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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Avaliar a possível ati-
vidade gastroprotetora do extrato de raspa de juá (Ziziphus 
joazeiro) em relação ao estresse, ao uso de indometacina e 
etanol; verificar a acidez (pH) gástrica por meio da ligadu-
ra pilórica (resíduo gástrico puro e com adição de água) 
e comparar as diferenças dos valores do pH em ambos os 
modelos. 
MÉTODO: Foram utilizados 120 ratos (cinco em cada 
grupo), da espécie Rattus norvegicus albinus, com peso de 
150 a 230 g, divididos em 24 grupos distintos, os quais 
receberam os seguintes tratamentos: extrato de raspa de juá: 
250, 500, 1000 e 2000 mg/kg, etanol 0,5 mL; cimetidina 
(60 mg/kg); indometacina (20 mg/kg); água (1 mL); liga-
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dura de piloro (água; cimetidina e extrato de raspa de juá). 
Os dados foram analisados pelo programa Grand Pad Prism 
5 com aplicação de testes estatísticos. 
RESULTADOS: O extrato de raspa de juá nas doses de 
250, 1000 e 2000 mg/kg sugeriu proteção gástrica no es-
tresse. No modelo de indução de úlcera gástrica por etanol, 
as doses de 250 e 2000 mg/kg apresentaram proteção gás-
trica. No grupo do extrato de raspa de juá e indometacina 
as doses de 250, 1000 e 2000 mg/kg também sugeriram 
proteção gástrica. Em relação ao valor de pH, o resíduo 
gástrico, quando verificado puro, é mais ácido que pelo 
modelo da adição da água, significando que este modelo 
aumenta o pH, comprovando assim que o modelo do resí-
duo gástrico puro é mais indicado. 
CONCLUSÃO: Os dados obtidos no presente estudo 
mostraram que o extrato de raspa de juá apresentou prová-
vel proteção gástrica em determinadas doses.
Descritores: Cimetidina, Estresse, Indometacina, Proteção 
gástrica, Úlcera gástrica, Ziziphus.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: To evaluate the 
possible gastroprotective activity of the extract of scrap-
ings juá (Ziziphus joazeiro) by stress, indomethacin and 
ethanol; check the acidity (pH) through the gastric pylorus 
ligation (gastric residue pure and with added water) and 
compare differences in pH values in both models. 
METHOD: A total of 120 rats (5 in each group), Rat-
tus norvegicus albinus, weighing 150-230 g were divided 
into 24 distinct groups, which received the following treat-
ments: extract scrapings juá (250, 500 mg, 1000 and 2000 
mg/kg), ethanol (0.5 mL), cimetidine (60 mg/kg), indo-
methacin (20 mg/kg), water (1 mL); ligation of pylorus 
(water, cimetidine and extract scrapings juá). The data were 
analyzed by Grand Pad Prism 5 with application of statisti-
cal tests. 
RESULTS: The extract of scrapings juá at doses 250, 1000 
and 2000 mg/kg suggested gastric protection in stress. In 
the model of gastric ulcer induced by ethanol, the dosages 
of 250 and 2000 mg/kg showed gastric protection. In the 
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group of extract scrapings juá and indomethacin dosages of 
250, 1000 and 2000 mg/kg also suggested gastric protec-
tion. Regarding the pH, the gastric residue, occurred when 
pure, is more acidic than the model of the addition of wa-
ter, meaning that this model increases the pH, thus proving 
that the model of pure gastric residue is indicated. 
CONCLUSION: The data obtained in this study show 
that the extract of scrapings has juá likely gastric protection 
in certain doses.
Keywords: Cimetidine, Indomethacin, Gastric protection, 
Gastric ulcer, Stress.

