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INCI Name (CAS): Curcuma longa L. (458-37-7).
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Sinonímia científica
Curcuma domestica Val., Amomum curcuma Jacq., Stissera curcuma Raevsch.

Nome popular
Falso-açafrão; açafrão da terra; gengibre amarelo; cúrcuma, açafroeiro da Índia; batatinha amarela; tur-
meric (inglês).

Família
Zingiberaceae.

Parte utilizada
Rizoma.

Curcuma longa (ou Curcuma domestica Valeton) é um arbusto perene endêmico da Índia, havendo 
registros de seu uso desde o século I antes da Era Comum (AEC), embora haja referências à planta em 
manuscritos gregos do século IV AEC. Esta espécie desenvolveu relação com a expansão da civilização, 
sendo hoje encontrada apenas em regiões de cultivo humano, sem relato de espécimes crescendo em 
locais selvagens. A parte do vegetal com maior utilização é o rizoma, que pode ser consumido fresco ou 
seco. Para fins de conservação, esse rizoma é desidratado e moído, gerando um pó de coloração dourada 
denominado turmérico. A utilização do turmérico remete às primeiras descrições de C. longa, e histori-
camente tem aplicação na culinária, medicina e religião.

Diversos medicamentos utilizados atualmente derivam da medicina Ayurveda (sistema medicinal ca-
racterístico da Índia Antiga). Na prática ayurvédica, a curcumina é utilizada pelas suas ações digestivas, 
como carminativo, imunizante, antialérgico, antimicrobiano, estimulante, anti-inflamatório, cicatrizan-
te, antioxidante, ou ainda pela sua atuação em doenças respiratórias (asmas, bronquites e alergias) e em 
outros transtornos, como anorexia, doenças hepáticas e sinusite.

A curcumina é o componente majoritário dos rizomas de C. longa, sendo responsável por cerca de 2% 
do peso seco dos rizomas. Atualmente a curcumina pode ser obtida comercialmente como uma mistura 
de três componentes: curcumina (CUR, 77%); desmetoxicurcumina (DMC, 17%); e bisdesmetoxicurcu-
mina (BDMC, ~3%). Na Índia pode-se encontrar esta mistura de curcuminoides na forma de cápsulas, 
pomadas, unguentos, cremes e curativos para aplicação tópica, misturada ou não com outros compo-
nentes. Contudo, a principal utilização destas substâncias ao redor do mundo é na culinária, como com-
ponentes do açafrão-da-índia. O tipo de efeito apresentado pela curcumina depende, em parte, da via 
de administração. Apesar disso, alguns efeitos adversos relatados em alguns estudos foram atribuídos à 
curcumina, como supressão da agregação plaquetária, surgimento de dermatites de contato e urticária. 
Possui diversos nutrientes como vitaminas A, B, C e D e minerais como ferro, manganês, magnésio e 
cálcio. É um potente anti-inflamatório natural.

Metabolização e mecanismo de ação
Um dos maiores problemas referentes à utilização clínica da curcumina é devido à sua baixa biodisponi-
bilidade. Sua reduzida solubilidade em água faz com que ela seja pouco absorvida, e a presença de sítios 
lábeis ao metabolismo faz com que a mesma sofra metabolismo hepático de primeira passagem. A baixa 
eficácia da administração da curcumina in vivo é agravada pelo fato de seus metabólitos serem inativos, 
no que se refere à maioria das atividades biológicas associadas a seu uso. O tipo de metabolismo envol-
vido está diretamente ligado à via de administração da curcumina. Administração oral leva à formação 
direta de metabólitos de fase 2, como conjugação com ácido glicurônico e com sulfato.
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A curcumina atua através da elevação da enzima glutation-S-transferase hepática, a qual participa na 
desativação e eliminação de peróxidos lipídicos e indutores tumorais. Isso contribui para a atividade 
inibitória sobre degradações de cromatina e fragmentações de DNA com diminuição da expressão do 
NF-kappa β e aumento da expressão da caspase-3. Por outro lado, a atividade inibitória da curcumina 
sobre a enzima COX2 e na síntese do óxido nítrico, estaria relacionada com um bloqueio exercido sobre 
o fator nuclear NF-kappa β, isto indica a estreita relação que existe entre os processos inflamatórios e 
tumorais.

Principais benefícios e indicações
• Melhora de patologias ligadas a inflamações, como artrites
• Preventivo de doenças neuro-degenerativas
• Prevenção de Isquemia miocárdica, diabetes, hiperlipidemia, distúrbios gastrintestinais
• Prevenção da remissão de colite ulcerativas
• Pode ser associado a outros ativos e/ou ingredientes

Toxicologia e contraindicações
Contraindicado para gestantes, lactantes e crianças menores de 4 anos, em casos de obstrução do ducto 
biliar, em pacientes com câncer em tratamento com ciclofosfamida, nas semanas que antecedem gran-
des cirurgias. 

Pacientes que recebem tratamento diário com extratos de cúrcuma devem evitar a excessiva exposição 
solar, reduzindo, assim, as chances de fenômenos de fotossensibilidade.

Características físico-químicas
Aparência: pó
Cor: amarelo a laranja 
Tamanho da partícula: 95% passa em 60 MESH
Umidade: 0 - 2,0 
Cinza: 0 - 1,0 
Metais pesados: 0 - 10,0 
Arsênio: 0 - 2,0 
Chumbo: 0 - 2,0 
Cadmio: 0 - 1,0
Mercúrio: 0 - 1,0 
Solvente residual: padrão USP
Pesticida residual: padrão USP
Curcuminoides (HPCL): 0 - 95 
Curcumina (HPCL): informativo
Desmetoxicurcumina (HPCL): informativo
Bisdemetoxicurcumina: informativo
Contagem de bactérias totais ufc/g: ≤1000 UFC/g
Bolores e leveduras totais ufc/g: ≤100 UFC/g
E. coli: ausente 
Salmonella: ausente

Dosagem usual 
100 – 500 mg ao dia
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