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RESUMO 

 

Introdução: Na investigação da eficácia da cúrcuma na melhoria das características 

da síndrome metabólica (SM), a cúrcuma se mostrou eficiente na redução dos riscos 

de desenvolvimento de resistência à insulina, obesidade, hipertrigliceridemia, 

diminuição do HDL-c, hipertensão arterial e outras complicações, incluindo diabetes 

mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares. Com base nos efeitos benéficos da 

cúrcuma é importante o desenvolvimento de pesquisas na prática clínica que 

contribuam para a melhora dos perfis metabólicos dos pacientes e, assim, do 

prognóstico como um todo. Objetivo: Verificar a eficácia do consumo diário da 

cúrcuma na melhora nos parâmetros bioquímicos de portadores de síndrome 

metabólica. Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo, exploratório, não 

probabilístico por conveniência com 9 indivíduos adultos, idade entre 20 e 59 anos, 

de ambos os sexos, com diagnóstico prévio de SM, atendidos em um Ambulatório 

de Endocrinologia. Os participantes receberam doses diárias de 2,5g de cápsula de 

cúrcuma em pó. Ao início e ao término do projeto foram colhidas amostras de 

sangue em jejum para dosagem de exames bioquímicos, aferidos peso, altura, 

circunferência da cintura (CC), pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). 

Resultados: A ingestão de 2,5g de cúrcuma/dia não teve efeito sobre a glicemia de 

jejum, resistência à insulina e PA, mas reduziu CC, TG e insulina de jejum. 

Considerações finais: 2,5g de cúrcuma/dia se mostraram eficaz na redução dos 

parâmetros bioquímicos, TG e insulina de jejum e na medida antropométrica, CC em 

portadores de SM.  

Palavras-chave: Cúrcuma. Curcumina. Síndrome metabólica. Polifenóis. 
 
 
1 INTRODUÇÂO 
 

A Síndrome Metabólica (SM) é representada por um conjunto de fatores de 

risco cardiovasculares usualmente relacionados à deposição central de gordura e à 

resistência à insulina (BREDE, 2016; SOCIEDADE BRASILEIRA DE SÍNDROME 

METABÓLICA, 2005). 

A SM é definida pela International Diabetes Federation (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2016- IDF), como a associação de pelo menos três dos 

seguintes fatores de risco: obesidade abdominal (perímetro abdominal nos homens ≥ 
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90 cm e mulheres ≥ 80 cm); glicemia de jejum alterada (≥100mg/dL) ou diagnóstico 

prévio de diabetes mellitus (DM); hipertensão arterial (pressão sistólica ≥130mmHg 

e/ou pressão diastólica ≥85mmHg) ou uso de medicação anti-hipertensiva; HDL -

colesterol (HDL-c) baixo (para homens <40mg/dL e mulheres <50mg/dL) ou em uso 

de medicação hipolipemiante; e hipertrigliceridemia (≥150 mg/dL) ou em uso de 

medicação hipolipemiante (HALPERN, 2009).  

Cerca de 30% da população brasileira apresentam diagnóstico positivo para a 

SM e essa prevalência vem aumentando devido à obesidade e ao estilo de vida 

sedentário, chegando a 42% em indivíduos com mais de 60 anos (SOUZA, 2015; 

MORENO, 2015). Estudos em diferentes populações revelam prevalências elevadas 

da SM, variando as taxas de 12,4% a 28,5% em homens e de 10,7% a 40,5% em 

mulheres (SOCIEDADE BRASILEIRA DE SÍNDROME METABÓLICA, 2005). 

O desenvolvimento da SM em indivíduos depende de uma complexa 

interação entre a predisposição genética e fatores ligados ao estilo de vida, como: 

hábitos alimentares aterogênicos, sedentarismo, alcoolismo e tabagismo. (SILVA, 

2015).  

