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ELP: Uma metodologia ecologicamente 
correta para obtenção de fármacos naturais 
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Desenvolve pesquisas na área de desenvolvimento de medicamentos 
aplicados à Terapia Fotodinâmica (TFD) e nanomedicina. Desenvolve 
projetos voltados a obtenção de fármacos naturais por métodos limpos, 
baseados na química verde, e suas aplicações em estudos in vivo. 
Atualmente, em seu doutorado, desenvolve formulações fitoterápicas 
termorresponsivas para tratamento da leishmaniose cutânea, visando sua 
disponibilização pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  
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Um importante setor da população busca 

alternativas naturais para o manejo de doenças, e 

é por isso que cada vez mais pessoas estao 

recorrendo à fitoterapia. / Imagem: Katherine 

Hanlon – Unsplash. 

O crescente interesse da população 

por medicamentos naturais tem 

despertado a atenção da comunidade 

científica, que busca na diversidade 

vegetal brasileira um caminho para a 

cura de doenças, fortalecimento da 

imunidade, desintoxicação e 

rejuvenescimento. O uso de remédios 

naturais é comum na tradição popular e 

define o que chamamos de fitoterapiaa. 

No entanto, embora exista um apelo 

econômico que incentiva o uso de 

produtos naturais, o método de 

obtenção de extratos de plantas 

normalmente envolve grandes volumes 

de solventes orgânicos tóxicos, como 

metanol, clorofórmio, hexano, éter de 

petróleo. Esses produtos químicos são 

considerados “lixos tóxicos” e causam 
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significativos prejuízos à saúde humana 

e aos recursos naturais.    

Dentre os inúmeros riscos 

existentes e inerentes dessas substâncias 

químicas tóxicas, destacam-se aqueles 

que podem ser incompatíveis com a 

vida do homem. A presença de solventes 

orgânicos residuais em medicamentos 

(solventes usados durante o preparo e 

que não foram completamente 

eliminados) pode representar elevado 

risco tóxico, podendo desenvolver uma 

série de doenças graves, incluindo o 

câncer. Além disso, esses compostos 

liberam grande quantidade de vapores 

tóxicos, cancerígenos e que podem se 

inflamar facilmente. 

Embora os riscos à saúde humana 

sejam relevantes, grande preocupação se 

concentra nos impactos que estes 

compostos causam ao meio ambiente. 

Os casos de descarte inapropriado de 

solventes orgânicos podem resultar na 

redução da fertilidade do solo, além da 

intensificação dos processos de erosão. 

Além disso, a liberação de gases 

poluentes e grandes prejuízos ao 

ecossistema local também são fortes 

agravantes que deixam em evidência a 

necessidade de novas estratégias para 

obtenção de matéria prima 

farmacêutica. Dessa forma, 

metodologias limpas e 

ambientalmente amigáveis (chamadas 

comumente de “química verde”) de 

produção e obtenção de insumos 

naturais trazem inúmeros benefícios à 

saúde humana, ao meio ambiente e a 

economia. 

 

A Química Verde promove o uso de 

metodologias de desenvolvimento de 

medicamentos naturais que cuidam do meio 

ambiente e da saúde dos usuários, pois utiliza 

compostos atóxicos. / Imagem: Bundo Kim - 

Unsplash 
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Atualmente, pesquisadores têm 

trabalhado no desenvolvimento e 

aprimoramento de metodologias 

alternativas sustentáveis de extração 

amparadas na química verde, descritas 

pelo uso de produtos e processos 

químicos que reduzem ou eliminam a 

geração de resíduos nocivos ao meio 

ambiente (1). Neste contexto, a 

metodologia de Extração por Líquido 

Pressurizado (ELP) tem recebido 

destaque devido às vantagens quando 

comparada aos métodos convencionais 

de extração, discutidos anteriormente. 

 

Equipamento utilizado em extrações limpas e 

ecologicamente corretas, envolvendo líquido 

pressurizado (localizado no Departamento de 

Engenharia Química – UEM). / Imagem: Katielli 

Campanholi. 

O uso de extração por líquido 

pressurizado oferece uma série de 

vantagens e pode ser convenientemente 

utilizado por indústrias farmacêuticas 

ligadas à processos de inovação e 

sustentabilidade. Uma das principais 

vantagens da ELP está no uso de 

pequenas quantidades de solventes de 

baixa toxicidade ou atóxicos, que 

permitem maiores quantidades de 

produtos (maiores rendimentos de 

fármacos) em tempos curtos (extração 

até quarenta vezes mais rápida). Além 

disso, a ELP pode levar a maior 

seletividade ao ajustar a temperatura e 

pressão da extração, ou seja, podem-se 

obter fármacos em estados mais puros 

quando comparado ao método 

tradicional. Além disso, a ELP permite o 

uso da água como solvente extrator, 

garantindo maior sustentabilidade e 

segurança do produto obtido.      
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Katieli Campanholi portando um dos extratos 

naturais obtidos, produto altamente promissor 

para a obtenção de medicamentos antibióticos 

para uso dermatológico. / Imagem: Katielli 

Campanholi. 

Recentemente, pesquisas de excelência 

têm sido conduzidas como resultado da 

parceria entre pesquisadores dos 

laboratórios dos Departamentos de 

Química, Engenharia Química e 

Agronomia da Universidade Estadual de 

Maringá. Usando os recursos da extração 

ELP, os pesquisadores têm obtidos 

extratos naturais com elevado poder 

antibiótico, sem causar quaisquer 

prejuízos ambientais ou à saúde 

humana. Como resultado dessa parceria, 

o trabalho publicado na literatura 

científica, dirigido pela doutoranda MSc 

Katieli Campanholi, mostra que esta 

extração é altamente vantajosa, pois leva 

a obtenção de um produto vegetal capaz 

de promover grandes impactos na 

integridade física de microorganismos 

causadores de doenças, como a bactéria 

Staphylococcus aureus. Já os extratos 

obtidos pelo método tradicional (usando 

solventes tóxicos), além de serem menos 

ativos contra a bactéria, requereram 

horas de extração e geraram uma grande 

quantidade de resíduos. 

 

Inativação da bactéria S. aureus após a 

combinação do extrato com luz vermelha, 

mediante a atuação de um dos extratos obtidos 

pelo método ELP. Imagens da bactéria com 

elevada ampliação (obtidas por microscopia de 
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eletrônica de transmissão e varredura). / Imagem: 

Katielli Campanholi- Revista Bioika 

Na inativação da bactéria S. aureus pelo 

método ELP, os fármacos (clorofilas) 

contidos no extrato natural precisaram 

da incidência da luz vermelha para 

ativação e produção de resposta 

terapêutica. Essa modalidade de 

tratamento (que envolve a combinação 

de fármaco + luz) é chamada de Terapia 

Fotodinâmica (TFD), técnica 

atualmente explorada em clínicas de 

dermatologia de grandes centros 

urbanos (2, 3).  

A auto-sustentabilidade da ELP favorece 

o progresso industrial farmacêutico na 

ausência de riscos de desastres 

ambientais. Sem dúvidas, essa prática 

mostra que é possível aliar a tecnologia 

com o desenvolvimento produtivo de 

qualidade, preservando do meio 

ambiente e conservando da saúde 

humana. Estas perspectivas mostram 

um novo horizonte para as empresas 

farmacêuticas que investem no conceito 

de inovação e desenvolvimento de 

novos produtos sustentáveis. 

(a) Fitoterapia: tratamento de doenças 

atraves do uso de plantas medicinais. 

Artigo original disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/sci-

ence/article/abs/pii/S1011134419309741 
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