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RESUMO. No presente trabalho a atividade antiulcerogênica do extrato hidroalcoólico a 60% das partes
aéreas do Solanum cernuum Vell. (SCV) foi investigada utilizando-se modelo de úlcera induzida pela indo-
metacina. Ratos albinos Wistar, machos, foram aleatoriamente distribuídos em grupos 1, 2, 3 e 4 receben-
do respectivamente “per os”, solução de NaCl 0,9% (10 mL.kg–1), solução aquosa de “tween 80” a 12% (10
mL.kg–1), SCV (1000 mg.kg–1,) e cimetidina (100 mg.kg–1), 1 hora antes da administração de indometacina
(30 mg.kg–1), sub-cutâneamente. O índice médio das lesões ulcerativas (IMLU), foram calculados 4 horas
após a administração de indometacina. As análises evidenciaram que o grupo 3 tratado com SCV exibiu
uma inibição de 50,4% no IMLU, quando comparado ao grupo 2, revelando atividade antiulcerogênica
significativa.
SUMMARY. “Preliminar Analysis of Anti-Ulcerative Activity of Solanum cernuum Vell. Hydroalcoholic
Extract”. In this work the anti-ulcerative activity of the 60% hydroalcoholic extract of the aerial parts of Solanum
cernuum Vell. (SCV) was investigated in a model of ulcer induced by indomethacin. Male albino Wistar rats
were randomly distributed in groups numbered from 1 to 4, which received, “per os”, a 0.9% NaCl solution (10
mL.kg–1), a 12% solution of tween 80 in water (10 mL.kg–1), SCV (1000 g.kg–1) and cimetidine (100 mg.kg–1)
respectively, one hour before the subcutaneous administration of indomethacin (30 mg.kg–1). The average index
of ulcerative lesions (AIUL) was calculated 4 hours after administering indomethacin. Analysis evidenced that
group 3, treated with SCV, showed a 50.4% inhibition of the AIUL parameter, when compared to group 2, indi-
cating significant anti-ulcerative activity.

INTRODUÇÃO
Solanum cernuum Vellozo, também conheci-

da como Solanum paleatum Schott e Solanum
jubatum Dun é uma solanácea tipicamente bra-
sileira, que recebe diversos nomes vulgares, tais
como: barba-de-bode, bolsa-de-pastor, braço-
de-preguiça, braço-de-momo, capoeira-branca,
folha-de-onça, mercúrio-de-pobre, panacéia, ve-
lame, velame-de-folha-grande, velame-do-cam-
po 1. 

No comércio varejista brasileiro, a droga ob-
tida a partir da espécie Solanum cernuum Vell.

(“panacéia”) é encontrada dividida em pedaços
que variam de tamanho, mostrando apenas frag-
mentos de caule e folhas, embora, as raízes tam-
bém sejam consideradas medicinais 2.

É atribuída às raízes atividade diurética e de-
purativa 3, além de ação hemostática 2. As folhas
e flores são indicadas no tratamento de distúr-
bios hepáticos atuando como desobstruente, su-
dorífico, diurético e depurativo, combatendo go-
norréias rebeldes, sarna e várias moléstias da
pele, sendo aplicadas externamente na cura de
úlceras cutâneas 2. Quando torrefatas, as folhas
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tornam-se aromáticas e dão um “chá” útil como
antiarrítmico 2.

O uso popular desta droga em distúrbios
gastrointestinais e como cicatrizante levou, no
presente estudo, à investigação da sua atividade
antiulcerogênica em modelo de úlcera induzida
pela indometacina.

MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção do material vegetal

As partes aéreas floridas da espécie vegetal
foram coletadas em regiões próximas à Bra-
gança Paulista onde medra espontaneamente,
no mês de setembro. A espécie vegetal foi iden-
tificada pelo Prof. Dr. Fernando de Oliveira,
Pesquisador e Titular da Disciplina de Farmaco-
botânica da Universidade São Francisco de Bra-
gança Paulista, São Paulo, Brasil. Exsicata repre-
sentativa do material botânico foi depositada no
Herbário Frei Velloso no Centro Multidisciplinar
de Pesquisa da Universidade São Francisco, on-
de permanece como material referência de estu-
do sob a seguinte designação: VELL Nº 653.