Originária da Ásia, a cúrcuma é membro da família de gengibre 

(Zingiberaceae), especiarias que são amplamente utilizadas na China, Índia e 

Japão. No Brasil é conhecida como açafrão-da-terra, gengibre amarelo e açafrão-da-

Índia, uma especiaria comum, utilizada para dar coloração e para aromatizar as 

preparações (RAMADAN, 2011). A curcumina é um composto bioativo fenólico 

polifenol, encontrado na especiaria cúrcuma, inibe a via de sinalização de células 

sensíveis a nutrientes e o gene estimulante de citocinas pró-inflamatórias (JABEUR, 

2017). 

A cúrcuma contém curcuminóides (curcumina, demetoxicurcumina e 

bisdemetoxicurcumina), são esses que atuam nas vias inflamatórias e antioxidantes 

(PERES, 2015). Na investigação, a cúrcuma se mostrou eficiente na melhoria das 

características da síndrome metabólica (SM) (HALPERN, 2009). Com base nos 

efeitos benéficos da cúrcuma é importante o desenvolvimento de pesquisas na 

prática clínica que contribuam para a melhora dos perfis metabólicos dos pacientes 

e, assim, do prognóstico como um todo. 
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2 OBJETIVOS  

 

Objetivo geral 

 

Verificar a eficácia do consumo diário da cúrcuma na melhora nos parâmetros 

bioquímicos de portadores de SM.  

 

Objetivos específicos 

 

Avaliar os efeitos do consumo da cúrcuma sobre a composição corporal de 

pacientes portadores de SM; 

Avaliar os efeitos do consumo da cúrcuma sobre a glicemia de jejum dos 

pacientes; 

Avaliar os efeitos do consumo da cúrcuma sobre os lípides plasmáticos; 

Avaliar os efeitos da cúrcuma sobre a resistência insulínica. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo prospectivo, exploratório, não probabilístico por 

conveniência. Foram rastreados 30 indivíduos adultos, com idade entre 20 e 59 

anos, de ambos os sexos, com diagnostico de SM.  

A pesquisa foi desenvolvida na Liga Acadêmica de SM, no Ambulatório de 

Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com 

aprovação dos Comitês de Ética da Disciplina de Endocrinologia e do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

O projeto foi submetido à aprovação da Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa de HCFMUSP (CAPPesq). Os indivíduos tiveram acesso ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em que consta o objetivo da 

pesquisa e os métodos a serem utilizados. Após lerem, questionarem, entenderem e 

aceitarem, assinaram o TCLE, consentindo em participar do estudo. 

Passos do estudo: Ambulatório de endocrinologia da LSM-HCFMUSP - 

Indivíduos com SM - Convite de participação na pesquisa - Leitura e assinatura de 

TCLE - Aferição de dados antropométricos + exames laboratoriais - Consumo diário 
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de 2,5 gramas de cúrcuma durante 4 semanas - Nova aferição de dados 

antropométricos + exames laboratoriais - Tabulação de dados - Resultados. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

Do total dos 30 indivíduos rastreados, 10 pacientes realizaram os exames 

iniciais, sendo que 1 não realizou o exame final. Não foram incluídos pacientes 

gestantes, lactantes ou portadores de doenças como: insuficiência renal, 

insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, neoplasias e 

hipotireoidismo. 

Neste estudo foi administrada a dose diária de 2,5g de cápsula de cúrcuma 

em pó para cada indivíduo participante da pesquisa, sendo orientados a ingeri-las da 

seguinte forma: 1 cápsula de 500mg no café da manhã, 2 cápsulas de 500mg no 

almoço e 2 cápsulas de 500mg no jantar pelo período de 4 semanas. Os indivíduos 

foram acompanhados semanalmente, por contato telefônico, com o propósito de 

avaliar a sua aderência ao protocolo de pesquisa.  

Nos dados sociodemográficos, a fim de caracterizar a população estudada, os 

indivíduos participantes do estudo responderam a uma anamnese nutricional 

composta pelos seguintes dados: sexo, idade, profissão, prática de atividade física, 

tabagismo, consumo de bebida alcoólica e uso de medicamentos. 