INTRODUÇÃO

A utilização das plantas, como medicamento para o trata-
mento das doenças que acometem a espécie humana, remon-
ta à idade antiga1. Cerca de 60% a 75% dos medicamentos 
para tratamento do câncer e de doenças infecciosas que estão 
disponíveis no mercado, ou em fase clínica de desenvolvi-
mento, são derivados de produtos naturais2.
Entre os países da América Latina, somente o Brasil detêm cer-
ca de 20%-22% das plantas e micro-organismos do planeta. 
Foi revelado que em 2001, o comércio interno de medicamen-
tos registrado no país atingiu a casa dos 10 bilhões de dólares, 
tendo sido considerado o sétimo mercado mundial em termos 
de vendas. Estes dados justificam o crescente interesse da in-
dústria farmacêutica na produção de agentes terapêuticos de 
origem natural, inclusive em países de clima tropical, como o 
Brasil, que apresentam grande biodiversidade3.
O Ziziphus joazeiro é uma espécie florestal de grande impor-
tância socioeconômica para a Região Nordeste do Brasil e 
apresenta ampla utilização de todas as suas partes: o caule, 
a casca, a folha, o fruto e a raiz4. É uma planta resistente 
à seca, possui crescimento lento e pode viver até 100 anos. 
Utilizada popularmente para a limpeza dos dentes, gengivite, 
dores causadas pela extração dentária, queda de cabelo, asma, 
gripe, pneumonia, tuberculose, bronquite, constipação, in-
flamação de garganta, indigestão, problemas do estômago, 
escabiose, dermatite seborréica, problemas de pele, dor de 
cabeça, cicatrizante de feridas, todos os tipos de febres e ex-
pectorante5,6.
As suas propriedades e ações são: analgésica, anti-inflama-
tória, antibacteriana, febrífuga e cicatrizante. Dentre os seus 
principais constituintes destacam-se os fenóis, taninos, alca-
loides, triterpenos, quinonas, amfibina D e jujubogenina7.
Diante do amplo uso popular desta planta, faz-se necessário 
um estudo mais aprofundado para que haja fundamentação 
cientifica, fortalecendo ainda mais o uso da substância. Serão 
usadas substâncias que causam lesão gástrica e outra que pro-
tege a mucosa gástrica. 
Os riscos de lesões gástricas em pacientes que utilizam anti-
inflamatórios não esteroides (AINES) convencionais são al-

tos, devido aos seus efeitos colaterais decorrentes da inibição 
da biossíntese de prostaglandinas gástricas, que funcionam 
como substâncias de proteção da mucosa8.
Após a ingestão, a maior parte do álcool é absorvida pelo 
intestino delgado (80%) e estômago (20%), e é rapidamen-
te distribuído pelo corpo devido à sua alta solubilidade em 
água, se AINES quando combinados com álcool, podem au-
mentar os riscos para o sangramento gastrintestinal por lesões 
na mucosa gástrica e aumento no tempo de sangramento9.
O presente estudo teve como objetivo avaliar a possível ati-
vidade gastroprotetora do extrato de raspa de juá (Ziziphus 
joazeiro) em relação ao estresse, ao uso de indometacina e do 
etanol; verificar a acidez (pH) gástrica por meio da ligadura 
pilórica (resíduo gástrico puro e com adição de água) e com-
parar as diferenças dos valores do pH em ambos os modelos.

MÉTODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade José do Rosário Vellano de Alfenas – UNIFENAS 
(Protocolo nº 20A/2008), realizou-se este estudo no Labo-
ratório de Fito fármacos da UNIFENAS, respeitando-se a 
Legislação Brasileira de Animais de Experimentação regula-
mentada pela Lei Fede ral 6.638 (1979). Todo o experimento 
obedeceu aos prin cípios éticos em experimentação animal, 
preconizados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 
Animal (COBEA). 
Foram utilizados 120 ratos (Rattus norvegicus albinus), da li-
nhagem Wistar, machos, com peso corporal médio de 150 
a 230 g, provenientes do biotério central da UNIFE NAS. 
Após o desmame, os animais foram encaminhados ao labo-
ratório de fitofármacos, tratados com água e ração ad libitum 
e mantidos com controle de temperatura a 25º C e 12h no 
ciclo claro/escuro, em caixas de polipropileno adequadas à 
sua manutenção. 
Os ratos foram divididos em 24 grupos distintos de cinco 
animais em cada grupo, os quais receberam o extrato de ras-
pa de juá (250, 500, 1000 e 2000 mg/kg), etanol (0,5 mL); 
cime tidina (60 mg/kg); indometacina (20 mg/kg); e água (1 
mL); grupos que foram submetidos à associação da cimetidi-
na com etanol e indometacina; as 4 doses do extrato de raspa 
de juá com etanol a 70% e indometacina; grupos submetidos 
à ligadura pilórica e administração de água, cimetidina, e as 4 
doses de extrato de raspa de juá.
As lesões gástricas foram induzidas por etanol, se gundo o 
modelo descrito por Robert e col.10 por indometa cina, con-
forme relatado por Djahanguiri11 e pelo estresse, descrito por 
Takagi e Okabe12.
Para verificar a atividade protetora gástrica do extrato de ras-
pa de juá, foi administrado por via oral (gavagem) nas doses 
de 250, 500, 1000 e 2000 mg/kg, após jejum de 12h e água 
ad libitum. Após uma hora do pré-trata mento, foi adminis-



224

Romão MOC, Costa AMDD, Terra FS e col.