Preparação do extrato
O extrato utilizado nos ensaios foi prepara-

do, pelo método de percolação, segundo pro-
cesso A da Farmacopéia Brasileira 2ª. ed. 4,
usando solução hidroalcoólica a 60%. O extrato
foi evaporado inicialmente em rotaevaporador e
posteriormente em banho-maria com temperatu-
ra inferior a 60 °C até consistência pastosa com
rendimento de 0,22 g/mL de extrato. Este extra-
to foi diluído em solução aquosa de “tween 80”
(polioxietilensorbitano monooleato 80) a 12%
para facilitar a administração aos animais.

Reações para avaliação química 
Foram realizadas análises químicas qualitati-

vas da droga obtida a partir de Solanum cer-
nuum Vell. para a verificação da presença de
Flavonóides (Reações de Shinoda, cloreto férri-
co, cloreto de alumínio, hidróxido de sódio, clo-
reto de antimônio, oxalo-bórico), Saponinas
(processo físico) e Taninos (Reações com clore-
to férrico, acetato neutro de chumbo, acetato de
cobre, solução aquosa de alcalóide), segundo
técnicas usuais 5.

Animais utilizados
Para os ensaios de toxicidade aguda e DL50

foram utilizados 20 camundongos machos, Mus
musculus (Swiss), pesando 25 ± 5 g, e para o

teste da atividade antiulcerogênica, 29 ratos albi-
nos Wistar, machos, pesando entre 180 ± 30 g.
Todos as unidades experimentais foram aclima-
tadas no laboratório onde os testes foram reali-
zados. Foi oferecida ração balanceada, água “ad
libitum”, em ciclo-claro escuro de 12 horas sob
temperatura constante de 22 ± 2 °C.

Ensaio de toxicidade aguda
O extrato hidroalcoólico de Solanum cer-

nuum Vell. (SCV) utilizado foi analisado quanto
a possíveis efeitos tóxicos. Para tanto, as unida-
des experimentais (camundongos) foram sub-
metidos a jejum de 24 horas antes do início do
ensaio e aleatoriamente divididos em dois gru-
pos tratados “per os” com o extrato na dose
5000 mg.kg–1 e seu solvente (10 mL.kg–1) para a
determinação da toxicidade aguda e da dose le-
tal mediana DL50

6. A análise da toxicidade agu-
da levou em conta a observação de alterações
no sistema nervoso central, sistema nervoso
autônomo e atividade motora. 

Ensaio de úlcera induzida pela
indometacina 

O procedimento experimental descrito na li-
teratura 7 foi conduzido utilizando-se ratos albi-
nos Wistar, machos, aleatoriamente distribuídos
em 4 grupos. Os grupos 1, 2, 3 e 4 receberam
respectivamente “per os” solução de NaCl 0,9%
(10 mL.kg–1, n=8), solução aquosa de “tween
80” a 12% (10 mL.kg–1, n = 6), SCV (1000
mg.kg–1, n = 7) e cimetidina (100 mg.kg–1, n =8),
1 hora antes da administração de indometacina
(30 mg.kg–1, subcutânea dorsal) nos grupos 2, 3
e 4. Decorridas 4 horas da administração do
agente indutor, os animais foram sacrificados
por deslocamento cervical e os estômagos reti-
rados abertos no sentido da maior curvatura. As
lesões ulcerativas foram contadas e classificadas,
recebendo um “score” de acordo com sua área
extensiva (+ pequena, até 1 mm; ++ média, de 1
a 3 mm e +++ grande, > 3 mm). Os resultados
foram expressos como índice médio de lesões
ulcerativas (IMLU) aplicando-se a seguinte fór-
mula:

IMLU = (3xA) + (2xB) + (1xC)

onde A = no de úlceras +++, B = no de úlceras
++ e C = no de úlceras +

A fórmula empregada no cálculo porcentual
da análise do grau de inibição da ulceração nos
grupos tratados está descrita abaixo:
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onde (1) = grupo solução aquosa de “tween 80”
a 12% / Indometacina, (2) = grupo SCV / Indo-
metacina e (3) = grupo Cimetidina / Indometacina.

