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Introdução 
O ópio é uma substância extraída dos bulbos de uma planta pertencente à família de papaver somniferum, a qual é 
popularmente conhecida como Papoulas, cujo o uso proibido gerou uma guerra que ficou conhecida como a Guerra do 
Ópio, encadeada entre a Inglaterra e a China1. Na antiguidade, era usado em diferentes culturas para consumo 
recreativo, também com fins terapêuticos2, nesse contexto, povos do mundo antigo, como: assírios, árabes, egípcios, 
gregos, romanos, chineses e persas, tinha conhecimento de tais finalidades e as utilizava. Diante disso, buscamos 
explanar a história, principais constituintes químicos e atividade farmacológica do ópio, por meio de uma pesquisa na 
literatura, afim de ressaltar estudos sobre o contexto histórico e propriedades químicas dessa substância. 

Metodologia 
Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva que expõe dados da forma que se apresentam proporcionando 
conhecer e interpretar os fatos por meio da observação, para posterior registro e análise mediante variáveis3. A 
abordagem empregada foi a qualitativa, uma vez que esta tem como finalidade esclarecer ou caracterizar um fato ou 
fenômeno. 

Resultados e Discussão 
Constatamos, com os estudos levantados, que o ópio thebaicum, foi inicialmente utilizado na China por comerciantes 
árabes em 400 d.C., no momento de ascensão de seu uso. Somente através da descrição do “sal de ópio” por Derosne 
em 1803 que se iniciaram os estudos sobre sua constituição química4. Em 1804 o químico e fisiologista francês Armand 
Séquin realizou o primeiro isolamento dessa substância, tendo como constituinte majoritário, a morfina5. O ópio é 
responsável ainda pela a produção de alcaloides com importantes características, tais como: a codeína, a tebaína, a 
narcotina e a papaverina. A nomenclatura dessas substâncias está associada à sua origem, sendo opiáceos para 
substâncias naturais e algumas semissintéticas e opioides para as sintéticas2. Os opiáceos também são conhecidos 
por narcóticos por conta de efeitos analgésicos e sedativos provocados no sistema nervoso central. A função 
farmacológica principal é a anestésica, sendo a mais difundida com fins medicinais, utilizada no combate de dores leves 
a crônicas6. 

Considerações Finais 
Vale ressaltar que as fontes de pesquisa sobre a temática se apresentam-se escassas, fato este que pode estar atrelado 
ao passado obscuro da droga. Dessa forma fica evidente um ótimo campo para novas pesquisas ou aplicações sobre 
este estudo. 
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