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Introdução 

A família Sellaginellaceae é constituída por um único gênero, o Selaginella, com 
aproximadamente 750 espécies. Selaginella convoluta, selecionada como objeto de estudo deste 
trabalho, é conhecida no Nordeste brasileiro como “jericó” e tem uso na medicina tradicional para o 
tratamento de gastrite, hepatite, infecção urinária, hipertensão, como antiinflamatório e afrodisíaco 
(ALMEIDA et al., 2005). O objetivo desse trabalho foi verificar a possível atividade antinociceptiva 
dessas espécie em modelos experimentais. 
      
Materiais e Métodos 

Foi realizada uma triagem fitoquímica preliminar com extrato etanólico bruto de S. 

convoluta, com a finalidade de identificar a presença de metabólitos secundários, tais como 
flavonóides, esteróides e terpenóides. 

Para a avaliação da atividade antinociceptiva do extrato, foram utilizados camundongos 
(Mus musculus), Swiss, machos, albinos, pesando entre 30–40 g. Todos os animais foram 
provenientes do biotério da UNIVASF. No estudo da toxicidade aguda, os animais receberam uma 
dose de 3 g/kg por via oral, sendo observados para a verificação de mudanças na atividade 
autônoma e motora. A ocorrência de morte foi observada após 72 h da administração do extrato. 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 um possível efeito analgésico central ou periférico de uma substância. 
 
Resultados e Discussões 

A pesquisa fitoquímica revelou a presença de flavonóides e esteróides no extrato. Na 
avaliação da toxicidade aguda, observou-se que o extrato não induziu mortes nem alterações 
comportamentais na dose testada, não sendo, portanto, necessária a determinação da DL50. 

O extrato exibiu uma boa atividade antinociceptiva, tanto por aumentar o tempo de latência 
como pela inibição do número de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, quando 
comparado com o grupo controle. Esse teste avalia um efeito geral do extrato sobre a nocicepção. O 
efeito foi mais pronunciado na dose de 200 mg/kg (Tabela 1). Como o efeito foi maior nessa dose, 
ela foi utilizada no teste da formalina, que avalia a participação de mecanismos centrais (fase 1) ou 
periféricos (fase 2). Durante o desenvolvimento da fase inflamatória do teste da formalina (fase 2), 
o extrato reduziu a dor em até 75 % quando comparado ao grupo controle (Figura 1). No teste da 
placa quente, que a avalia a participação de receptores opióides centrais, não foi observada 
atividade antinociceptiva significativa. 
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Tabela 1. Efeito do extrato etanólico de Selaginella convoluta no teste das contorções abdominais 
induzidas por ácido acético em camundongos.  

Tratamento Latência (s) Nº Contorções % Inibição 
Controle 14,0 ± 4,2 39,8 ± 6,1 - 
AAS (200 mg/kg) 130,3 ± 54,2** 22,0 ± 3,9* 44,72 
Morfina (6 mg/kg) 64,0 ± 6,1** 15,6 ± 6,5* 60,80 
Sc-EtOH (100mg/Kg) 77,5 ± 12,7** 21,0 ± 3,8* 47,23 
Sc-EtOH (200mg/Kg) 168,0 ± 46,0** 11,5 ± 8,5* 71,10 
Sc-EtOH (400mg/Kg) 211,7 ± 4,9** 17,2 ± 10,0 56,78 

Valores como média ± e.p.m. (n=5). *p < 0,05; **p < 0,01 x controle. ANOVA “one-way” seguido do teste de Dunnet. 
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Figura 1. Efeito do extrato etanólico bruto de S. convoluta sobre a dor inflamatória (2ª fase) 
induzida pela formalina em camundongos. Resultados expressos como média ± erro padrão da 
média. Teste t-Student (*p< 0,05). n= 6. 

 

Tabela 2. Efeito do extrato etanólico bruto de Selaginella convoluta no teste da placa quente em 
camundongos. 
Tratamento Latência (s) 
 30 min 60 min 90 min 90 min 
Controle 4,0 ± 0,9 3,4 ± 0,7 4,4 ± 0,8 2,5 ± 0,3 
Morfina (10mg/kg) 9,8 ± 1,6** 8,8 ± 1,3* 10,0 ± 1,3* 9,0 ± 1,5** 
Sc-EtOH (100 mg/Kg) 4,8 ± 1,0 5,4 ± 1,1 5,4 ± 0,9 6,6 ± 0,8 
Sc-EtOH (200mg/Kg) 3,4 ± 0,5 7,4 ± 1,2 5,8 ± 1,1 7,6 ± 1,1* 
Sc-EtOH (400mg/Kg) 4,4 ± 1,2 4,4 ± 1,5 7,8 ± 2,2 6,0 ± 1,5 

Valores como média ± e.p.m. (n=5). *p < 0,05; **p < 0,01 x controle. ANOVA “one-way” seguido do teste de Dunnet. 
 
Conclusões 

Os resultados sugerem que a atividade antinociceptiva do EEB de S. convoluta deve-se à 
existência de substâncias no extrato capazes de atuar diretamente sobre as terminações nervosas 
periféricas, caracteristicamente pela inibição de ciclooxigenases. A presença de esteróides e 
flavonóides reforça essa hipótese, bem como pela ausência de efeito do extrato no teste da placa 
quente, que avalia uma possível participação dos receptores opióides na atividade antinociceptiva. 
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