
Farmacologia / Pharmacology
Atividade antinociceptiva do óleo essencial de Echinodorus 
macrophyllus(Kunth.)Micheli (Alismataceae)

Revista Fitos                  Vol. 7 - nº 04 - outubro / dezembro 2012

FARMACOLOGY / PHARMACOLOGY

Atividade antinociceptiva do óleo essencial de 
Echinodorus macrophyllus(Kunth.)
Micheli (Alismataceae)

Antinociceptive activity of essential oil from Echinodorus 
macrophyllus(Kunth.)Micheli (Alismataceae)

1Daniele C. Fernandes; *1Leosvaldo S. M. Velozo; 1Rafael A. Alves; 1Helena A. A. Siqueira; 1Girlaine P. 
Silva; 1Shirley V. M. Santos; 1Carlos R.  M.Gayer; *1Marsen G. P. Coelho

1Laboratório de Imunologia Aplicada e Bioquímica de Proteínas e Produtos Naturais, Departamento de Bio-

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Av. Professor Manoel de Abreu, 444, 4o andar, CEP-20550-170, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

*Correspondência:

Palavras chave: 
Echinodorus macrophyllus, óleo essencial, hidrodestilação, potencial antinociceptivo.

Keywords: 
Echinodorus macrophyllus, essential oil, hydrodistillation, antinociceptive potential.

Resumo

A Echinodorus macrophyllus (Kunth.) Mich., é uma planta de hábitos aquáticos, popularmente conhecido no 

Echinodorus 
macrophyllus

-

injeção intraperitoneal (i.p.) de ácido acético. Camundongos Swiss Webster (SW) machos, que foram tratados 

-

Abstract

Echinodorus macrophyllus

antisyphilitic. The aim of this study was to evaluate the antinociceptive effects of essential oil of Echinodorus 
macrophyllus

oxide). The evaluation of the antinociceptive activity of EOEm, was done using the hyperalgesia model induced 
by intraperitoneal (i.p.) injection of acetic acid. Swiss Webster (SW) male mice were orally (p.o.) treated with 

by 65% and 59% respectively, compared with the control group. This activity possibly is related to the inhibition of 
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Introdução

forma relevante para a divulgação das virtudes tera-
pêuticas dos vegetais. Desta forma, usuários de plan-
tas medicinais de todo o mundo, mantém em voga a 

-
das durante séculos. De maneira indireta, este tipo de 
cultura medicinal desperta o interesse de pesquisado-
res em estudos envolvendo áreas multidisciplinares, 

-
mica, que juntas enriquecem os conhecimentos sobre 

(Maciel et al., 2002; Cragg e Newman, 2013).

-
versidade econhecimento popular, necessitando de 
mais pesquisas sobre o assunto, para o desenvolvi-

-
tentabilidade de um país depende essencialmen¬te 
de uma política consistente de educação, ciência, 
tecnologia e ino¬vação, sustentada na preservação 

racional de fontes naturais necessárias para alimen-

Neste contexto, a espécie Echinodorusmacrophyllus 
(Kunth.)Mich., planta de hábitos aquáticos e conheci-
da popularmente por “chapéu-de-couro”, “chá-minei-

-
-do-campo” e “erva-do-brejo” (Ferrari, 1961; Correa, 
1974; Cronquist,1981; Rego, 1988), pertence à famí-
lia Alismataceae (Rataj, 1978), que é constituída de 11 
gêneros e aproximadamente 75 espécies, nativas de 

-
sen, 1994). Echinodorus e Sagittaria são os gêneros 
neotropicais desta família, que apresentam maior di-
versidade de espécies (Fasset, 1955; Rogers, 1983).

As  folhas  de E.macrophyllussão

in vitroe in vivo, de seu 
extrato aquoso foi analisada porLopese colaboradores 
(2000),em experimentos com camundongos, sem efeito 
genotóxico. E.macrophyllus está listada na Farmacopeia 
Brasileira(em 1926 e 1959), havendo necessidadede pro-

-
-

diterpenos(Kobayashiet al., 2000; Pimenta et al., 
2000;Shigemoriet al.,2002; Silva et al., 2012).

