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Fitoterapia em Dor
Dor é uma das queixas mais frequentes e
antigas de doença, que o ser humano
refere, desde o surgimento da espécie há
200 mil anos atrás. Mais da metade dos
pacientes que procuram atendimento
médico tem algum tipo de dor. Mesmo
com a introdução de medicamentos
analgésicos mais potentes, e o aumento
no conhecimento sobre a fisiologia da
dor, casos de dor crônica estão ficando
mais frequentes; a incidência de dor nos
EUA já é vista como uma epidemia

Gatchel RJ & al. Research Agenda for the Prevention of Pain and Its Impact: Report of the Work
Group on the Prevention of Acute and Chronic Pain of the Federal Pain Research Strategy.J Pain. 2018
Mar 22. pii: S1526-5900(18)30107-X. doi: 10.1016/j.jpain.2018.02.015. [Epub].
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Fitoterapia em Dor
Medicina Complementar e dor
Os recursos terapêuticos da
medicina complementar foram os
primeiros a serem usados no
tratamento da dor, e muitas
moléculas modernas derivam de
produtos tradicionais. Recentemente
o papel da medicina complementar
na abordagem da dor crônica tem
sido reconhecida por vários autores
Chen L & Michalsen A. Management of chronic pain using complementary and integrative medicine.
BMJ. 2017 Apr 24;357:j1284. doi: 10.1136/bmj.j1284.

Fitoterapia em Dor
Tipos básicos de dor:
Tipos de dor:
•

Dor neuropática

•

Dor nociceptiva

•

Dor psico-induzida/central

•

Dor aguda

•

Dor crônica
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Fitoterápicos com atividade em dor neuropática
• São extratos fitoextratos que possuem em seu
fitocomplexo substâncias que atuam mais
intensamente a nível de receptores que
interferem com a neuro-modulação da dor. Em
geral os principais ativos são alcaloides com
um perfil de atividade farmacológica mais
intenso:

Fitoterapia em Dor

Fitoterápicos com atividade em receptor opióide
Papaver somniferum, latex
Nome comum: Papoula oriental
Parte utilizada: Resina (látex) dos frutos
Droga vegetal: Não disponível no mercado
Doses: de 50 a 100mg do látex seco pulverizado
- Tintura alcoólica a 20%: 3 a 5 ml por dose
Efeitos adversos: sedação, insuficiência
respiratória, constipação, dependência química.
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Fitoterápicos com atividade em receptor opióide
Papaver somniferum, latex
Nome comum: Papoula oriental
Dados farmacológicos e clínicos
Alcalóides (morfina, codeína, tebaína, papaverina,
etc) com afinidade por receptores opióides, e
potente atividade analgésica.
Uso continuado tem risco significativo de causar
dependência física
Extrato menos potente que alcaloides isolados, mas
também com menos potencial de dependência e
tolerância. Exibe ainda ação antitussígena, e
reduz edema pulmonar em insuficiência cardíaca
Uso medicinal ainda impedido por imposições legais.
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Fitoterápicos com atividade em receptor opióide
Papaver somniferum, latex
Bibliografia
Marciano, M al. Development of a Method to Extract Opium Poppy (Papaver
somniferum L.) DNA from Heroin Sci Rep. 2018; 8: 2590. 2018 Feb 7. doi:
10.1038/s41598-018-20996-9.
Opium extract. Bull Am Pharm Assoc. 1946 Jan-Feb;14:29.
Afzali M & al. Non-addictive opium alkaloids selectively induce apoptosis in
cancer cells compared to normal cells. Daru. 2015 Feb 20;23:16. doi:
10.1186/s40199-015-0101-1.
Duarte, D. Ópio e opióides: uma breve história. Rev Bras Anestesiol. 2005; 55:
1: 135 - 146.
Meske DS & al. Efficacy of opioids versus placebo in chronic pain: a systematic
review and meta-analysis of enriched enrollment randomized withdrawal trials.
J Pain Res. 2018 May 3;11:923-934. doi: 10.2147/JPR.S160255.
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Fitoterápicos com atividade em receptor opióide
Outros fitoterápicos com atividade em receptor
opióide:
Lactuca virosa, latex
• Alface selvagem
Nome comum: Alface selvagem
Parte utilizada: Resina (látex) dos frutos
Droga vegetal: Látex extraído do talo
Doses: Há escassa documentação
consistente sobre dosagem
- Tintura alcoólica a 20%: 10 a
15 ml por dose
Efeitos adversos: sedação, sedação,
irritação gástrica, alergia
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Fitoterápicos com atividade em receptor opióide
Lactuca virosa, latex
Nome comum: Alface selvagem
Composição química: lactucopicrina,
lactucina, N-metil-β-fenetilamina.
Efeitos farmacológicos: sedativa,
antitussiva, alivia broncoespasmo e
dispneia. Usada em diarreia crônica
e exibe efeito analgésico.
Farmacologia mostra extrato com
atividade opioide-like, anticolinérgica,
estimulante do receptor da
adenosina, além se exibir provável
ação neuromoduladora.
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Fitoterápicos com atividade em receptor opióide
Lactuca virosa, latex
Bibliografia
Besharat, S & al. Wild lettuce (Lactuca virosa) toxicity. BMJ. 2009 Apr 28. doi:
10.1136/bcr.06.2008.0134.
Wesołowska, A & al. Analgesic and sedative activities of lactucin and some
lactucin-like guaianolides in mice. Journal of Ethnopharmacology. Sep 2006
107 (2): 254–8.
Sessa, RA & al. Metabolite profiling of sesquiterpene lactones from Lactuca
species. Major latex components are novel oxalate and sulfate conjugates of
lactucin and its derivatives. Journal of Biological Chemistry. 2000. 275 (35):
26877–84.
Lactuca virosa. Wikipedia, on: https://en.wikipedia.org/wiki/ Lactuca_virosa.
Trojanowska A. [Lettuce, lactuca sp., as a medicinal plant in polish publications
of the 19th century]. [Polish]. Kwart Hist Nauki Tech. 2005;50(3-4):123-34.
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Fitoterápicos com atividade em receptor canabinóide
Cannabis sativum, folium
Nome comum: Maconha
Parte utilizada: Folhas
Droga vegetal: Não disponível no mercado (apenas
ilegalmente)
Doses: 1.500 a 2.000 mg das folhas em forma de
pó, por via oral
- 5 a 10g, fumado na forma de cigarro
Efeitos adversos: sedação, lentidão de raciocínio,
aumento de peso, dependência química.
Droga vegetal sujeita a restrições legais
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Fitoterápicos com atividade em receptor canabinóide
Cannabis sativum, folium
Nome comum: Maconha
Composição química: delta THC,
canabidiol.
Efeitos farmacológicos: sedativa,
ansiolítica, pró-cinética,
antidepressiva, anticonvulsicante.
Indicada em caquexia, dor crônica, e
síndromes convulsivantes.
Delta THC e canabidiol com afinidade