Para os Parâmetros metabólicos foram coletadas amostras de sangue antes e 

após a intervenção, com o indivíduo em 12 horas de jejum, para as seguintes 

dosagens: o perfil lipídico (HDL-colesterol, LDL-colesterol, colesterol total, 

triglicérides), glicemia e insulina. Foram realizadas medidas da pressão arterial 

sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD). O índice de resistência à insulina 

foi determinado pelo método homeostático (HOMA IR – Homeostasis Model 

Assesment Insulin Resistance), através da fórmula: insulina de jejum (μU/mL) x 

glicemia de jejum (nmol/L)/ 22,5 (FEITOSA, 2015). Foram aferidas medidas de peso 

(kg), estatura (cm) e circunferência de cintura (CC, em cm). O IMC foi calculado 

dividindo-se o peso atual pela altura, elevada ao quadrado.  

Em relação ao hábito intestinal dos pacientes foi avaliado a partir da Escala 

de Bristol para Consistência de Fezes-EBCF (Bristol Stool Form Scale). O paciente 
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indicou qual imagem apresentada se assemelha a consistência de sua evacuação 

no início e no final do protocolo.  

Os dados categóricos foram representados por frequência absoluta (n) e 

relativa (%) e os dados contínuos por média e desvio padrão (DP), a partir de 

planilha do software Microsoft Excel 2010. 

Os pacientes se beneficiaram da avaliação de seu estado metabólico ao 

iniciarem a pesquisa e considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, 

nesta pesquisa o risco pode ser avaliado como: mínimo. 

 

5 RESULTADOS 

 

A amostra foi composta por 9 pacientes portadores de SM, com média de 

idade 51 ± 8 anos, sendo 57% (n=5) do sexo feminino e 44,4% (n=4) do sexo 

masculino. 

Dos 9 pacientes avaliados, 1 faz uso de antidiabético oral, 5 anti-

hipertensivos, 4 hipolipemiantes. Somente 1 paciente respondeu ser tabagista. 

As características antropométricas e clínicas dos pacientes, do início e final 

do protocolo (após 4 semanas), estão apresentadas na tabela 1. 

 

Tabela 3. Características antropométricas e clínicas de pacientes portadores de SM. 

HCFMUSP. São Paulo, SP. 2018 

Características 
antropométricas e 

clínicas 

Inicial 

Média ± DP  

Final 

Média ± DP 

PESO (kg) 94,1 ± 23,3 94,1,0 ± 24,1 

IMC (kg/m²) 34,4 ± 7,6 34,4 ± 8,0 

CC (cm) 111,6 ± 18,0 109,5 ± 17,3 

PAS (mmHg) 131,2 ± 14,2 138,3 ± 14,1 

PAD (mmHg) 93,1 ± 9,8 88,9 ± 8,9 

Escala de Bristol 3,7 ± 1,0 3,7 ± 0,5 
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Observou-se manutenção do peso e do IMC dos pacientes durante o período 

de estudo. A média da CC dos pacientes apresentou redução de 1,9%. Houve 

aumento na média PAS de 5,4% e redução de 4,5% da PAD. 

A avaliação do hábito intestinal demonstrou melhora no aspecto das fezes em 

33% (3) pacientes. 22% (2) apresentou diarreia nos primeiros dias de uso e 11 % 

(n=1), paciente relatou não ter observado nenhuma alteração. Porém no final das 4 

semanas, 67% (n=6) da amostra descreveu o aspecto das fezes dentro da 

classificação normal. Do total de pacientes, 67% (n=6) também relataram sentir-se 

melhor após o uso das cápsulas em relação: menos gases, menos dores de cabeça, 

melhora no sono e mais disposição. 

Na tabela 2 são demonstrados os exames laboratoriais. 

 

Tabela 4. Exames laboratoriais de pacientes portadores de SM. HCFMUSP. São 

Paulo, SP. 2018. 

