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A importância desse trabalho, fruto de uma 
pesquisa de doutorado, está associada à ideia de 
que reduzir a alta capacidade de metástase e 
aumentar a atividade antitumoral de substâncias 
efetivas e dos efeitos adversos, ainda é um 
desafio. Desta forma, têm-se a necessidade de 
buscar novas alternativas para tratamentos, 
especialmente novas opções de agentes 
antineoplásicos. 

O osteossarcoma é a neoplasia óssea primária 
mais comum em cães, representando de 80% a 
85% dos tumores ósseos malignos. A progressão 
da doença é rápida e cursa com muita dor no local 
do tumor. O tratamento para cães e humanos 
geralmente envolve ressecção cirúrgica e 
quimioterapia. Os agentes antineoplásicos 
utilizados na quimioterapia são a cisplatina, a 
carboplastina e a doxorubicina. Essa medicação 
pode ser pouco efetiva e promover uma série de 
efeitos adversos.

A Curcuma longa L. é uma planta muito 
conecida, sua parte mais utilizada é o rizoma, que 
pode gerar um pó de coloração 
amarelo-alaranjada, conhecido popularmente 
como açafão, rico em curcumina. Existe a 
hipótese de que a curcumina pode inibir a 
proliferação de células tumorais e induzir 
apoptose, o que a tornaria um agente eficiente 
como adjuvante de quimioterápicos.

O objetivo desse trabalho foi analisar a 
ocorrência e o tipo de morte ocasionado em 
células de osteossarcoma canino após a 
exposição ao tratamento com a curcumina. 

Apresentação do problema 
e motivação da pesquisa

Houve prevalência da apoptose tardia, um tipo de 
morte celular, em todas as concentrações 
testadas, sendo possível observar ainda que a 
apoptose tardia ocorreu de forma dose 
dependente, ou seja, foi maior com o aumento das 
dosagens testadas.
 Os resultados de toda a pesquisa foram 
publicados na revista Research, Society and 
Development e indicam que a redução da 
viabilidade das células de osteossarcoma canino, 
após tratamento com a curcumina, está 
relacionada com a apoptose.

Resultados

A curcumina promoveu apoptose tardia em células 
de osteossarcoma canino. 

Com esse resultado, percebemos que a curcumina, 
principal composto do açafrão, pode ser um agente 
eficiente no tratamento do osteossarcoma canino. 
Ou ainda, é possível que ela possa ser utilizada em 
conjunto com outras terapias, aumentando a 
atividade antitumoral.

Para obter esses resultados, foram utilizadas 
diversas tecnologias de referência internacional, as 
quais estão disponíveis no Laboratório Multiusuário 
de Avaliação de Moléculas, Células e Tecidos, na 
Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Isso 
coloca os resultados aqui apresentados em um 
cenário científico mundial, aumentando a 
importância que a pesquisa das universidades 
brasileiras desempenham atualmente.

Conclusão e
perspectivas

Apoio

Figura 1 – Leitura das amostras de células de 
osteossarcoma canino, tratadas com curcumina, 
no citômetro de fluxo FACSVerse BD Biosciences, 
do Laboratório Multiusuário de Avaliação de 
Moléculas, Células e Tecidos, na Escola de 
Veterinária e Zootecnia da UFG. 
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