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Introdução: A hiperatividade gástrica e as úlceras gastroduodenais são problemas comuns que 

abrangem um considerável número de pessoas no mundo. A busca por novos tratamentos, 

inclusive natural é iminente. A Centrosema virginianum (L.) Benth., Fabaceae, ocorre sobre as 

dunas e bermas, ambientes de solo arenoso salino e muito pobre em nutrientes. Não há relatos de 

atividades farmacológicas para esta espécie, no entanto Centrosema pubescens apresenta 

atividade anti-proliferativa, antioxidante, antifúngica, antimicrobiana e imunológica.1-3 Objetivo: 

Observar o efeito do extrato etanólico bruto obtido das sementes de C. virginianum (Cv-EtOH) 

frente a úlcera gástrica induzida por etanol em ratos. Material e métodos: Os procedimentos 

experimentais deste estudo foram aprovados pelo CEUA/UNINOVE (AN0002/11). As sementes 

de C. virginianum foram coletadas na praia de Itaguaré (Bertioga-SP), que passaram por 

percolação com etanol (96,5%), para obter o Cv-EtOH. Os ratos Wistar (200-250g), em jejum 

(24 h), foram divididos em três grupos e receberam (por gavagem) etanol 95% (1 ml/animal), 

após 60 min.: veículo (10 ml/kg, grupo controle); Cv-EtOH (500 mg/kg, grupo tratado); 

omeprazol (40 mg/kg, controle positivo). Após 60 min pós tratamento, os animais foram 

eutanasiados em câmara de CO2, os estômagos dissecados e abertos ao longo da grande 

curvatura, logo em seguida a área de úlcera (AU) foi calculada4 (mm2). Todos os dados foram 

analisados pelo programa GraphPad Prism 5.0® e a significância estatística foi considerada 

quando o p < 0,05 por ANOVA de uma via seguida do pós-teste de Dunnett. Resultados e 

discussão: Verificou-se que o extrato Cv-EtOH (500 mg/kg) protegeu de maneira significante (p 

< 0,001) a mucosa gástrica (AU = 123,0 ± 31,2 mm2, n=3) em comparação ao resultado 

apresentado pelo grupo controle (AU = 444,7 ± 63,5 mm2, n=3). O grupo omeprazol (AU = 

145,7 ± 20 mm2, n=6) apresentou resultados semelhantes ao extrato. Conclusões: esses 

resultados, descritos pela primeira vez, indicam que as sementes de Centrosema virginianum são 

eficazes na proteção da mucosa gástrica, provavelmente, em razão dos seus princípios ativos. 
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