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A Lantana montevidensis (Spreng) Briq. é conhecida popularmente como 
“chumbinho” e pertence à família Verbenaceae, empregada no uso popular em 
desordens gástricas, bronquite e asma. O objetivo desse trabalho foi avaliar o 
efeito antinociceptivo e anti-inflamatório do óleo essencial das folhas de Lantana 
montevidensis (OEFLM). Os animais (camundongos Swiss) foram divididos em 
grupos (n=6) e tratados (v.o.) com: água injetável (controle negativo; 0,01mL/g), 
ou indometacina ou OEFLM (25, 50 100 e 200 mg/kg). Para a avaliação da 
atividade anti-inflamatória e antinociceptiva, foram utilizados os modelos de 
contorções abdominais induzidas por ácido acético 0.6% e o teste de formalina 
2.5% (CEUA: 29/2017.1). No ensaio de contorções abdominais, o OEFLM nas 
doses de 25, 50, 100 e 200 mg/kg apresentaram redução de 79,53; 63; 79,53 e 
88,19% respectivamente, e o grupo tratado com indometacina (10 mg/kg), 
reduziu em 66,54% o número de contorções abdominais quando comparados ao 
controle negativo. Na primeira fase do teste de formalina, o OEFLM nas doses 
de 25, 50 e 100 mg/kg apresentaram redução significativa do tempo de 
lambedura em 71,5, 84,58 e 62,15 %. Na segunda fase, o OEFLM nas doses de 
25, 50, 100 e 200 mg/kg, reduziram o tempo de lambedura em 97,16, 90,66, 
67,89 e 82,53%, respectivamente. O grupo que recebeu indometacina reduziu 
em 85,37 % o tempo de lambedura em relação ao grupo controle negativo, 
apenas na segunda fase. Diante dos resultados obtidos, sugere-se que o OEFLM 
apresentou efeito antinociceptivo e anti-inflamatório, frente aos modelos 
avaliados. 
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