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                                     Curcuma longa extrato seco 

______________________________________________ 

Identificação 

 

Fórmula  Molecular:  não aplicável                 Peso molecular:  não aplicável 

DCB / DCI:   não aplicável                                    CAS  458-37-7. 

INCI:  não aplicável                                                   Denominação botânica:  Curcuma longa L. 

Sinonímia:  Curcuma, Turmeric, Jiang Huang. 

Descrição / especificação técnica:  Extrato seco de rizoma de Curcuma longa padronizado com mínimo de 95 % 

de curcuminóides 

Propriedades:   

• Antioxidante;   

• Anti-inflamatório (Inibidor de NF-Kappa-B) ;  

• Propriedades gastrintestinais: hepatoprotetor, colagogo e hipolipidêmico,  antiespamódico;   

• Quimiopreventivo;  

• Propriedades cardiovasculares:    antiplaquetário, antiaterogênico;  

•  Cicatrizante;  

•  Antimicrobiano.  

Composição:  

Contém mínimo 95 % de Curcuminoides totais  (curcumina e outros curcuminóides).  

Contém mínimo 5 % de óleo essencial sesquiterpênicos, monoterpênicos e cetônicos. 

 

Aplicações 
 

 



Indicações: 

• Distúrbios gastrintestinais: prevenção da remissão de colite ulcerativa, tratamento de úlcera e 

dispepsia;   

• Tratamento de litíase; 

• Distúrbios cardiovasculares: prevenção de isquemia miocárdica, diabetes, hiperlipidemia;    

• Anticarcinogênico,  

• Psoríase (administração tópica);  

• Preventivo de doenças neuro-degenerativos (Alzheimer, demência, Parkinson);  

• Artrite. 

Posologia / concentração:   

Extrato seco padronizado = 100 a 300 mg ao dia. Doses mais elevadas podem ser usadas em Artrite e  

Quimioproteção(2) 

 

Via de administração:  oral, transmucosa e tópica  

 

Solução magistral:  

• Possibilidade de administração de doses diferenciadas de acordo com a patologia a ser 

tratada; 

• Possibilidade de associações de fármacos para promover melhores resultados. 

• Possibilidade de formas farmacêuticas diferenciadas para melhorar a biodisponibilidade e 

promover a adesão dos pacientes. 

 

Formulações                                                  Propriedades 

Suporte em osteoartrite 

Curcuma longa ext seco                             125 mg 

Glicosamina sulf                                            500 mg 

MSM                                                                 200 mg 

Boswelia serrata ext seco                            125 mg 

Harpagaphytum  procumbens  ext seco  100 mg 

Vcaps                                                                        1 un 

Posologia: Tomar 1 Vcaps 3 vezes ao dia. 

•  Tratamento e prevenção de osteroartrite. 

• Anti-inflamatório 

• Alívio da dor. 



 

 

Estudos clínicos / Estudos pré-clínicos:  

Um estudo randomizado, placebo controlado, incluindo 120 pacientes (37 homens e 83 mulheres) com 

osteoartrite de joelho receberam placebo ou glucosamina sulf (750 mg 2 vezes ao dia) ou Ext seco de 

Curcuma (500 mg 2 vezes ao dia). Foram avaliadas a redução da dor e a recuperação funcional do joelho 

afetado. O grupo tratado com a Curcuma demonstrou redução no uso de medicamentos e bom perfil de 

adesão,  portanto, o ext. seco de Curcuma longa é uma opção eficaz e segura no tratamento de OA de 

joelho.(4) 

 

Um estudo prospectivo de fase-I avaliou a ação de curcumina em 25 pacientes diagnosticados com 

diferentes tipos de câncer. Os pacientes receberam doses gradativas de Curcuma entre 500 mg até 12 g ao 

dia durante 3 meses e não foi observada toxicidade até  a dose de 8 g ao dia, em contrapartida foi 

observada melhora histológica das lesões pré-cancerígenas em 7 pacientes. Portanto, a cúrcuma 

apresentou um efeito biológico na quimioprevenção sem apresentar toxicidade.(5)  

 

Um estudo investigou 45 pacientes com úlcera péptica que receberam 600 mg de curcuma 5 vezes ao dia, 

1 hora e meia antes das refeições, as 16 h e ao deitar. Após 4 semanas, a úlcera foi cicatrizada em 48 % dos 

pacientes (12 casos) e após 8 semanas foi observada cura de 18 casos. 20 pacientes não tinham 

Suporte Quimiopreventivo 

Curcuma longa ext seco                            500 mg 

Licopeno                                                           15 mg 

Asuritea                                                          500 mg 

Vcaps                                                                   1 un 

Posologia: Tomar 1 Vcaps 2 vezes ao dia 

• Anti-inflamatório 

• Inibidor de NF-kappa-B 

• Redução de estresse oxidativo 

• Quimiopreventivo  

Prevenção de Doença de Alzheimer(7) 

Curcuma longa ext seco                            300 mg 

Vitamina D                                                     400 UI 

Vcaps                                                                 1 un 

Posologia: Tomar 1 Vcaps 2 vezes ao dia 

• Potencial terapêutico em doenças neuro-

inflamatórias. 
  

 

 

Referências científicas 



diagnóstico de úlcera e sim de gastrites e distúrbios gástricos, receberam o tratamento com a curcuma e a 

dor e desconforto abdominal foram solucionados em 1 ou 2 semanas.(6) 

 

 

Estabilidade:  Informação não encontrada nas referências consultadas. 

 

Mecanismo de ação:  

Antioxidante, promove aumento de vitaminas C e E séricas,  reduz peroxidação lipídica, reduz estresse 

oxidativo prevenindo danos ao DNA.(5) 

Inibição de NF-Kappa-B. 

Efeitos adversos:  

Não demonstra toxicidade em humanos até doses de 8000 mg ao dia por 3 meses. Doses muito elevadas 

podem provocar irritação gastriintestinal e reduzir a fertilidade (estudado em ratos machos em dose 

correspondente a 35 g ao dia), não produz alterações na fertilidade em doses regulares.(2) 

Contraindicações / precauções:   

Contraindicado em casos de obstrução do ducto biliar, em pacientes com câncer em tratamento com 

ciclofosfamida, nas semanas que antecedem grandes cirurgias. 

Não demonstrou ser mutagênico in vitro e nem teratogênico em animais(2). 

   

 

Equivalência:  não aplicável 

Concentração /  Diluição  (fabricante):  não aplicável 

Solubilidade: Insolúvel em água. 

Excipiente sugerido:  Excipiente para produtos higroscópicos. Recomenda-se também o uso das Vcaps™. 

pH estabilidade (produto final):  não aplicável 

Farmacologia 

Farmacotécnica 



Orientações farmacotécnicas: informação não disponível nas referências consultadas. 

Incompatibilidades: informação não disponível nas referências consultadas. 

Conservação / armazenamento:  

Armazenamento em recipientes bem fechados em temperatura ambiente. Proteger da luz e umidade. 

Produto esterilizado por temperatura , não irradiado. Livre de GMO. 
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