Os óleos essenciais sãocompostosvoláteis do meta-

bolismo secundário dos vegetais epor meio do modod
eextração,principalmentedestilação(vaporouhidrodest
ilação) é possível obter uma variedade de moléculas-
voláteis, tais comoterpenose terpenoides, componen-
tes derivados dofenolaromáticos e componentes alifá-
ticos.Os ensaiosfísico-químicos in vitro 
maioria destes compostos como antioxidantes(Bakkali 
et al., 2008),apresentando propriedades antimicrobia-

1997; Siani et al., 1999; Santos e Rao, 2000; Medei-

A dor é uma experiência consciente, uma interpreta-
-

mórias, emocionais, fatores patológicos, genéticos e 
cognitivos. A dor resultante não está necessariamente 
relacionadalinearmentepara a unidade de percep-
ção nociceptiva e nem temexclusivamente afunção 
vitalde proteção. A dor é, portanto, uma experiência 

dadapela AssociaçãoInternacional parao Estudo da 
-

sorial e emocional desagradávelassociada ao dano 
tecidualreal ou potencial, oudescrito em termos detal 

adulta, especialmente mulheres e idosos (Breivik et 
al., 2006). Entre os brasileiros a dor crônica acomete 
30 a 40% da população e constitui a principal causa 
de absenteísmo, licenças médicas, aposentadorias 

-
tividade no trabalho (Ministério da Saúde (BR), Ato 

E. ma-
crophyllus
à atividade analgésica. O presente estudo tem como 
objetivo avaliar o potencial analgésico do óleo essen-
cial proveniente de suas folhas em modelo experi-

O óleo essencial de E. macrophyllus foi analisado por 
-

Material e Métodos

Material vegetal

A planta Echinodorusmacrophyllus (Kunth.)
Micheli(Alismataceae) foi adquirida no distribui-

Janeiro), tendo sido coletado em Nova Friburgo, 
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Rio de Janeiro, seguido de posterior secagem e 
trituração. O material foi então, ensacado e man-

número HB84807.

Animais

da linhagem de Swiss Webster (SW), de 3-4 meses, 
pesando 25-35 g criados no Biotério do Departamento 

-
dos em caixas plásticas apropriadas, em temperatura 
controlada (24oC), com ciclo de luminosidade de 12 
h sendo alimentados com água e ração ad libitum A 

dias alternados, com hipoclorito de sódio, sendo utili-
-
-

mais de experimentação e aprovado pelo Comitê de 

Obtenção do óleo essencial de Echinodorus ma-
crophyllus (OEEm)

Para a extração do óleo essencial de E. macrophyllus 
(OEEm), 50 g de partes aéreas (secas) de E. ma-
crophyllus
e submetidas à hidrodestilação, por duas horas, em 

extraída da água de coobação por partição líquido-

submetida à secagem com sulfato de sódio anidro.

cromatógrafo CP-3380-FID Varian usando coluna ca-
pilar de gel de sílica fundida CP-SIL 8 CB, CP 8752, 
Varian (30m x 0,32mm x 0,25µm). A programação de 
temperatura usada foi: injetor 260°C, detector 290°C 

-

-
plada a espectrometria de massas (CG-EM)

A análise qualitativa do OEEm foi efetuada em equi-

usando coluna capilar de gel de sílica fundida Rtx-

CG-DIC.

de partes aéreas de E.macrophyllus
comparação dos seus índices de retenção e espectros 
de massas (MS) com dados da literatura publicados e 
com a biblioteca WILEY 275 e NIST 3.0, fornecidas 

comparando a ordem de eluição dos compostos com 
seus índices de retenção relativo relatados na literatu-
ra (Adams, 2001). Os índices de retenção foram calcu-

dados de retenção de n-alcanoslineares com C9-C30, 
conforme descrito por Holler e colaboradores (2009).

Modelo de hiperalgesia induzida por injeção intra-
peritoneal (i.p.) de ácido acético

Com objetivo de avaliar o efeito antinociceptivo doO-

Os animais foram previamente tratados com OEEm 
(v.o.) 1 h antes da injeção i.p. de ácido acético 0,6% 

arqueamento do lombo, contração do abdômen, con-
-

te com a extensão dos membros foram observadas 
após 5 min da injeção do ácido, por um período de 
10 min (Loro et al., 1999). 

