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Introdução 

Echinodorus macrophyllus (Kunth.) Mich., é uma 

planta de hábitos aquáticos, popularmente 

conhecido no Brasil como “chapéu de couro”, sendo 

utilizada como diurético e antissifilítico e no 

tratamento do reumatismo e outras afecções. O 

objetivo do presente trabalho foi obter e caracterizar 

o óleo essencial de E. macrophyllus (OEEm), assim 

como avaliar o seu efeito antinociceptivo. 

Resultados e Discussão 

 E. macrophyllus foi adquirida no distribuidor de 
Plantas Medicinais (Alcântara – Rio de Janeiro), 
seguido de secagem e trituração. A planta foi 
identificada no Herbário Bradeanum da UERJ (Rio 
de Janeiro – Brasil), onde uma exsicata foi 
depositada sob o número HB84807. Partes aéreas 
de E. macrophyllus foram reduzidas a pequenos 
fragmentos e submetidas à hidrodestilação por 2 h 
em aparelho de Clevenger para obtenção e 
caracterização do óleo essencial. A análise dos 
componentes da fração volátil obtida foi feita por 
cromatografia com fase gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (GC-MS) em aparelho 
Shimadzu QP 2010 Plus, a 70 eV provido de uma 
coluna RTX® - 5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm), 
injetor a 260ºC, interface a 200ºC, operando com 
variação de temperatura de 60ºC a 290ºC (3ºC/min) 
sendo hélio o gás de arraste (1 ml/min). A 
identificação dos constituintes do óleo essencial de 
E. macrophyllus  foi feita através do cálculo dos 
índices de retenção (IR) de cada substância e 
posterior comparação com o banco de dados do 
espectrômetro (biblioteca NIST) e a literatura 
especializada. Os IR’s foram obtidos com base na 
curva padrão, elaborada com os tempos de eluição 
dos componentes de uma mistura constituída por 
uma série homóloga de hidrocarbonetos de C9 - C30. 
As substâncias dilapiol, 2-tridecanona e óxido de 
cariofileno correspondem aos componentes 
majoritários.  

Para avaliar o efeito antinociceptivo do 
OEEm, foi realizado em camundongos Swiss 

Webster (SW), o modelo de hiperalgesia induzida 
por injeção intraperitoneal de ácido acético

1
. A 

hiperalgesia causada pelo ácido acético é explicada 
pela liberação e aumento do nível de vários 
mediadores que atuam por estimulação dos 
neurônios nociceptivos periféricos

2
. O tratamento 

com o OEEm inibiu significativamente as contorções 
induzidas por ácido acético de 65% e 59% nas 
respectivas doses de 50 e 100 mg/kg por peso 
corporal em relação ao grupo controle (Figura 1).  

Figura 1. Efeito do tratamento com OEEm no 
modelo de hiperalgesia. 

Conclusões 

Este trabalho identificou os componentes voláteis do 

OEEm e demonstrou que este, possui atividade 

antinociceptiva.  
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