Exames laboratoriais 
Inicial 

Média ± DP  

Final 

Média ± DP 
 

GLICOSE (mg/dL) 96,4 ± 24,3 104,7 ± 15,7 
 

INSULINA (μU/mL) 15,6 ± 13,7 15,2 ± 10,9 
 

HOMA IR 4,3 ± 5,0 4,11 ± 3,36 
 

COLESTEROL NÃO HDL (mg/dL) 139,3 ± 38,2 143,9 ± 39,1 
 

TRIGLICÉRIDES (mg/dL) 166,1 ± 79,0 133,4 ± 60,0 
 

LDL - COLESTEROL (mg/dL) 112,2 ± 38,0 119,7 ± 36,9 
 

HDL - COLESTEROL (mg/dL) 48,7 ± 13,9 49,3 ± 17,0 
 

COLESTEROL (mg/dL) 188,0 ± 32,2 193,2 ± 34,3 
 

 

Observou-se aumento na média na glicose de jejum em 8,6%. 56% n= (5) dos 

pacientes apresentaram elevação. A insulina de jejum apresentou redução de 3%. 

O HOMA IR apresentou elevação na média em 4%. O colesterol não HDL 

apresentou aumento de 1,6% e o resultado de TG foi apresentou redução na média 

de 19,7%. 67% (n=6) apresentaram diminuição no TG. 

Para o LDL – colesterol, 78% (n=7) dos pacientes apresentaram elevação 

nessa fração de lípides. Totalizando um aumento médio de 6,7%. 
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O aumento da média da fração HDL-colesterol, foi de 1,2%, ela foi observada 

em 44% (n=4) dos pacientes.  

Em relação ao colesterol total, houve elevação da média de 2,8%, refletindo 

um pequeno aumento nos resultados de 78% (n=7) dos pacientes.  

    

6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo avaliou a eficácia do consumo diário de 2,5 g em cápsulas 

de cúrcuma, durante 4 semanas, sobre medidas antropométricas e parâmetros e 

bioquímicos da SM. 

A medida de circunferência abdominal está associada com maior risco 

cardiovascular, aumento da prevalência de obesidade e SM. O emprego dessa 

medida em triagens auxilia no diagnóstico precoce, identificando o indivíduo com 

predisposição a tais doenças (PEREIRA; et al., 2010). 67% (n=7) pacientes 

avaliados nesta pesquisa apresentaram redução de CC, com resultado médio inicial 

de 111,6 cm e final de 109,5. 

Em uma pesquisa com 30 indivíduos por 4 semanas para investigar o efeito 

da cúrcuma como um adjuvante à terapia antidiabética, administrou-se 500 mg de 

açafrão em pó, que contém 22 mg de curcumina, essa dose demonstrou ter efeitos 

benéficos em várias doenças, incluindo diabetes mellitus. O estudo demonstrou uma 

diminuição significativa nos níveis plasmáticos da glicose em jejum e HbA1c. 

(MAITHILI; et al., 2015). 

No presente estudo observou-se redução na glicose de jejum em 44% (n=4) 

dos pacientes e aumento em 56% (n=5), com destaque para o resultado de uma 

paciente que apresentou de início glicemia de jejum de 65 mg/dL para 130 mg/dL 

em 4 semana, o que elevou a média. 

Em um ensaio controlado duplo-cego-randomizado com 63 indivíduos 

avaliaram: IMC, percentual de gordura corporal (% GC), CC, circunferência do 

quadril (CQ), PA, perfil lipídico (colesterol, HDL - colesterol, LDL-colesterol e TG), 

glicose no sangue em jejum (GLIJ) e PCR. O resultado foi que 2,4g de cúrcuma 

administrada por 4 semanas apresentou melhora no IMC, CQ e GC e por 8 semanas 

diminuiu o LDL (AMIN; et al., 2015). 