por receptores canabinóides
endógenos
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Fitoterápicos com atividade em receptor canabinóide
Cannabis sativum, folium
Bibliografia
Ware MA & al. Cannabis for the Management of Pain: Assessment of Safety
Study (COMPASS). J Pain. 2015 Dec;16(12):1233-1242.
Andreae MH & al. Inhaled Cannabis for Chronic Neuropathic Pain: A Metaanalysis of Individual Patient Data. J Pain. 2015 Dec;16(12):1221-1232.
Häuser W & al. European Pain Federation (EFIC) position paper on
appropriate use of cannabis-based medicines and medical cannabis for chronic
pain management. Eur J Pain. 2018 Aug 3 (epub).
Gardell LR & al. Dynorphin-independent spinal cannabinoid antinociception.
Pain. 2002 Dec;100(3):243-8.
Zeltser R & al. Suppression of neuropathic pain behavior in rats by a nonpsychotropic synthetic cannabinoid with NMDA receptor-blocking properties.
Pain. 1991 Oct;47(1):95-103.
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Fitoterápicos bloqueadores da substância P
Capsium sp, fructus
Nome comum: Pimenta vermelha (vários tipos)
Parte utilizada: Frutos
Droga vegetal: Extrato seco padronizado em 10 a
40% de capsinóides
Doses: 5 a 20 mg do extrato em uma a duas
administrações por dia (dependendo da
concentração de capsinóides)
Também com efeito lipolítico, termogênico,
estimulante do apetite, laxativo e anti-depressivo
Efeitos adversos: excitação, dor abdominal, gastrite,
diarreia, dispepsias, elevação da PA, gosto ruim
na boca. Podem modificar metabolização de
outras drogas no fígado
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Fitoterápicos bloqueadores da substância P
Capsium sp, fructus
Nome comum: Pimenta vermelha
Composição química: capsinóides
picantes (capsaicina, dihidrocapsaicina)
e não picantes (capsiato e dihidrocapsiato)
Efeitos farmacológicos: capsinóides são
potentes inibidores da substância P que
exerce efeito potencializador da
nociocepção
Capsinóides também estimulam liberação
de catecolaminas e aumentam o
metabolismo basal.
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Fitoterápicos bloqueadores da substância P
Capsium sp, fructus
Bibliografia
Basith S & al. Harnessing the Therapeutic Potential of Capsaicin and Its
Analogues in Pain and Other Diseases. Molecules. 2016 Jul 23;21(8).
Chang A & Bhimji SS. Capsaicin. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL):
StatPearls Publishing; 2018 Jan
Fattori V & al. Capsaicin: Current Understanding of Its Mechanisms and
Therapy of Pain and Other Pre-Clinical and Clinical Uses. Molecules. 2016 Jun
28;21(7).
Srinivasan K. Biological Activities of Red Pepper (Capsicum annuum) and Its
Pungent Principle Capsaicin: A Review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2016 Jul
3;56(9):1488-500.
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Fitoextratos com atividade em dor nociceptiva
• São extratos vegetais com componentes que
exibem atividade anti-iinflamatória ou
analgésica periférica, reduzindo a produção
de substâncias pró-inflamatórias ou inibindo
o estímulo nociceptivo a nível de receptores
na pele, mucosas ou tecidos (efeito
analgésico direto). Quanto aos fitoterápicos
antiinflamatórios alguns são inibidores da
síntese de prostaglandinas, enquanto outros
tem mecanismos distintos.
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Fitoterápicos com atividade anti-inflamatória
Harpagophyton procumbens, bulbus
Nome comum: Garra do diabo
Parte utilizada: Bulbos
Droga vegetal: Extrato seco padronizado em 5 a
20% de harpagosídeo
Doses: 300 a 800 mg do extrato em uma a duas
administrações por dia (dependendo da
concentração de harpagosídeo)
Também com efeito estimulante digestivo,
colagogo, antiespasmódico, laxante e sedativo
Efeitos adversos: gastrite, dor abdominal, úlcera
péptica, diarreia, cólicas, intolerância digestiva,
empachamento, distensão abdominal.
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Fitoterápicos com atividade anti-inflamatória
Harpagophyton procumbens, bulbus
Nome comum: Garra do diabo
Composição química: Glicosídeos iridóides
(harpagosídeo), fitoesteróis (sitosterol),
cinamatos
Efeitos farmacológicos: Gilicosídeos iridóides
inibidores potentes da COX e LOX
enzimas chave da síntese de
prostaglandinas. Fitosteróis potencializam
efeito antiinflamatório
Cinamatos com atividade sedativa e
antiespamsódica.
Secreção gástrica inativa glicosídeos
iridóides. Cápsulas de desintegração
entérica são recomendadas.
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Fitoterápicos com atividade anti-inflamatória
Harpagophyton procumbens, bulbus
Bibliografia
