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Erythrina crista-galli L., Fabaceae, conhecida popularmente como “corticeira”, “eritrina-crista-

de-galo”, “bico-de-papagaio”, é encontrada em regiões tropicais e subtropicais do continente 

Americano, sendo comum no sul do Brasil.¹ Sua casca e folhas são popularmente utilizadas para 

o tratamento de algumas doenças como dor de ouvido, dor de dente, desinfectar feridas, entre 

outras.2 Em trabalhos anteriores, o extrato metanólico de E. crista-galli apresentou moderada 

atividade anti-inflamatória quando comparada ao agente não esteroidal dexametasona. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antinociceptiva do extrato metanólico das folhas de 

E. crista-galli. Folhas de E. crista-galli coletadas em Dourados, MS, foram secas, trituradas, 

maceradas com metanol à frio e posteriormente evaporadas sob pressão reduzida, para 

concentração do extrato metanólico de E. crista-galli (EMEC). Para a avaliação antinociceptiva 

in vivo (sob aprovação do CEUA (14/20015)), camundongos Swiss machos (n= 6/grupo) foram 

distribuídos em grupos: controle (solução salina 0,9% v.o.), controle positivo (dexametasona, 1 

mg/kg, s.c.), EMEC (100 mg/kg v.o.). Os grupos controle e EMEC foram tratados 1 h antes da 

aplicação intraplantar de carragenina (0,1 ml-1%), já o controle positivo foi tratado 30 min antes 

da carragenina. A sensibilidade mecânica foi avaliada 2 h após a indução, através da retirada de 

pata, estimada por analgesímetro digital de Von Frey.3 Os limiares de retirada de pata foram 

expressos em gramas. O grupo EMEC reduziu a hiperalgesia mecânica em 54 ± 7% (Figura 1), 

já o grupo controle positivo (DEXA), inibiu 84 ± 4% ambos em relação ao grupo controle. Esta 

atividade observada pode estar em parte atribuída à presença de compostos previamente isolados, 

como 8-oxo-erythraline, que é o alcaloide mais comum encontrado nas folhas de E. crista-galli,4 

e o isoflavonoide genisteína também isolado do EMEC. É possível concluir que o extrato 

metanólico das folhas de E. crista-galli apresentou moderada atividade antinociceptiva, inibindo 

54 ± 7% a hiperalgesia mecânica enquanto o grupo controle positivo (DEXA), inibiu 84 ± 4% 

ambos em relação ao grupo controle.  
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Figura 1. Efeito de EMEC na atividade antinociceptiva. 
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