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Introdução 

 A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.), 

pertencente à família Poaceae, é uma importante 

cultura para a economia brasileira. Na medicina 

popular, é utilizada no tratamento de patologias 

como anemia, infecções e hipertensão. Apesar do 

uso tradicional da cana-de-açúcar em algumas 

patologias, não há relatos na literatura acerca do 

uso do caldo de cana no tratamento da dor. Não 

obstante, nosso grupo de estudo avaliou a atividade 

antinociceptiva de fração metanólica proveniente de 

uma variedade de cana-de-açúcar, obtendo 

resultados promissores. Em ensaios de avaliação 

da antinocicepção, tanto a fração metanólica, como 

seu constituinte majoritário, identificado como o 

flavonoide tricina 7-O-(2’’-α-ramnopiranosil)-

galacturonídeo, apresentaram resultados 

estatisticamente iguais aos vistos para morfina, 

sugerindo que os efeitos antinociceptivos 

desencadeados por esses componentes se dão via 

interações com receptores opioides. Tais achados 

promissores fundamentaram a continuidade do 

projeto, a partir do estudo das demais variedades de 

cana-de-açúcar. 

A partir desse trabalho buscou-se avaliar a atividade 

antinociceptiva de frações metanólicas caldo de 

cana, bem como de flavonoides isolados de 

variedades de S. officinarum em modelos clássicos 

de nocicepção. 

 

Resultados e Discussão 

Análises em CLAE/ESI-EM das frações metanólicas 

do caldo de variedades de cana-de-açúcar foram 

realizadas para a avaliação do perfil químico. As 

frações, bem como o flavonoide isolado e padrões 

de flavonoides e estilbeno, foram utilizados no 

modelo de dor induzida por formalina a 2,5% 

descrito por Tjolsen (1992).  

 

 

 

 

 

 

 

Todas as frações metanólicas testadas 

apresentaram semelhança estatística entre si e em 

comparação à morfina, porém a fração RB 867 foi a 

que apresentou melhor atividade antinociceptiva. 

Seu componente majoritário isolado também 

mostrou atividade satisfatória no teste. A flavona 

tricina 7-O-(2’’-α-ramnopiranosil)-galacturonídeo 

isolada das variedades do caldo,  teve sua atividade 

revertida quando testada na presença da naloxona, 

antagonista dos receptors opioides.   

 

Conclusões 

As atividades demonstradas corroboram com 
nossos estudos prévios, mostrando a grande 
evidência da relação de substâncias fenólicas, 
principalmente flavonoides, com o 
desencadeamento de efeitos antinociceptivos. 
Todas as frações ativas serão conduzidas a testes 
posteriores para determinação do potencial 
terapêutico.   
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