Haseeb A & al. Harpagoside suppresses IL-6 expression in primary human
osteoarthritis chondrocytes. J Orthop Res. 2017 Feb;35(2):311-320.
Lim DW & al. Analgesic effect of Harpagophytum procumbens on
postoperative and neuropathic pain in rats. Molecules. 2014 Jan 16;19(1):10608.
Mncwangi N & al. Devil's Claw-a review of the ethnobotany, phytochemistry
and biological activity of Harpagophytum procumbens. J Ethnopharmacol.
2012 Oct 11;143(3):755-71.
Fiebich BL & al. Molecular targets of the antiinflammatory Harpagophytum
procumbens (devil's claw): inhibition of TNFα and COX-2 gene expression by
preventing activation of AP-1. Phytother Res. 2012 Jun;26(6):806-11.
Qi J & al. Isolation and anti-inflammatory activity evaluation of triterpenoids
and a monoterpenoid glycoside from Harpagophytum procumbens. Planta
Med. 2010 Nov;76(16):1892-6.
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Fitoterápicos com atividade anti-inflamatória
Curcuma longa, rhizoma
Nome comum: Açafrão falso
Parte utilizada: Rizomas
Droga vegetal: Extrato seco padronizado em 50 a
90% de curcuminoides
Doses: 600 a 2.000 mg do extrato em duas a quatro
administrações por dia (dependendo da
concentração de curcumina)
Também exibe atividade antioxidante, colagoga,
hepatoprotetora, digestiva, estimulante,
analgésica, antidepressiva e protetora gástrica
Efeitos adversos: intolerância digestiva, diarreia,
meteorismo.
Associação com piperina (extrato de piper nigrum)
aumenta muito a biodispinibilidade
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Fitoterápicos com atividade anti-inflamatória
Curcuma longa, rhizoma
Nome comum: Açafrão falso
Composição química: Curcuminoides
(curcumina), óleos essenciais
Efeitos farmacológicos: Curcumina é potente
inibidor do NF Kappa B e do TNF alfa.
Óleos essenciais com efeito sedativo,
antiespasmódico, e analgésico
Curcumina exibe ainda efeito colagogo,
gastroprotetor, hipolipemiante, etc.
Uso de extrato microencapsulado em
fosfatidil colina tem biodisponibilidade
muito superior ao extrato convencional
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Fitoterápicos com atividade anti-inflamatória
Curcuma longa, rhizoma
Bibliografia
Madhu K & al. Safety and efficacy of Curcuma longa extract in the treatment
of painful knee osteoarthritis: a randomized placebo-controlled trial.
Inflammopharmacology. 2013 Apr;21(2):129-36.
Murugan S & al. Antiarthritic Effect of Polar Extract of Curcuma longa on
Monosodium Iodoacetate Induced Osteoarthritis in Rats. Antiinflamm
Antiallergy Agents Med Chem. 2017;16(3):193-202.
Gera M & al. Nanoformulations of curcumin: an emerging paradigm for
improved remedial application. Oncotarget. 2017 Jul 11;8(39):66680-66698.
Kuptniratsaikul V & al. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts
compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter
study. Clin Interv Aging. 2014 Mar 20;9:451-8.
Lestari ML & Indrayanto G. Curcumin. Profiles Drug Subst Excip Relat
Methodol. 2014;39:113-204.
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Fitoterápicos com atividade imunomoduladora
Glycyrrhiza glabra, radix
Nome comum: Alcaçuz
Parte utilizada: Ramos
Droga vegetal: Extrato padronizado em saponinas
ou em flavonóides
Doses: de 250 a 1.000 mg ao dia
Saponinas c/ efeito corticoide-like. antiinflmatório,
antialérgico, antitussúgeno, hepatoprotetor,
protetor gástrico, adaptogênico.
Efeitos adversos: retenção de líquido, hipertensão,
síndrome excesso de mineralocorticoide
Chineses acreditam que essa planta harmoniza as
outras ervas numa prescrição.
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Fitoterápicos com atividade imunomoduladora
Glycyrrhiza glabra, radix
Nome comum: Alcaçuz
Composição química: Saponinas esteroidais
(glicirrizina), flavonoides (liquiritina)
Efeitos farmacológicos: Saponinas inibem a
11 beta desidrogenase, enzima chave da
inativação do cortisol endógeno
Flavonóides c/ atividade anti-inflamatória,
imunomoduladora, antialérgica,
antitussígena, protetora gástrica.
Uso prolongado exigem moniotramento
médico e da PA.
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Fitoterápicos com atividade imunomoduladora
Glycyrrhiza glabra, radix
Bibliografia
Hosseinzadeh H1 & Nassiri-Asl M. Pharmacological Effects of Glycyrrhiza spp.
and Its Bioactive Constituents: Update and Review. Phytother Res. 2015
Dec;29(12):1868-86.
Yin L & al. Chemical Profile and Anti-inflammatory Activity of Total
Flavonoids from Glycyrrhiza Uralensis Fisch. Iran J Pharm Res. 2018
Spring;17(2):726-734.
Kang JJ & al. Comparative anti-inflammatory effects of anti-arthritic herbal
