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Echinodorus macrophyllus (Kunth) Mich., Alismataceae é uma planta medicinal, utilizada no 

tratamento de diversas patologias e popularmente conhecida como chapéu-de-couro. O objetivo 

do estudo é avaliar o potencial antinociceptivo e realizar a análise fitoquímica dos extratos 

aquoso (EAEm) e hexânico (EHEm) obtidos de folhas de E. macrophyllus. Utilizou-se o modelo 

de hiperalgesia induzida por injeção suplantar de formalina em camundongos SW♂ (25-30 g).  

Os animais foram tratados (v.o.) com os extratos (25, 50 e 100 mg/kg) e após injeção de 

formalina 2% em PBS pH 7,4 na pata traseira direita, o tempo (s) de lambidas e mordidas na pata 

foi considerado como resposta nociceptiva com duas fases: 1ª fase neurogênica (0–5 min) e 2ª 

fase inflamatória (15–25 min).1 Os controles positivos foram morfina (10 mg/kg) e dipirona (50 

mg/kg). O EAEm foi analisado por CLAE/DAD e o EHEm por CG/EM. O tratamento com o 

EAEm (50 mg/kg) inibiu a nocicepção na 1ª fase em 70,9% e o EAEm (25 mg/kg) na 2ª fase em 

74,6%. Animais tratados com o EHEm (100 mg/kg) exibiram efeito antinociceptivo 

predominante na 1ª fase (63,4%). A morfina inibiu a nocicepção nas duas fases e a dipirona 

predominantemente na 2ª fase. O cromatograma do EHEm obtido por CG/EM, resultou na 

identificação dos compostos do extrato, observando-se majoritariamente: o ácido palmítico 

(36,67%) e o esqualeno (23,28%). O cromatograma do EAEm obtido por CLAE/DAD mostrou 

uma distribuição de picos distintos, com um pico majoritário com tempo de retenção 21,55 min. 

No modelo de formalina a 1ª fase (neurogênica) reflete a excitação de nociceptores aferentes 

periféricos e acredita-se decorrer da sensibilização central, sendo atenuada por opioides, a 2ª fase 

(inflamatória) é atenuada por inibidores seletivos de cicloxigenases, como outras substâncias que 

atuam sobre o SNC.2 Os extratos de E. macrophyllus foram ativos em ambas as fases, em doses 

diversas e apresentam uma atividade antinociceptiva para o modelo experimental utilizado. As 

analises fitoquímicas dos cromatogramas foram elucidativas.  
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