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RESUMO. Conoclinioposis prasiifolia (DC) R.M. King & H. Robinson (Asteraceae), popularmente conhe-
cida como “mentrasto”, é usada na medicina tradicional como antiinflamatória, analgésica e antipirética.
O objetivo do presente estudo foi investigar um possível efeito analgésico central e antiinflamatório do ex-
trato etanólico das folhas de Conocliniopsis prasiifolia (EECp) em experimentos com animais. O EECp
(100 mg/kg, i.p. e 500 mg/kg, v.o.) no teste da placa quente aumentou o tempo de permanência dos animais
na placa. No teste do edema de pata induzido por carragenina, o EECp (50, 100, 200 mg/kg i.p. e 250, 500
mg/kg v.o.) causou inibição edematogênica. No teste do edema de orelha induzido por PMA, o EECp (1
mg/orelha, aplicação tópica) foi capaz de inibir o edema. De acordo os resultados o EECp exibiu, nas doses
e vias testadas, efeito analgésico central e antiinflamatório em roedores.
SUMMARY. “Investigation of Central Analgesic and Anti-inflammatory Effect of Conocliniopsis prasiifolia
(DC) R.M. King & H. Robinson in Rodents”. Conocliniopsis prasiifolia (DC) R.M. King & Robinson (Aster-
aceae) commonly known as “mentrasto” is used by traditional medicine as anti-inflammatory, analgesic and an-
tipyretic. The present study evaluated the possible anti-inflammatory and central analgesic effect of the ethanolic
extract of leaves at Conocliniopsis prasiifolia in experimental animals. EECp (100 mg/kg, i.p. and 500 mg/kg,
p.o.) increased the time of permanence of the mice in the hot plate test. This extract on carrageenan-induced paw
edema (50, 100, 200 mg/kg i.p. and 250, 500 mg/kg p.o.) and PMA-induced mice ear edema (1 mg/ear, topic
aplication) tests showed inhibitory effects on edema. In conclusion EECp showed central analgesic and anti-in-
flammatory effects in rodents at routes and doses tested.