medicines and ibuprofen. Nat Prod Commun. 2014 Sep;9(9):1351-6.
Ruetzler K & al. A randomized, double-blind comparison of licorice versus
sugar-water gargle for prevention of postoperative sore throat and
postextubation coughing. Anesth Analg. 2013 Sep;117(3):614-21.
Yang R & al. The anti-inflammatory activity of licorice, a widely used Chinese
herb. Pharm Biol. 2017 Dec;55(1):5-18. Epub 2016 Sep 21.
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Fitoterápicos com atividade analgésica
Cinnamomum camphora, oleum
Nome comum: Cânfora
Parte utilizada: Resina oleosa
Droga vegetal: Óleo essencial
Doses: 0,3 a 1 % em cremes e óleos aplicados
localmente.
Usada como analgésico, anestésico local,
estimulante mental e antiespasmódico desde a
antiguidade.
Efeitos adversos: alergia, irritação da pele,
alteração da consciência, confusão mental
Segundo a homeopatia é uma droga que bloqueia
todos outros medicamentos homeopáticos.
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Fitoterápicos com atividade analgésica
Cinnamomum camphora, oleum
Nome comum: Cânfora
Composição química: Óleos essenciais
(cânfora, borneol, etc)
Efeitos farmacológicos: Óleos essenciais
atuam em receptores TRPA e TRPM e
inibem/reduzem a condução nos terminais
sensitivos
Óleos essenciais também com antividade
espasmolítica, estimulante, antidepressiva.
Uso prolongado local como analgésico pode
causar tolerância, e meia vida / efeito
terapêutico muito rápido (cerca de 90 min)
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Fitoterápicos com atividade analgésica
Cinnamomum camphora, oleum
Bibliografia
Li YR & al. Investigation of constituents from Cinnamomum camphora (L.) J.
Presl and evaluation of their anti-inflammatory properties in
lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 macrophages. J Ethnopharmacol.
2018 Jul 15;221:37-47.
Kotaka T & al. Camphor induces cold and warm sensations with increases in
skin and muscle blood flow in human. Biol Pharm Bull. 2014;37(12):1913-8.
Takaishi M & al. Inhibitory effects of monoterpenes on human TRPA1 and the
structural basis of their activity. J Physiol Sci. 2014 Jan;64(1):47-57.
Barkin RL. The pharmacology of topical analgesics. Postgrad Med. 2013
Jul;125(4 Suppl 1):7-18.
MacKinney TG & al. Camphor: an herbal medicine causing grand mal
seizures. BMJ Case Rep. 2015 Jun 11;2015.
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Fitoterápicos usados em dor com múltiplas atividades
Cinnamomum cassia, cortex
Nome comum: Canela da china
Parte utilizada: Cascas do caule
Droga vegetal: Extrato seco, óleo essencial ou
cascas para decocção
Doses: 1.000 a 2.000 mg do pó ingerido por via
oral. 2 a 3 gotas o óleo essencial ao dia
Fitoterápico e tempero, utilizado no tratamento de
dores musculares, fraqueza, depressão, cólicas,
diarreia, dor de cabeça, reumatismo e resfriados
Efeitos adversos: intolerância digestiva,
constipação, elevação da PA.
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Fitoterápicos usados em dor com múltiplas atividades
Cinnamomum cassia, cortex
Nome comum: Canela da china
Composição química: Óleos essenciais,
cinamatos (ácido cinâmico), taninos
Efeitos farmacológicos: terpenos do óleo
essencial antiinflamatórios e antiespasmódicos.
Curcumina exibe ainda efeito colagogo,
gastroprotetor, hipolipemiante, etc.
Uso de extrato microencapsulado em
fosfatidil colina tem biodisponibilidade
muito superior ao extrato convencional
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Fitoterápicos usados em dor com múltiplas atividades
Cinnamomum cassia, cortex
Bibliografia
Sun L & al. The essential oil from the twigs of Cinnamomum cassia Presl
alleviates pain and inflammation in mice. J Ethnopharmacol. 2016 Dec
24;194:904-912.
Sun L & al. Traditional Chinese medicine Guizhi Fuling capsule used for
therapy of dysmenorrhea via attenuating uterus contraction. J
Ethnopharmacol. 2016 Sep 15;191:273-279.
Mohammadi A & al. Effects of cinnamon on perineal pain and healing of
episiotomy: a randomized placebo-controlled trial. J Integr Med. 2014
Jul;12(4):359-66.
Zhang Y & al. Anti-inflammatory, antinociceptive activity of an essential oil
recipe consisting of the supercritical fluid CO2 extract of white pepper, long
pepper, cinnamon, saffron and myrrh in vivo. J Oleo Sci. 2014;63(12):1251-60.
Qadir MMF & al. Immunomodulatory and therapeutic role of Cinnamomum
verum
extracts
in
collagen-induced
arthritic
BALB/c
mice.
Inflammopharmacology. 2018 Feb;26(1):157-170.
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Outros Fitoterápicos com Potencial em Dor
•
•
•
•
•
•
•
•

