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RESUMO

A Curcuma longa é uma planta utilizada há milhares anos na medicina na Índia Antiga como tratamento para infecções de vias aéreas superiores, 
diabetes, ferimentos e alterações hepáticas. Popularmente conhecida como açafrão da terra, trata-se de uma planta herbácea cujo rizoma é 
explorado a fim de produzir um pó de coloração dourada que recebe o nome de turmérico. Apenas uma pequena fração dos componentes desse 
pó é representada por componentes biologicamente ativos, denominados pigmentos curcominóides, dos quais a curcumina é o principal. Nesse 
contexto, a curcumina tem sido alvo de diversos estudos como alternativa terapêutica para inúmeras patologias, inclusive como importante 
agente antioxidante. O objetivo do presente estudo foi realizar um levantamento bibliográfico dos estudos da Curcuma longa como antioxidante. 
A metodologia utilizada consistiu em uma revisão sistemática de literatura. Para isso, a pesquisa deu-se nas bases de dados Scielo, Biblioteca 
Virtual em saúde (BVS), Google Acadêmico e Pubmed, utilizando-se os descritores Cúrcuma, Curcumina, Antioxidante, em português, e 
“Curcumin” e “Antioxidant”, em inglês. Ao final das pesquisas nas bases de dados citadas foram encontrados 2779 artigos, dos quais 34 foram 
relevantes para o estudo. Os resultados mostram que a curcumina pode atuar como antioxidante de duas maneiras distintas: interagindo 
diretamente com radicais livres e formando produtos estáveis ou regulando genes que estimulam a expressão de antioxidantes e citoprotetores 
endógenos. Os estudos selecionados sobre sua ação antioxidante como terapia envolvem patologias dos sistemas digestório, nervoso, endócrino, 
reprodutor, esquelético e visual. Em relação ao sistema digestório, estudos mostraram que a curcumina apresentou resultados positivos como 
terapêutica antioxidante em doenças como: hepatotoxicidade induzida pelo uso de paracetamol; gastrite crônica associada a Helicobacter pylori; 
doença hepática gordurosa não alcoólica; lesão hepática induzida pelo consumo de ácido gálico. Esses benefícios foram evidenciados pelo 
aumento dos níveis de enzimas antioxidantes, diminuição da peroxidação lipídica, diminuição das enzimas hepáticas, melhora de achados 
ultrassonográficos hepáticos, diminuição do diâmetro da veia porta, diminuição de marcadores de malondialdeído, entre outros. Portanto, 
através da pesquisa realizada pode-se observar a atividade antioxidante da Curcuma longa e seu uso como terapia complementar para diversas 
doenças.
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