Análise estatística
Os resultados dos ensaios da atividade an-

tiulcerogênica foram expressos em média ± erro
padrão da média. Aplicou-se ANOVA e “a poste-
riori” teste de Dunnet para comparar-se as dife-
renças entre as médias dos grupos experimen-
tais. Valores com p < 0,05 foram considerados
estatisticamente significativos.

RESULTADOS
No presente estudo, o extrato hidroalcoólico

de Solanum cernuum Vell. (SCV) evidenciou
atividade antiulcerogênica no modelo experi-
mental de úlcera induzida pela indometacina. A
administração oral do extrato nos ensaios de to-
xicidade aguda não revelou sinais deletérios en-
volvendo o sistema nervoso central, sistema ner-
voso autônomo e a atividade motora. A DL50 em
camundongos evidenciou valores superiores a
5000 mg.kg–1, não observando-se neste nível de
dose, mortes no grupo tratado com SCV.

IMLU do controle negativo (1) - IMLU do teste (2) ou (3)
% inibição da ulceração = x 100

IMLU do controle negativo 1

Grupo n Dose
Índice de Lesões Inibição da

Ulcerativas (IMLU) ulceração % 

NaCl 0,9% 8 10 mL.kg–1 0 -

Solução de “tween 80” / Indometacina a 6 10 mL.kg–1 49,2 ± 16,3 -

SCV / Indometacinaa 7 1000 mg.kg–1 26 ± 5,1* 50,4

Cimetidina / Indometacinaa 8 100 mg.kg–1 7,0 ± 1,1** 86,7

Tabela 1. Análise comparativa do efeito antiulcerogênico do extrato hidroalcoólico de Solanum cernuum Vell.
administrado a ratos “per os” em modelo de úlceras qástricas induzidas pela administração subcutânea de indo-
metacina. adose empregada de Indometacina : 30 mg.kg–1 de peso corporal. Aos valores do IMLU empregou-se
o teste estatístico de Dunnet. Os valores do IMLU estão expressos em média ± erro padrão da média. * P <
0,05, **P < 0,001.

O efeito antiulcerogênico do extrato hidroal-
coólico de Solanum cernuum Vell., administra-
do “per os” em ratos utilizando modelo de
lesões gástricas induzidas pela administração
subcutânea de indometacina, está sumarizado
na Tabela 1. Os valores do índice de lesões ul-
cerativas foram significativamente reduzidos nos
grupos tratados com a cimetidina (**P < 0,001) e
com o SCV (*P < 0,05) revelando respectiva-
mente valores percentuais de gastroproteção de
50,4% e 86,7% quando comparado ao grupo
controle (grupo 2, na Tabela 1).

Os resultados das análises químicas qualitati-
vas segundo técnicas usuais, revelaram a pre-
sença dos constituintes químicos flavonóides e
saponinas na droga Solanum cernuum Vell., po-
rém não foi evidenciada a presença de taninos.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
O extrato estudado se mostrou atóxico “per

os” em camundongos nos ensaios de toxicidade
aguda, não revelando sinais deletérios envol-
vendo o sistema nervoso central, sistema nervo-
so autônomo e a atividade motora. Não foram
observadas mortes no grupo tratado com SCV.
O valor de DL50 foi superior a 5000 mg.kg–1 de
peso corporal, constituindo-se a dose utilizada

no experimento de úlcera em ratos (1000
mg.kg–1) segura 6.

A camada mucosa do estômago e duodeno é
constantemente exposta à ação do ácido clorí-
drico e da pepsina. Em condições fisiológicas,
esta mucosa possui mecanismos que a prote-
gem da autodigestão causada por estes agentes,
além de preservá-la também contra fatores
agressivos exógenos, como o estresse, a hipe-
rosmolaridade dos alimentos, ingestão de etanol
e fármacos antiinflamatórios 8. 