Uncaria tomentosa
Echinodorus macrophyllus
Boswellia serrata
Piper nigrum
Cordia verbenacea
Syzigium aromaticum
Mentha piperita
Brassica alba
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Estratégia de prescrição:
Dor aguda

Dor crônica

•

Extrato rico em óleo
essencial termoativo

•

Extrato ativo em dor
neuropática

•

Multiativo

•

Analgésico sistêmico

•

Anti-inflamatório (PGs)

•

Imunomodulador antiinflamatório

•

Ajuste “térmico”
•

Ajuste “térmico”

Fitoterapia em Dor

Caso Clínico I:
Paciente feminina, 57a, do lar. Perda recente do marido seguido de diagnóstico
de fibromialgia. Intolerância a vários medicamentos, buscando tratamento
alternativo.
Perscrição:
Uncaria tomentosa (ramos) ES 5% alcalóides...................800mg
Passiflora incarnata (folhas) ES 3,5 % isovitexina............400mg
Cinammomum cassia (casca) Pó .......................................1.000mg
Glycyrrhiza glabra (raiz) ES 20% saponinas..................... 400mg
Curcuma longa (rizomas) ES 80% curcum/........................300mg
Piper nigrum (frutos) ES 90% piperina...............................10mg
Doses em cápsulas, divididas em 2 tomadas ao dia.
Evolução:
Redução progressiva da dor, ao longo das semanas seguintes. Após 2 meses da
fórmula e acupuntura, voltou a fazer atividades (como aulas de Yoga) que havia
interrompido devido a dor.
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Fitoterapia em Doenças da Tireóide

Obrigado pela atenção
Alex Botsaris
Email: abfit@abfit.org.br
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