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Introdução 

Ultimamente tem sido observado um expressivo aumento no número de estudos científicos 
envolvendo, de alguma forma, plantas medicinais. Estes estudos têm como alvo o estudo da 
composição química e a avaliação do potencial farmacológico das mesmas. Neste aspecto, 
algumas moléculas já foram elucidadas e estão tendo suas propriedades farmacológicas 
estudadas. Como exemplo disso pode ser citado a forscolina, um diterpenóide isolado de 
Plectrantus forskohlii (Lamiaceae), que apresentou propriedades anti-hipertensivas em testes pré-
clínicos (CECHINEL-FILHO; YUNES, 1998; PASSOS et al., 2009). 

Sendo assim, Selaginella convoluta foi selecionada como objeto de estudo. Na região 
nordeste do Brasil, S. convoluta é conhecida popularmente como jericó, e utilizada como 
afrodisíaco, diurético e contra amenorréia (AGRA et al., 2008). Estudos anteriores realizado pelo 
nosso grupo com essa espécie sugeriram a participação de mecanismos periféricos na atividade 
antinociceptiva de S. convoluta (LIMA et al., 2010). A quantificação de compostos fenólicos e a 
avaliação da atividade antioxidante também foram investigadas (SÁ, et al., 2010). Neste trabalho, 
S. convoluta foi avaliada quanto ao seu potencial analgésico em modelos animais. 
 
Materiais e Métodos 

A planta foi coletada no campus de ciências agrárias da UNIVASF em julho de 2009. Uma 
exsicata foi depositada no Herbário Vale do São Francisco (HVASF) cujo número de catalogação 
é 6440. 

O material vegetal seco e pulverizado foi submetido à maceração exaustiva em etanol 95% 
até completo esgotamento da droga. A solução extrativa obtida foi concentrada em evaporador 
rotatório sob pressão reduzida, obtendo-se o extrato etanólico bruto (EEB). O EEB foi particionado 
com solventes em ordem crescente de polaridade gerando a fases hexânica (HEX), clorofórmica 
(CHCl3) e acetato de etila (AcOEt). 

Para avaliação do potencial analgésico foram utilizados camundongos Swiss (Mus 
musculus) de ambos os sexos, pesando entre 30 e 40 g provenientes do biotério da UNIVASF. A 
metodologia utilizada para a avaliação da atividade antinociceptiva do extrato etanólico e das 
fases obtidas por partição foi o teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, 
segundo metodologia descrita por Koster et al. (1959) com algumas adaptações. O protocolo 
experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVASF com o número 
024240408. 
 
Resultados e Discussão 

No teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, S. convoluta 
demonstrou-se eficaz em reduzir o número de contorções, tendo, portanto, um efeito 
antinociceptivo. Este efeito foi mais significativo na dose de 400 mg/kg de EEB, com 85,24% de 
redução. Os resultados são mostrados na tabela 1. As fases hexânica e CHCl3 também 
apresentaram atividade antinociceptiva, o efeito foi mais significativo na dose de 100 mg/kg da 
fase CHCl3. 
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Tabela 1. Efeito de S. convoluta no teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético 
em camundongos. 

Grupo Dose (mg/kg) Nº. de contorções % Inibição 

Controle --- 19,17 ± 1,60 --- 

EEB 100 7,67 ± 2,54** 58,98 

 200 4,67 ± 1,23** 75,64 

 400 2,83 ± 1,42** 85,24 

HEX 100 16,17 ± 2,76 15,65 

 200 10,67 ± 1,45 44,34 

CHCl3 100 6,67 ± 3,20* 65,20 

 200 9,33 ± 3,68 51,33 

Morfina 10 0,0 ± 0,0 100 

Ácido acetilsalicílico 150 2,17 ± 0,87 88,68 

Os resultados estão expressos como média ± e.p.m., n= 6. *p<0,05; **p < 0.01 significativamente 
diferente do controle (ANOVA seguido pelo teste de Dunnett). 

 
Neste modelo, o ácido acético atua no fluido peritoneal desencadeando a liberação de 

prostaglandinas (PGE2 e PGF2α), via ciclooxigenase (COX). Elas atuam de maneira a sensibilizar 
e estimular as terminações nervosas presentes na região. É considerado um teste de baixa 
especificidade, pois as contorções podem ser inibidas tanto por narcóticos quanto pelos AINEs 
(ALMEIDA, 2006). Diante dos resultados apresentados, S. convoluta provavelmente atua inibindo 
a síntese ou antagonizando o efeito das prostaglandinas.  
 
Conclusões 

S. convoluta possui ação analgésica, cujos mecanismos necessitam de mais estudos para 
serem esclarecidos.  
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