Rev Bras Clin Med 2010;8(3):222-7

trado etanol a 70% (0,5 mL/animal, por via oral). Seis horas 
depois da administração do etanol, os animais foram sacri-
ficados na câmera de CO2 e a parede ab dominal exposta, 
sendo o estômago localizado e removido. Após a remoção, 
o estômago foi mantido em placa de Petri, lavado com água 
destilada e aberto ao longo da curvatura menor. O conteúdo 
gástrico foi desprezado, a mucosa la vada delicadamente com 
água destilada e esticada em placa de isopor. Depois deste 
procedimento, as mucosas foram fotografadas e introduzidas 
no programa ImageLab onde se verificou a quantidade e a 
área de cada lesão e a área total de cada mucosa. 
O mesmo procedimento foi realizado nos outros grupos, 
ad ministrando-se indometacina (20 mg/kg), também por 
gavagem.
As lesões gástricas por estresse foram induzidas seguindo-se o 
método, onde cada rato ficou imobilizado em com partimento 
individual (tubo contensor), a seguir imersos verticalmente, 
até o nível da região xifoide, em reserva tório contendo água 
corrente à temperatura de 25º C onde permaneceram por 6 
horas, após terem sido submetidos a um jejum de 12h com 
água ad libitum. Após este período, os animais foram retirados 
do tubo contensor e submetidos à eutanásia.
Para determinação do índice de úlceras, após fotografia dos 
estômagos dos animais tratados e controles, foi determina do 
o índice de lesões com auxílio do programa ImageLab®, pela 
contagem e obtenção das medidas, em milímetros, da área 
de cada lesão e área total das respectivas mucosas gástricas. 
No modelo da ligadura pilórica, o conteúdo gástrico, acu-
mulado durante 4 horas, foi avaliado em termos de volume 
secretado e leitura do pH. Para fazer a ligadura no piloro, os ra-
tos em jejum (12h) foram anestesiados com rompum® (20 mg/
mL) e cetamina-S(+)® (50 mg/mL), posicionados em decúbi-
to dorsal em contensor específico para cirurgia de pequenos 
animais. Através de incisão de cerca de 2 cm no abdômen, o 
estômago foi localizado e o piloro amarrado com fio de sutura 
seda 3-0 agulhado. Em seguida, a parede abdominal e a pele 
foram suturadas. Após, administrou-se água destilada (1 mL/
animal) por sondagem orogástrica (SOG) nos animais con-
trole. A cimetidina (60 mg/kg) e o extrato de raspa de juá nas 
concentrações de 250, 500, 1000 e 2000 mg/kg foram admi-

nistrados por SOG nos animais tratados. Qua tro horas após 
a cirurgia, os animais foram eutanasiados e seus estômagos 
removidos após pinçamento do esôfago para evitar perda do 
material secretado, lavado externamen te com água destilada, 
secado com gaze e mantido em placa de Petri13.
Após, foram realizados 2 modelos para avaliação do pH gás-
trico. No modelo do pH com acréscimo de água, o es tômago 
foi aberto ao longo da curvatura menor, o resíduo gástrico 
coletado em becker sendo medido o volume em seringa gra-
duada, uma para cada resíduo, a mucosa foi en tão lavada 
com 3 mL de água bidestilada (ABD). Os tubos foram cen-
trifugados a 1500 rpm x 30 min e o pH me dido pelo pHme-
tro. O modelo do pH puro, o estômago foi aberto ao longo 
da curvatura menor, o resíduo gástrico coletado em Becker e 
foi medido o volume em seringa gra duada, sendo uma para 
cada resíduo, e o pH medido pelo pHmetro14. 
Por fim, os dados foram analisados utilizando-se o Progra-
ma GraphPad Prism 5. Utilizaram-se os seguintes testes es-
tatísticos: para análise das lesões no estômago, utilizou-se a 
Análise de Variância (ANOVA) e comparação múltipla com 
o teste de Tukey (testes paramétricos). A análise do pH do es-
tômago utilizou-se o Kruskal-Wallis e compara ção múltipla 
com o teste de Dunn (testes não paramétri cos). Considerou-
se o nível de significância de 5%, ou seja, os dados foram 
estatisticamente significantes quando p < 0,05.

RESULTADOS 

Pode-se observar pelos dados da tabela 1, referente ao efeito 
do extrato de raspa de juá sobre as lesões gástricas induzidas 
por estresse em ratos, que houve diferença estatisticamente 
significante entre os grupos avaliados (p < 0,0001). O juá na 
dose de 500 mg apresentou o maior valor de média; 12,37 
mm, tendo significância estatística com o controle (cimeti-
dina) (p < 0,05). Enquanto o juá nas doses de 250, 1000 
e 2000 mg apresentaram médias de 4,19 mm, 6,84 mm e 
10,97 mm, respectivamente, havendo diferença estatistica-
mente significante com controle (água) (p < 0,05). Dessa for-
ma, acredita-se que o juá nas doses de 250, 1000 e 2000 mg 
apresenta provável efeito protetor sobre a mucosa gástrica. 

