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1. RESUMO 
 

O presente estudo objetivou avaliar atividade analgésica do extrato 

hidroalcoólico bruto do fruto e de frações de Tabebuia impetiginosa (Mart ex DC) 

Standl. Os materiais coletados foram submetidos à secagem em estufa de ar 

circulante, à temperatura de 60˚C sendo em seguida pulverizados em moinho de 

facas. Por maceração em etanol 70%, obtiveram-se os extratos brutos após quatro 

semanas. Foram utilizados camundongos Swiss albinos machos (20-25g) para o 

teste de contorção abdominal. Pelos resultados obtidos até o momento, podemos 

sugerir que extratos de Ipê roxo podem inibir dor inflamatória causada por estimulo 

inflamatório da cavidade peritoneal tal como foi observado para o extrato de partes 

do fruto que apresentou um IA = 63% bem próximo ao encontrado para a 

Indometacina (IA = 65%).  

 
2. INTRODUÇÃO 

 
Os ancestrais de outrora não necessitavam ter formação em Botânica para 

observarem e apreciarem o potencial energético e a diversidade do mundo das 

plantas. A necessidade fazia deles estudiosos da flora local. As plantas forneciam 

alimentos, remédios, roupas e abrigo. 

Dependentes que se tornaram das plantas para as suas necessidades 

naturais, os seres humanos voltaram-se naturalmente para o reino vegetal em busca 

de algo que os ajudasse a dominar o meio ambiente e o destino. Inúmeras plantas 

foram testadas na tentativa de conquistar seus benefícios, os quais foram obtidos.  

Nos últimos anos, estudos científicos têm sido cada vez mais desenvolvidos 

com plantas, e inúmeras propriedades terapêuticas até então desconhecidas foram 

e serão descobertas. Princípios ativos poderão ser isolados para uso separado 

como novas drogas. Os fitoterapeutas, contudo, acreditam que as plantas 

medicinais, de um modo geral, atuam melhor quando utilizadas inteiras. 

Sob o nome genérico de ipê, são conhecidas várias árvores de espécies 

distintas da família Bignoniaceae, as quais, na medicina caseira, foram utilizadas por 

tribos descendentes dos Incas, para curar muitas doenças, através de infusões das 

cascas secas em tratamentos anti-inflamatório, analgésico e antimicrobiano.  

A dor é uma experiência subjetiva sensorial multidimensional e é definida 

como “experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano tecidual”. 



Das várias aplicações terapêuticas dos vegetais, muitos apresentam atividade 

analgésica ao atuarem como moduladores dos mecanismos fisiopatológicos 

desencadeantes dessa sensação.  

 
3. OBJETIVOS 

 
O presente estudo teve como objetivo avaliar atividade analgésica do extrato 

Etanólico Bruto da casca, e do fruto e suas partes de Tabebuia impetiginosa (Mart 

ex DC) Standl. 

  
4. METODOLOGIA 
 
 Os materiais coletados foram submetidos à secagem em estufa de ar 

circulante, à temperatura de 60˚C sendo em seguida pulverizados em moinho de 

facas, resultando em 1,8kg de casca e 1,1kg de flores. Por maceração em etanol 

70%, obtiveram-se os extratos brutos após quatro semanas, tendo sido obtido ao 

final do processo, 99,2 g de extrato etanólico bruto de casca e 60,1 g de extrato 

etanólico bruto de flor. 

Para a realização dos ensaios biológicos, foram utilizados os extratos 

etanólicos obtidos e as seguintes soluções que foram cedidas pelo Laboratório de 

Química da Unifran: Indometacina (INDOCID - PRODOME) 5mg/kg; Carragenina 

(SIGMA Co) 1% em sol salina (NaCl 0,9% Glicolabor ) (100μg/ml); Ácido acético 

0,6% em água destilada; Sol salina (NaCl 0,9% Glicolabor )+ Tween 5%; e Extratos 

vegetais em sol salina (NaCl 0,9% Glicolabor )+ Tween 5% nas concentrações de 40 

mg/Kg dos Extratos.  

Utilizaram-se camundongos Swiss albinos machos (20-25g) para o teste de 

contorção abdominal, todos provenientes do Biotério Central da USP Ribeirão Preto. 

Os animais foram mantidos em grupos de cinco, em gaiolas à temperatura ambiente 

(25±3ºC) com comida ad libitum. 24 horas antes do início dos experimentos os 

animais foram transferidos para o laboratório e mantidos somente com água ad 

libitum. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 
 
- Avaliação da atividade analgésica: teste de contorção em camundongos induzido 

por solução de acido acético 0,6%: O teste é realizado com base na técnica de 

KOSTER et al, 1959. Induziram-se as contrações mediante administração 



intraperitoneal de solução de acido acético (60 mg/kg v/v). Tomaram-se as respostas 

contorsivas e os resultados obtidos equivalentes à media ±EPM do número de 

contorções no intervalo de 20 minutos. Os resultados foram expressos em Índice de 

Analgesia de Contorção abdominal segundo a fórmula abaixo: 

IA = 100 -
No. Contorção Teste x 100

No. Contorção Controle Negativo
 

Os resultados dos ensaios biológicos foram submetidos à analise estatística 

seguindo os modelos One-way ANOVA e teste de variância de Durmett.  

 

6. RESULTADOS 
 
Extrato Etanólico Bruto de casca (EEBC), Extrato Etanólico Bruto de Semente 

(EEBS), Extrato Etanólico Bruto de Fruto D (EEBFd) e Extrato Etanólico Bruto de 

Fruto (EEBF) foram avaliados pelo método de contorção abdominal induzido por 

injeção intraperitoneal de ácido acético concentrado na concentração de 0,6%. Para 

comparação foram utilizados como controle negativo solução salina a 0,9% em 

tween 5% e como controle negativo foi utilizada indometacina na dose de 5mg/Kg. 

Os resultados foram obtidos após 20 minutos, onde se determinou o número de 

contorção do controle positivo e dos extratos teste os quais foram comparados com 

o controle negativo. Para uma maior precisão dos resultados foi calculado o IA para 

o controle positivo e os extratos teste, onde podemos observar que o EEBFd 

mostrou ser diferente estatisticamente significativo em relação grupo controle 

negativo (IA = 63%), efeito que não teve diferença significativa se compararmos com 

o controle positivo (IA = 65%).. 
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