 
 

8 
 

Nos pacientes avaliados nesta pesquisa, a média de peso se manteve 

estável, apresentando pequena diferença no desvio padrão. O mesmo ocorreu com 

IMC. Já a média das aferições de CC dos pacientes apresentou redução de 67%, de 

111,6 cm para 109,5 cm de CC. Em 78% (n=7) dos pacientes houve discreta 

elevação na fração do LDL – colesterol. Destaque para 1 pacientes, que apresentou 

incialmente 148 mg/dL e após 4 semanas 172 mg/dL. 

Para verificar os efeitos de extrato de curcumina em pessoa saudáveis, foi 

realizado um estudo com 19 indivíduos de 40 a 60 anos por 4 semanas, foi 

administradas doses de 80 mg/dia de curcumina e avaliaram através de exame de 

sangue e saliva se houveram alterações bioquímicas: CT, TG, LDL, HDL e alanina 

aminotransferase (ALT). Observaram uma redução dos valores de triglicérides 

(DISILVESTRO, 2012).  

Nos exames de CT, TG, LDL e HDL aqui avaliados, foram observados 

elevação no HDL-colesterol e diminuição do TG, este apresentou média inicial de 

166,1 mg/dL e média final de 133,4 mg/dL com desvio padrão que foi de 79 para 60.  

Outro estudo, realizado com quatorze indivíduos adultos avaliou o efeito da 

cúrcuma longa na glicose plasmática pós-prandial, nos níveis de insulina e no índice 

glicêmico (IG). Os resultados não foram significativamente diferentes em relação à 

média da glicose plasmática em jejum, glicose pós-prandial. A ingestão de 6g de 

cúrcuma longa resultou em maior resposta sérica de insulina 30 min. 

(WICKENBERG, 2010). 

Ao comparar os exames iniciais e finais foi verificado nos pacientes deste 

estudo que houve redução na média da insulina de jejum em 3% e elevação da 

glicemia em jejum de quase 9%. 

Com objetivo de investigar os efeitos da suplementação de açafrão sobre o 

estado glicêmico, de resistência à insulina e níveis séricos de leptina em pacientes 

com doença hepática gordurosa não alcoólica, um ensaio clínico duplo-cego 

randomizado controlado foi realizado em 46 pacientes com idade entre 20-60 anos. 

O grupo cúrcuma (n=23) recebeu seis cápsulas de 500mg de açafrão por dia 

durante 12 semanas. O grupo placebo (n=23) recebeu seis cápsulas. Exames foram 

coletados no início e no final do estudo, estes apresentaram diminuição nos níveis 

séricos de glicose, insulina, HOMA–IR e leptina (NAVEKAR, 2017). 

 O HOMA IR avaliado nesse estudo apresentou um aumento de 4% na média 

dos exames iniciais em relação aos finais nos pacientes com SM.  
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O presente estudo apresentou limitações não apenas no tamanho reduzido da 

amostra, mas também no período de administração das cápsulas. Nesse intervalo 

não foi dada nenhuma orientação sobre alimentação saudável, prática de atividade 

física ou outras práticas que poderiam contribuir para um melhor resultado nos 

parâmetros físicos e bioquímicos quando associados ao consumo da cúrcuma. Pois 

o intuito era nessa primeira etapa da pesquisa verificar os efeitos isolados da 

cúrcuma somente. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Há evidências relativas aos mecanismos antioxidantes e anti-inflamatórios da 

ingestão da cúrcuma em quantidades adequadas em diversos parâmetros 

bioquímicos. Pode-se observar que os pacientes nesse estudo obtiveram redução 

em três parâmetros da SM, CC e TG e Insulina de jejum, não apresentando efeitos 

positivos na glicemia, resistência à insulina e PA., mas é importante ressaltar que 

quase a totalidade dos pacientes relataram melhora intestinal e bem-estar geral. 

Os resultados são preliminares, uma vez que os pacientes só concluíram 4 

semanas de tratamento, o aumento do tempo de intervenção e da amostra, já em 

andamento, trará novas conclusões sobre os efeitos da cúrcuma nos marcadores 

metabólicos. 
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