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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
TEÓRICA O frequente consumo de
alimentos antioxidantes está associado com a baixa incidência de doenças degenerativas
incluindo o câncer, doenças cardiovasculares, inflamações, artrites, declínio do sistema
imune, disfunção cerebral, diabetes, mal de Alzheimer e alguns tipos de catarata
(ABDILLE
LLE et al, 2005; HE et al, 2007). A definição de antioxidante é “qualquer
substância que, presente em baixas concentrações quando comparada a do substrato
oxidável, atrasa ou inibe a oxidação deste substrato de maneira eficaz” ((SIES &
STAHL, 1995). Assim, certos nutrientes e componentes
componentes alimentares têm se destacado
em função de sua atividade antioxidante, ou seja, com capacidade de transformar e/ou
diminuir a ação de oxidação dos radicais livres, impedindo seus efeitos danosos ao
organismo. (TURECK
TURECK et al, 2017).
2017 Neste sentido o objetivo do trabalho foi de realizar
uma pequena revisão bibliográfica sobre os antioxidantes vitamina C, vitamina
E,Cúrcuma (açafrão) e seus benefícios para a saúde, uma vez que estes são comumente
utilizados no nosso cotidiano.MATERIAL
cotidiano.
E MÉTODOS: Para esse
se trabalho foram
selecionados artigos científcos,
científcos por meio de sites de busca SCIELO ePUBMED
ePUBMED. Foram
utilizadas as palavras Antioxidante, Dieta Alimentar, Radicais Livres, Estresse
Oxidativo e Vitamina nos idiomas português e inglês.
inglês Foi dado preferência para artigos
originais e de ensaio clínico, e não foi estabelecido um ano limite de
publicação.RESULTADOS
RESULTADOS E DISCUSSÕES:

Vitamina C (ácido
ácido ascórbico):
ascórbico é

considerada o antioxidante hidrossolúvel
hidrossolúvel mais importante no organismo, com a
capacidade
cidade de eliminar diferentes
diferent espécies de radicais livres (superóxido
superóxido e hidroxil)
hidroxil
mantendo a integridade das células dos organismos aeróbios (KAUER
UER et al, 2001;
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NAIDU, 2003). Mais de 85% da vitamina C é proporcionada por frutas e hortaliças,
principalmente as frutas cítricas (CANO, 2008). Entre as principais funções biológicas
podemos citar aumento nas funções de defesa do organismo, ação bactericida (IQBALet
al, 2004); prevenção de mutações em DNA pela ação antioxidante(LUTSENKO et al,
2002), formação do colágeno(COSTA, 2008). Vitamina E (tocoferol): é a principal
vitamina lipossolúvel, encontrada em proporções variáveis em plantas, sendo que as
fontes principais são óleos vegetais, germe de trigo, sementes oleaginosas, vegetais
folhosos verde-escuros e alimentos de origem animal, principalmente gema de ovo e
fígado.(HONARBAKHSH, et al, 2009).A vit. E é um agente antioxidante que protege
os lipídios da membrana das células. Estudos epidemiológicos sugerem que a vitamina
E desempenha papel protetor em doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer,
além de estar associado a longevidade(NWOSE, et al, 2008).A curcumina é um
pigmento amarelo, caracterizado como principal componente ativo obtido do rizoma
seco da planta Curcuma Longa, uma raiz pertencente à família do gengibre (ARABBI,
2001). Popularmente conhecida no Brasil como açafrão-da-terra, gengibre amarelo e
açafrão-da-Índia, é reconhecida cientificamente como alimento funcional.A curcumina
contém os curcuminóides, que atuam nas vias inflamatórias e antioxidantes. Além de
relevante atividade neuroprotetora e antiproliferativae tratamento para artrite reumatoide
(AGGARWALL; HARIKUMAR, 2008). CONCLUSÃO: Concluímos que a inclusão
na dieta diária de alimentos ricos antioxidantes como vitamina C, vitamina E e a
curcumina podemos atenuar os efeitos nocivos do envelhecimento precoce e, prevenir
determinadas doenças.
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