brown algae fucoxanthin and its deacetylated product, fucoxanthinol; J. 

Agric.Food. Chem.; 2006 Dec; 54(26):9805-10. 

 

 Sachindra NM, Sato E, Maeda H, Hosokawa M, Niwano Y, Kohno M, Miyashita K; 

Radical scavenging and singlet oxygen quenching activity of marine carotenoid 

fucoxanthin and its metabolites; J. Agric. Food. Chem.; 2007 Oct; 55(21):8516-22. 

 

Maeda H, Hosokawa M, Sashima T, Miyashita K; Dietary combination of 

fucoxanthin and fish oil attenuates the weight gain of white adipose tissue and 

decreases blood glucose in obese/diabetic KK-Ay mice; J. Agric. Food. Chem.; 

2007 Sep; 55(19):7701- 

 

Maeda H, Hosokawa M, Sashima T, Funayama K, Miyashita K; Effect of medium-

chain triacylglycerols on anti-obesity effect of fucoxanthin; J. Oleo Sci.; 2007; 

56(12):615-21. 

 

Maeda H, Hosokawa M, Sashima T, Takahashi N, Kawada T, Miyashita K.; 

Fucoxanthin and its metabolite, fucoxanthinol, suppress adipocyte 

differentiation in 3T3-L1 cells; Int. J. Mol. Med.; 2006 Jul; 8(1):147-52. 

 



 

 

 Rengarajan T1, et al. Cancer preventive efficacy of marine carotenoid 

fucoxanthin: cell cycle arrest and apoptosis. Nutrients. 2013 Dec 6;5(12):4978-89. 

doi: 10.3390/nu5124978. 

 

 

 

 

 

 

 