Análise estatística

-
do para analisar os dados. Valores de p < 0,05 foram 

-

Resultados 

-

óleo essencial de E. macrophyllus (Tabela 1).
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Substância aIRLit bIR HD%
1 2-undecanona 1296 1294 0,27

2 1419 1419 1,49

3 1455 1455 0,36

4 geranilacetona 1455 1457 0,94

5 1489 1489 0,57

6 2-tridecanona 1496 1498 14,57

7 miristicina 1520 1530 0,72

8 elimicina 1557 1563 0,50

9 (E)-nerolidol 1563 1567 0,60

10 ácido dodecanoico 1567 1572 0,75

11 1581 1585 7,09

12 1,2-epóxido de humuleno 1608 1611 1,15

13 dilapiol 1621 1631 24,03

14 1654 1659 0,41

15 apiol 1680 1687 0,68

16 heptadecano 1700 1701 5,45

17 heptadecanal 1716 1714 0,98

18 ácido  palmítico 1968 1971 6,52

19 palmitato de etila 1993 1997 0,37

20 octadecanol 2078 2086 2,16

21 2114 2116 1,19

E. macrophylluspor CG-EM

Modelo de hiperalgesia induzida por injeção intraperitoneal (i.p.) de ácido acético

-

(Figura 1). 

aIRLit: Índice de retençãoda literatura (Adams, 2001); bIR: Índice de retenção calculado; HD: 
Hidrodestilação.

Figura 1: Efeito do tratamento com OEEm no modelo de contorção abdominal induzido por ácido acé-
tico.

<0,001 em relação ao grupo controle (teste ANOVA seguido de Tukey).

248



Farmacologia / Pharmacology
Atividade antinociceptiva do óleo essencial de Echinodorus 
macrophyllus(Kunth.)Micheli (Alismataceae)

Revista Fitos                  Vol. 7 - nº 04 - outubro / dezembro 2012

Discussão

A espécie Echinodorus macrophyllus, uma planta co-
nhecida popularmente como chapéu de couroapre-

medicina popular. Castro (2004) relatou o potencial an-
ti-edematogênico e antinociceptivo do EAEm e Fernan-

-
rogênico, o que serviu de base para o presente estudo. 

O óleo essencial de Echinodorus macrophyllus (cha-
péu-de-couro) foi extraído das partes aéreas da plan-
ta, com rendimento de 0,01% a partir de 50 g de ma-
terial vegetal seco. A análise do OEEm por CG-EM 

-
-

joritários o dilapiol, a 2-tridecanona eo óxido de cario-

-
panoide bastante conhecido, apresenta propriedade 

-
lin et al., 2005); a 2-tridecanona é um metabólito es-
pecial secretado pelos tricomas glandulares de folhas 

estão relacionadas com a sobrevivência da espécie: 
a toxicidade e repelência, que são mecanismos de 
defesa (herbivoria, predatismo e microrganismos) e a 

(Chavan et al., 2010; Lima et al., 2012).

-

acético, adaptadode Koster e colaboradores (1959), o 

para o screening -
riféricos e centrais (Collieret al., 1963). A hiperalgesia 
causada pelo ácido acéticoé explicada devido àlibera-
ção eaumento do nível devários mediadores, como a 
histaminae serotoninaque atuampor estimulação dos-
neurônios nociceptivos periféricos(Cuiet al., 2010).

o efeito antinociceptivo neste modelo apresentou 
-

pirona, escolhida como droga padrão, inibiu em mé-
dia 49%. Este resultado mostra-se relevante quando 
comparado com dados da literatura em que, os óleos 
essenciais de “candeeiro” (Vanillosmopsisarborea)
e “sambacaitá” ou “canudinho” (Hyptis pectinata (L.) 
Poit), que também apresentam em sua composição 

e 48% respectivamente, observada para o tratamento 
-

doet al., 2011), para o modelo de contorção abdominal 

Podemos sugerir que a atividade antinociceptiva ob-

estar relacionadaà inibição daliberação de mediadore-
sem resposta ao agente de nocicepção química (áci-
do acético), como a bradicinina, SP,prostaglandinase 

(IL-8)(Correa et al., 1996; Ribeiro et al., 2000; Ikeda et 
al., 2001; Vanderlei et al., 2010). 
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