
 

 

HAEMATOCOCCUS (ASTAXANTINA) 

 

Nome científico: Haematococcus pluvialis 

Sinonímia cientifica: N/A 

Nome popular: Astaxantina 

Família: Haematococcaceae 

Parte Utilizada: N/A 

Composição Química: Extrato seco padronizado em 3% astaxantina. 

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

 

CAS: N/A 

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

A Astaxantina é um importante carotenóide sintetizado principalmente por algas 

(Haematococcus pluvialis) e fungos (Phaffia rizoma), responsável pela coloração de 

aves (flamingo), peixes (salmão e truta), crustáceos (camarão e lagosta) e de alguns 

microrganismos.  

Além de ser um poderoso antioxidante encontrado abundantemente na natureza, a 

Astaxantina possui propriedades fotoprotetoras e imunomoduladoras. Possui mais 

poder antioxidante do que outros carotenoides, incluindo o betacaroteno, potencial o 

qual está relacionado com a sua estrutura química.  

A Astaxantina é um dos poucos antioxidantes que podem se mover ao longo de todo 

o corpo, assim, proporcionam proteção para todas as nossas células. Isso por que, 

possui extremidades hidrofílicas polares que se estendem através da membrana da 

célula.  

 

Indicações e Ação Farmacológica 



 

 

Suas principais indicações são: proteção celular contra danos oxidativos; 

fortalecimento do sistema imunológico; aumento da acuidade visual; aumento da 

resistência física e redução do dano muscular. É considerada um antioxidante 65 

vezes mais potente do que a vitamina C e, além disso, possui características que 

permitem que a molécula atravesse a barreira hematoencefálica e incorpore-se nas 

membranas celulares.  

Um estudo que analisou vários antioxidantes populares e seu poder antioxidante 

encontrou que a Astaxantina é bem mais poderosa do que a vitamina C, Coenzima 

Q10, catequinas (do chá verde) e ácido alfalipoico. A Astaxantina também é capaz de 

reduzir os níveis de compostos inflamatórios que levam à muitas doenças crônicas, 

ela atua bloqueando enzimas COX 2, e também suprime os níveis séricos de óxido 

nítrico, interleucina 1B, prostaglandina E2, proteína C reativa (CRP) e TNF-alfa (fator 

de necrose tumoral). 

Foi realizado um estudo duplo-cego com duração de 3 semanas em indivíduos com 

sobrepeso que apresentavam índice de massa corporal IMC > 25 Kg/m2. No início do 

estudo os níveis plasmáticos de dois biomarcadores oxidativos foram 

significativamente maiores nos indivíduos com sobrepeso e obesos quando 

comparados ao grupo controle, enquanto que o nível de antioxidantes e da 

capacidade total antioxidante foram mais baixos nos indivíduos com sobrepeso e 

obesos. No final do estudo houve uma redução significativa dos marcadores 

oxidativos e significativo aumento do nível de antioxidantes e da capacidade total 

antioxidante nos grupos que fizeram suplementação com Astaxantina, sugerindo, 

portanto que a suplementação reduziu o estresse oxidativo e melhorou o sistema de 

defesa antioxidante.  

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Não foram encontradas nas literaturas consultadas. 



 

 

Dosagem e Modo de usar: 

 

-Extrato seco padronizado 3%: 2 a 5 mg, duas vezes ao dia. Podendo chegar à 40 

mg dia. 

É necessário aplicar fator de correção. 
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