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Esse estudo, fruto de uma pesquisa de doutorado, 
é relevante porque a curcumina, oriunda do açafrão, é 
conhecida e utilizada pela população, em razão de 
suas atividades farmacológicas, que são relatadas 
desde a antiguidade, como antioxidante, 
anti-inflamatório, antibacteriano, antifúngico, 
antitumoral, antiparasitário, antiviral, cicatrizante, 
hipoglicemiante, neuroprotetor e imunomodulador. 

Além disso, o estado de Goiás destaca-se na 
produção do açafrão devido à presença da 
Cooperativa dos Produtores de Açafrão de Mara 
Rosa, que reúne os municípios de Mara Rosa, 
Amaralina, Formoso e Estrela do Norte. Juntos, estes 
municípios  produzem aproximadamente 800 a mil 
toneladas do produto por ano, o que  confere mais de 
R$ 1 milhão na economia do país1,2,3. 

O objetivo da pesquisa foi avaliar a ação 
antioxidante e citotóxica da curcumina sobre células 
endoteliais, submetidas ou não ao estresse oxidativo.

Apresentação do problema 
e motivação da pesquisa

Sabe-se que o processo de isquemia e reperfusão 
celular ocasiona o aumento na produção de espécies 
reativas de oxigênio. Esse processo pode ser 
induzido de forma experimental expondo as células 
ao peróxido de hidrogênio (H2O2), dessa forma, no 
presente estudo, as células endoteliais foram 
submetidas ao ensaio de estresse oxidativo, por meio 
de H2O2 na concentração de 1%, para se ter o 
referido efeito.  

O ensaio de estresse oxidativo por meio do peróxido 
de hidrogênio simulou o processo de isquemia e 
reperfusão, ou seja, ocasionando um aumento de 
ERO. 

Ao considerar os achados deste experimento, as 
evidências sugerem que a curcumina, na dosagem 
de 20 μmol, não afetou significativamente a 
viabilidade das células endoteliais. Além disso, essa 
dosagem preveniu a citotoxicidade induzida pelo 
estresse oxidativo promovido pelo H2O2.

Resultados

O aumento dos índices de mortalidade por 
doenças crônicas do sistema circulatório tem 
impactado a população e gerado uma 
preocupação em obter tanto para si, quanto para 
seus animais de estimação, alimentos mais 
saudáveis, naturais, nutritivos e com comprovação 
científica de seus benefícios, dentre eles, cita-se 
os antioxidantes.

A curcumina, principal composto do açafrão, 
apresentou efeito protetor na concentração de 20 
μmol e no tempo de exposição de até 48h, tanto 
em células endoteliais em normoxia, quanto em 
células submetidas ao estresse oxidativo. Dessa 
forma, percebeu-se que a curcumina pode 
apresentar uma importância para além do fator 
econômico no estado de Goiás, mas como 
também um promotor da saúde.

Conclusão e
perspectivas

Figura 1 – Plantação de cúrcuma (Curcuma longa 
L.) em Mara Rosa-GO (A). Rizomas coletados e em 
processo de secagem (B). Rizomas transformados 
em pó (C).
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