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     Introdução 

 Desde os tempos antigos, as framboesas desempenham um grande papel na 

medicina, possuem efeito antioxidante e, também ajudam a relaxar os vasos sanguíneos. 

 Raspberry ketone é composto fenólico que dá às framboesas vermelhas o seu 

poderoso aroma. Ela tem uma longa história de uso em cosméticos e também foi adicionada 

como um aromatizante a refrigerantes, sorvetes e outros alimentos processados. 

 Pesquisadores começaram a ter interesse por Raspberry ketone devido a sua forma 

molecular. Eles perceberam que é muito parecido com outras duas moléculas, a capsaicina 

(encontrada na pimenta) e sinefrina (um estimulante). Vários estudos mostram que estas 
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duas moléculas podem aumentar o metabolismo, por isso, foi especulado que Raspberry 

ketone pode ter o mesmo efeito.  

Quando os pesquisadores pegaram células de gordura isoladas de ratos, e as fez 

crescer em um tubo de ensaio, adicionando Raspberry ketone à mistura, observaram os 

seguintes efeitos: 

 Aumentou a lipólise (quebra das gorduras), principalmente tornando as células 

mais sensíveis aos efeitos do hormônio “norepinefrina”, que queima as gorduras. 

 As células de gordura liberaram mais do hormônio “adiponectina”. 

 

A adiponectina é um hormônio que é liberado pelas células de gordura, e acredita-se 

que desempenha um papel na regulação do metabolismo e dos níveis de açúcar no sangue. 

Pessoas magras têm níveis muito mais elevados de adiponectina do que pessoas que 

estão acima do peso, e os níveis deste hormônio cresce quando as pessoas perdem peso. 

Estudos têm mostrado que as pessoas com baixos níveis de adiponectina estão em 

maior risco de obesidade, diabetes tipo 2, esteatose hepática e até mesmo doença do 

coração. Portanto, o aumento dos níveis de adiponectina com meios naturais podem ajudar 

as pessoas a perder peso e diminuir o risco de muitas doenças. 

  

 
     Descrição 

Raspberry ketone é um componente fenólico natural presente nas framboesas 

vermelhas, ou Red Raspberry (Rubus idaeus). Esta substância faz com que a quebra da 

gordura dentro das células seja feita de maneira mais eficaz, ajudando o corpo a queimar 

gordura mais rapidamente. Além disso, aumenta os níveis de adiponectina, um hormônio que 

ajuda a regular o metabolismo. 

 

 



 

 

 

     Propriedades 

Raspberry ketone aumenta a expressão e a liberação de adiponectina. Isto é essencial 

porque a adiponectina modula diversos processos metabólicos, inclusive o catabolismo de 

ácidos graxos e a regulação da glicose. Pesquisas sobre a adiponectina têm demonstrado que 

os níveis de adiponectina são inversamente correlatos com o percentual de gordura corporal. 

Assim, Raspberry ketone faz com que a gordura em suas células seja quebrada de forma mais 

eficaz, ajudando o corpo a queimar gordura mais rapidamente. 

As cetonas aumentam a temperatura central do corpo e, deste modo, a capacidade 

do corpo para queimar gordura também aumenta. As cetonas de Raspberry ketone são 

conhecidas cientificamente como 4-(4-hidroxifenil) butan-2-ona e são responsáveis pelo 

cheiro típico adocicado das framboesas. Além disso, possuem adicionalmente em suas 

cetonas, um composto similar a sinefrina – substância utilizada nos mais diversos 

suplementos alimentares. A sinefrina possui efeitos estimulantes, suprime o apetite, 

aumenta a taxa metabólica basal, é termogênica e auxilia na redução do peso.  

As cetonas atuam com a enzima lipase (responsável pela quebra das moléculas de 

lipídios para a utilização em forma de energia quando necessário). Desta forma, quando se 

ingere Raspberry ketone, há um aumento da concentração dessas enzimas, otimizando então 

o uso da energia. As cetonas ainda são próximas a outra substância denominada capsaicina, 

encontrada em algumas pimentas e que possui o poder de aumentar o metabolismo. 

 

Níveis superiores de adiponectina = Níveis inferiores de gordura corporal 

 
  

   Estudos 

Suplementos com Raspberry ketone têm mostrado alguma promessa em estudos com 

camundongos e ratos. 

Em um dos estudos, um grupo de ratos foi alimentado com uma dieta não-saudável, 

para engordar. Alguns dos ratos tomaram Raspberry ketone, e outros não. 



 

 

 Os resultados estão apresentados no gráfico: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode ver, os ratos do grupo de Raspberry ketone pesavam 50 gramas ao final 

do estudo. Já os ratos que não tomaram Raspberry ketone pesavam 55 gramas (uma 

diferença de 10%). Porém, na realidade, os ratos em estudo não perderam peso, eles só 

ganharam menos do que o esperado. 

 Outro estudo foi realizado em 40 ratos, também alimentados com uma dieta que 

engorda. Neste estudo, os ratos que receberam Raspberry ketone aumentaram os níveis de 

adiponectina, e foram protegidos contra a esteatose hepática (acúmulo de gordura no 

interior das células do fígado). 

Porém, as doses utilizadas nesses estudos com ratos eram maciças. Uma pessoa 

deveria tomar umas 100 vezes a quantidade recomendada a fim de alcançar a mesma dose 

que os animais de teste (não recomendado). 

Infelizmente, ainda não há estudos com Raspberry ketone em seres humanos.  

O único estudo feito em humano que chegou perto usou uma combinação de 

substâncias, incluindo cafeína, Raspberry ketone, alho, capsaicina, gengibre e sinefrina. Neste 

estudo de 8 semanas, os participantes perderam 7,8% de sua gordura, em comparação com 



 

 

o grupo placebo, que perdeu apenas 2,8% (ambos os grupos cortaram calorias e se 

exercitaram). 

Um outro estudo mostrou que Raspberry ketone pode ter também benefícios 

cosméticos. Cientistas japoneses da universidade de Nagoya (2008) demonstraram que 

aplicação tópica na pele com uma solução (0,01%) de Raspberry ketone ajuda a estimular os 

fatores de crescimento IGF-1 da derme resultando num aumento da elasticidade da pele. Na 

alopecia, estimula o aumento dos fatores de crescimento capilares. Uma solução a 0,01%, 

aplicada por 5 meses, todas as noites, aumentou o crescimento capilar em 50% dos homens 

tratados em comparação com o grupo controle. 

 

 

     Indicações 

 • Raspberry ketone auxilia a perder peso, especialmente 

quando combinado com exercícios regulares e uma dieta bem 

equilibrada de alimentos saudáveis. Atua como termogênico 

(ajuda o corpo a queimar gordura rapidamente e facilmente) e 

antioxidante. Usado topicamente, pode também aumentar a 

elasticidade da pele a auxiliar na alopecia. 

 
  

     Contraindicações 

Grávidas e lactantes.  

 

 

     Efeitos Colaterais 

Existem alguns efeitos colaterais positivos: a cetona da framboesa é benéfica para 

pessoas que têm doença hepática. 



 

 

 Além disso, os efeitos colaterais de framboesa cetônicos incluem proteção contra a 

doença cardíaca e funções cerebrais. 

Por possuir propriedades químicas similares a sinefrina, pode causar em alguns casos 

tremores, e aumento da pressão sanguínea. 

 
 

     Concentração Recomendada 

A dosagem recomendada varia de 100 a 400mg, de uma a duas vezes por dia. Pode-

se tomar 100mg no café da manhã e 100mg no almoço.  

Em uso cosmético, utilizar uma solução de 0,01% de Raspberry ketone.  
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