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Introdução 

A família Annonaceae é constituída por cerca de 135 gêneros e 2500 espécies (CHATROU 
et al., 2004). É caracterizada quimicamente pela presença de alcalóides derivados do núcleo 
benzilisoquinolínico, principalmente alcalóides aporfínicos. O gênero Duguetia possui 
aproximadamente 70 espécies (HUTCHINSON, 1964), das quais 50 podem ser encontradas no 
Brasil. O estudo químico de D. chrysocarpa resultou no isolamento do benzenóide 3-metoxi-4-
etoxi ácido benzóico, relatado pela primeira vez no gênero. Estudos anteriores demonstraram que 
o extrato etanólico bruto possui atividade antioxidante, quando avaliado no modelo do seqüestro 
do radical livre DPPH. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade antinociceptiva do 
extrato etanólico bruto de D. chrysocarpa. 

 
Materiais e Métodos 

Para a avaliação da atividade antinociceptiva do extrato etanólico bruto de D. chrysocarpa 
(Dc-EtOH), foram utilizados camundongos (Mus musculus), Swiss, machos, albinos, pesando 
entre 30–40 g. Todos os animais foram provenientes do biotério central da UNIVASF. Os modelos 
farmacológicos utilizados para avaliar e caracterizar os mecanismos de ação foram: teste das 
contorções abdominais induzidas por ácido acético, teste da formalina e teste da placa quente. 
Esses métodos avaliam o possível efeito antinociceptivo central ou periférico de uma substância 
ou extrato.  Os animais receberam o extrato nas doses de 100, 200 e 400 mg/Kg, de acordo com 
o protocolo experimental de cada método. 
 
Resultados e Discussão 

No teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético (Tabela 1), observa - se que 
na dose de 100 mg/kg do Dc-EtOH, não houve redução significativa do número de contorções em 
comparação ao grupo controle. Já as doses de 200 e 400 mg/kg diminuíram significativamente o 
número de contorções. Tal redução significativa no número de contorções demonstra um efeito 
analgésico do extrato. 
 
Tabela 1. Efeito do extrato etanólico bruto de Duguetia chrysocarpa no teste das contorções 
abdominais induzidas por ácido acético 0,9% em camundongos (n= 6). 

Tratamento Número de contorções % Inibição 
Controle 17,80 ± 2,29 --- 
Dc-EtOH (100 mg/Kg) 13,40 ± 2,50 24,72 
Dc-EtOH (200 mg/Kg)     6,60 ± 2,54** 62,92 
Dc-EtOH (400 mg/Kg)     5,00 ± 1,61** 71,92 

Valores expressos como a média ± e.p.m. **p < 0,01 x controle. ANOVA “one-way” seguido do 
teste de Dunnet. 

 
Na primeira e na segunda fase do teste da formalina (Tabela 2), verifica-se que o pré-

tratamento com o Dc-EtOH reduziu significativamente o tempo de lambidas em relação ao grupo 
controle. Tal redução significativa no tempo de lambida de pata, sugere que o extrato de D. 
chrysocarpa possui atividade analgésica central, bem como atividade analgésica periférica. 
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Narcóticos como a morfina possuem efeito nas duas fases do teste, sugerindo um efeito central 
para o extrato da planta. 
 
Tabela 2. Efeito do extrato etanólico bruto de Duguetia chrysocarpa sobre o tempo de lambida de 
pata induzido por formalina 2,5% em camundongos (n= 6) 

1ª Fase 2ª Fase Tratamento 
Tempo (s) % Inibição Tempo (s) % Inibição 

Controle 72,40 ± 5,77 --- 81,17 ± 4,32 --- 
Dc-EtOH (100 mg/Kg) 32,00 ± 5,05** 55,80 57,83 ± 5,82** 28,75 
Dc-EtOH (200 mg/Kg) 44,00 ± 1,79** 39,22 62,80 ± 4,12* 22,63 
Dc-EtOH (400 mg/Kg) 37,20 ± 4,95** 48,62 8,83 ± 3,03** 89,12 

Valores expressos como a média ± e.p.m. *p < 0,05; **p < 0,01 x controle. ANOVA “one-way” 
seguido do teste de Dunnet. 
 

No teste da placa quente (Tabela 3), observa-se que Dc-EtOH na dose de 200 mg/kg 
aumentou significativamente o tempo de latência, em relação ao grupo controle, isso pode ser 
observado nos tempos de 90 e 120 minutos após os pré-tratamentos, o que sugere uma possível 
atividade analgésica central para o extrato. 

 
Tabela 3. Efeito do extrato etanólico bruto de Duguetia chrysocarpa no teste da placa quente em 
camundongos (n= 6). 

Tratamento Latência (s) 
 30 min 60 min 90 min 120 min 

Controle 5,1 ± 1,1 7,9 ± 1,5 5,3 ± 0,2 5,4 ± 0,6 
Dc-EtOH (200 mg/Kg) 5,0 ± 0,8 8,0 ± 1,2 8,0 ± 1,1* 9,4 ± 1,4* 
Dc-EtOH (400 mg/Kg) 4,4 ± 0,4 5,7 ± 1,1 5,4 ± 0,8 6,1 ± 0,8 

Valores expressos como a média ± e.p.m. *p < 0,05 x controle. ANOVA “one-way” seguido do 
teste de Dunnet. 
 
Conclusões 

Assim, após análise dos resultados do presente trabalho, podemos sugerir um possível 
mecanismo central para a atividade antinociceptiva do extrato etanólico de Duguetia chrysocarpa. 
A presença de alcalóides pode estar relacionada ao efeito desse extrato, já que inúmeros 
alcalóides apresentam propriedades sobre o sistema nervoso central. 
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