O fenômeno da lesão gástrica ocorre quando
uma agressão ou diminuição na resistência da
mucosa quebra o equilíbrio fisiológico entre as
barreiras de proteção e os fatores ulcerogênicos.
Inúmeros fatores estão implicados na patogêne-
se da úlcera gástrica. Entre eles incluem o au-
mento da secreção de ácido clorídrico, a re-
dução da neutralização realizada pelo bicarbo-
nato, a diminuição da secreção de muco, a re-
dução da síntese de prostaglandinas e óxido ní-
trico gástricos além da presença da bactéria He-
licobacter pylori 9.

O tratamento da úlcera apresenta como pos-
síveis alvos, atenuar os fatores de agressão da
mucosa ou estimular suas defesas na produção
de muco citoprotetor, bicarbonato, prostaglandi-
nas e óxido nítrico 10.
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O presente trabalho demonstrou uma signifi-
cativa atividade antiulcerogênica do extrato hi-
droalcoólico de Solanum cernuum Vell., utili-
zando modelo de úlcera gástrica induzida pela
indometacina em ratos albinos. Está bem docu-
mentada na literatura, a capacidade de indome-
tacina induzir úlceras em animais de laboratório
e no próprio ser humano 8. A indometacina é
um poderoso inibidor da ciclooxigenase, impe-
dindo a biossíntese de prostaglandinas 11. A re-
dução da biossíntese destes prostanóides, impli-
caria na diminuição da resistência da mucosa à
ação do HCl e da pepsina. O extrato utilizado
no presente experimento conseguiu exibir ativi-
dade antiulcerogênica cujos valores de proteção
foram equivalentes a 50,37% quando compara-
do ao grupo controle negativo que recebeu
NaCl 0,9%. 

Na avaliação química dos constituintes da
droga Solanum cernuum Vell. verificou-se a
presença de flavonóides. Em estudos anteriores,
estes constituintes químicos revelaram ação gas-
troprotetora por aumento do conteúdo de pros-
taglandinas na mucosa 12, redução da secreção
de histamina pela inibição da enzima histidina
descarboxilase 13 e pela inibição do desenvolvi-
mento do Helicobacter pylori 14. Foi também
descrita a capacidade destas substâncias em va-
rrer radicais livres do oxigênio, componentes es-
tes importantes no processo erosivo e ulcerativo
da mucosa gastrointestinal 8. Outros autores ve-
rificaram, ainda, que dois flavonóides isolados,
a 5-metoxiflavona 15 e a ternatina 16 mostraram-
se eficazes como protetores contra a ação ulce-
rogênica da indometacina.

Através das análises químicas qualitativas,
verificou-se também a presença de saponinas na
droga. Existem ensaios utilizando modelos de
úlcera por álcool etílico, indometacina, estresse
e HCl, evidenciando a competência de algumas
substâncias deste grupo exercerem atividade
gastroprotetora. Os mecanismos ainda não cla-
ros, mas poderiam envolver a ativação de fato-
res de proteção da mucosa gástrica 17, assim co-
mo a redução da secreção ácida e de pepsi-
nogênio, além do aumento do fluxo sanguíneo
gástrico 8.

Várias espécies vegetais contendo saponinas,
como Kochia scoparia (frutos) 18, Pyrenacantha
staudtii (folhas) 19, Rhigiocarya racemifera (fol-
has) 20 e Verônica officinalis (partes aéreas) 21

ensaiadas em modelo utilizando indometacina
evidenciaram ação antiulcerogênica.

Os resultados dos ensaios preliminares reali-
zados levam a concluir que o efeito antiulce-
rogênico do extrato hidroalcoólico de Solanum
cernuum Vell. frente a indometacina pode estar
intimamente relacionado à presença de flavo-
nóides e saponinas nesta droga vegetal, por in-

terferir no metabolismo das prostaglandinas ten-
do em vista que estas são responsáveis pela ini-
bição da secreção de HCl e da produção de mu-
cocitoprotetor.
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