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A dor é considerad
da um sin
ntoma ines
specífico, m
manifestada
a em
diverrsas doenças, classific
cada como aguda ou crônica, co
om capacid
dade de afe
etar a
qualiidade de viida das pes
ssoas. É um
ma experiência individ
dual, subjettiva e complexa
devid
do a suas diversas
d
cau
usas.
A inflama
ação aguda
a, que é ma
arcada pela
a infiltração
o de leucóciitos e
libera
ação de mediadores
m
pró-inflam
matórios, é capaz de
e atuar se
ensibilizand
do os
nocic
ceptores, diminuindo
d
o limiar no
ociceptivo ou
o ainda gerando pottenciais de ação
que levarão à nocicepção
n
e dor.
Para o trratamento d
da dor infla
amatória os
s fármacoss mais utiliz
zadas
são os anti-inflamatórios
s não este
eroidais (A
AINES); an
nalgésicos não opiod
des e
opioiides, que são conhe
ecidos porr suas açõ
ões diretamente sob
bre o proc
cesso
inflam
matório, ou
u atuar evitando a p
propagação de potenc
ciais de açã
ão que levam a
inforrmação dolo
orosa, ou ainda
a
por su
uas ações centrais.
c
Esses fá
ármacos ssão conhe
ecidos porr seus effeitos adversos
sistê
êmicos, com
mo alteraçõ
ões gastroin
ntestinais, hepáticos
h
e renais, se
endo, em alguns
casos os respo
onsáveis pe
ela não ad esão ao trratamento. Assim, se
e torna viável e
nece
essário a bu
usca alterna
ativa por no
ovas forma
as de tratam
mento.
O homem
m sempre procurou explorar ao máximo seu ambiente,
inclu
uindo recurs
sos proven
nientes da fflora. O us
so de planta
as ocorre d
desde o pe
eríodo
pré-h
histórico para diversos propósiitos, sejam
m eles alim
mentares o
ou terapêuticos.
Send
do assim, a extração
o de comp
postos de plantas para fins me
edicinais é algo
milen
nar e basta
ante difundido na socie
edade.
Apesar do uso emp
pírico, a de
escoberta de
d composttos bioativo
os só
come
eçou no sé
éculo XIX, com
c
Friedrrich Serturn
ner, que em
m 1806, iso
olou o alca
aloide
morffina da pap
poula e trou
uxe uma no
ova perspe
ectiva para o uso das plantas. Dentre
os fa
atos que o seguiram, o marco pa
ara a indús
stria farmac
cêutica foi s descoberrta da
salicina, em 18
829, que ap
pós mudan
nças estruturais, foi o pilar para
a a sintetização,
em 1
omo ácido acetilsalicílico.
1897, do qu
ue é conhec
cido hoje co
ados de pla
Dessa forrma, o inte
eresse global por prod
dutos deriva
antas
aumentou mun
ndialmente,, principalm
mente em países
p
dese
envolvidos. No Brasil,, país
que possui a maior
m
biodiversidade do
o mundo, o interesse e uso conttínuo podem
m ser
justifficados porr baixo custto e fácil accesso.
Entre as
s pesquisa
as nacionais, destaca
a-se o prrimeiro pro
oduto
totalmente desenvolvido no
n Brasil, A
Acheflan®. É um fárm
maco que po
ossui ação antiinflam
matória em
m músculos
s e tendõe
es, obtido a partir do
o óleo esse
encial de Cordia
C
verbenacea, po
opularmente
e conhecida
a como erv
va-baleeira.
Pesquisad
dor nacion
nal que se
e destacou no desen
nvolvimentto do
Ache
eflan®, foi Professor João
J
B. Ca
alixto, biólogo farmaco
ologista, um
m dos criad
dores
do D
Departamento de Fa
armacologia
a e primeiro coordenador do curso de pós-
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graduação em Farmacolo
ogia da U
UFSC, onde
e iniciou sua
s
carreirra em 197
76, e
atualmente é professor aposentad
do da instituição. Ca
alixto, com
mo é conhecido
mundialmente, possui além do Accheflan®, mais de 30
3 patente
es de prod
dutos,
desta
acando-se os fitoterá
ápicos, sem
mpre busco
ou a pesquisa e dese
envolvimentto de
comp
postos bio
oativos de
erivados d
de plantas
s, consegu
uindo dive
ersos prêmios,
princ
cipalmente na área da
a farmacolo
ogia da dor..
Entre a estimativa
a de mais
s de 250.0
000 espéccies de pla
antas
existtentes no mundo, apenas uma
a pequena
a porcentagem desta
as são alv
vo de
inves
stigação acerca
a
de seus efe
eitos terapêuticos. Assim, ass plantas são
cons
sideradas fontes
f
de compostoss bioativos,, compone
entes impo
ortantes pa
ara o
dese
envolvimentto de nov
vos fármaccos para o tratamen
nto de div
versas doenças,
inclu
uindo a dor.. Sabe-se que
q
as subsstâncias bio
oativas pod
dem atuar i soladamente ou
sinerrgicamente
e.
Pensando
o nisso, o uso de plantas
p
e o conhecim
mento de seus
comp
postos bioa
ativos para o tratame
ento de doe
enças inflam
matórias, e seus poss
síveis
efeitos analgés
sicos e antioxidantess pode serr uma alte
ernativa qu
ue com efiicácia
clínic
ca tanto quanto os fármacos
f
ttradicionalm
mente utiliz
zados conv
vencionalmente,
com um vasto potencial
p
te
erapêutico.
O potenc
cial terapêu
utico é, porrtanto, trad
duzido por suas ativid
dades
anti--inflamatóriias, analgé
ésicas e/ou
u antioxida
antes, poss
suindo, com
mo substâ
âncias
ativa
as, polifeno
ois, tais co
omo flavon óides, taninos, querc
cetina, cate
equinas, dentre
outro
os, que sã
ão encontra
ados em q
quantidades
s suficiente
es responsá
áveis por gerar
esses efeitos.
É descritto que a quercetina
a e a cattequina sã
ão considerradas
polife
enois que possuem ação neu roprotetora
a, antioxidante e an
nti inflamatória,
ressa
altando qu
ue a cate
equina é caracteriza
ada com efeito do
ose-dependente,
altas
mosttrando
su
uas
prop
priedades
antioxidan
ntes
partticularmentte
em
conc
centrações.
Alguns mecanismos
m
s de potenc
cial terapêu
utico dos prrodutos natturais
deriv
vados de plantas estã
ão relaciona
ados à redução da migração de leucócitos e de
mediadores pró
ó-inflamató
órios para o sítio da inflamação ou a efeitto antioxidante,
isso porque esttresse oxidativo comp
põe o proce
esso inflam
matório, que
e contribui para
geração de potenciais de ação nos n
nociceptores presentes
s na região
o da lesão, além
de uma ação analgésica periférica
p
e central po
or ação dire
eta dos com
mpostos sobre o
siste
ema da dor..
Sendo assim, a pa
artir da im
mportância terapêuticca das pla
antas,
contiinua aberto
o o campo de
d pesquisa
as para rec
conhecer o complexo d
de propried
dades
terap
pêuticas e possíveis
p
benefícios pa
ara o mane
ejo da dor.
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