Tabela 1 – Efeito do extrato de raspa de juá sobre as lesões gástricas induzidas por estresse em ratos
Grupos Estatística Descritiva*

Média ± DP Mediana Mínimo Máximo
Água 19,02 ± 17,68 16,94 2,86 132,80
Cimetidina 5,50 ± 5,85 ** 3,63 0,44 26,86
Juá (250 mg) 4,19 ± 7,42 ** 1,98 0,22 52,82
Juá (500 mg) 12,37 ± 29,49 *** 2,31 0,22 138,60
Juá (1000 mg) 6,84 ± 10,14 ** 3,88 0,22 78,10
Juá (2000 mg) 10,97 ± 24,87 ** 3,19 0,22 149,20

*Aplicação da ANOVA: valor-p = < 0,0001; **Comparação múltipla (teste de Tukey): p < 0,05 versus Controle (água); ***Comparação múltipla (teste de 
Tukey): p < 0,05 versus controle (cimetidina)
Nota: medida das úlceras em milímetros



225

Avaliação da atividade protetora gástrica do extrato de raspa de juá

Rev Bras Clin Med 2010;8(3):222-7

Com referência ao efeito do extrato de raspa do juá sobre 
as lesões gástricas induzidas por etanol em ratos (Tabela 2), 
foi possível verificar que houve diferença estatisticamente 
significante entre os grupos avaliados (p < 0,0001). O juá 
nas doses de 250 e 2000 mg apresentou os menores valores 
de média; 2,58 mm e 7,16 mm, respectivamente; enquanto 
os maiores valores de média foram encontrados no juá com 
doses de 500 mg (28,33) e 1000 mg (25,05).
Na comparação múltipla dos grupos estudados pode-se ob-
servar que o juá nas doses de 250 e 2000 mg apresentou 
significância estatística com o controle (etanol) (p < 0,05); 
enquanto o juá nas doses de 500 e 1000 mg apresentaram 
diferença estatisticamente significante com controle (cime-
tidina + etanol) (p < 0,05). Dessa forma, acredita-se que o 
juá nas doses de 250 e 2000 mg apresentou provável efeito 
protetor sobre a mucosa gástrica, assim como foi encontra-
do no modelo induzido por estresse (Tabela 1). 
Com relação ao efeito do extrato de raspa do juá sobre as 
lesões gástricas induzidas por indometacina em ratos, ob-
servou-se diferença estatisticamente entre os grupos avalia-
dos (p < 0,0001) (Tabela 3). O juá nas doses de 250, 1000 
e 2000 mg apresentou valor de média 9,25 mm, 9,26 mm 
e 9,19 mm, respectivamente.
Ao realizar a comparação múltipla entre os grupos, obser-

vou-se que o juá (250, 1000 e 2000 mg) apresentou di-
ferença significante com o controle (indometacina) (p < 
0,05) e o juá nas doses de 500 mg apresentou diferença 
estatisticamente significante com o grupo controle (cimeti-
dina + indometacina) (p < 0,05). Assim, acredita-se que o 
juá nas doses de 250, 1000 e 2000 mg apresentou provável 
efeito protetor sobre a mucosa gástrica, como foi encontra-
do também no modelo induzido pelo estresse (Tabela 1). 
Os dados da tabela 4 apresentam os efeitos do extrato de 
raspa da casca de juá via IOG sobre o pH do resíduo gástrico 
dos ratos tratados. Pode-se observar que tanto pelo modelo 
da adição da água quanto pelo modelo do resíduo gástrico 
puro, ao se aplicar o teste Kruskal-Wallis, não houve diferen-
ça estatisticamente significante entre os grupos controles e 
grupos tratados (p = 0,1170 e p = 0,0816, respectivamente), 
assim como também não houve significância estatística entre 
esses grupos ao se realizar a comparação múltipla (p > 0,05).
Vale ressaltar que ao realizar a comparação entre os dois 
modelos (adição de água e resíduo gástrico puro) houve di-
ferença estatisticamente significante entre eles (p = 0,0137). 
Dessa forma, os valores de pH são diferentes quando se re-
aliza as duas técnicas, ou seja, no modelo de adição de água 
o pH de todos os grupos estudados são maiores (Tabela 4).
Outro dado que merece ser destacado é que dos quatro grupos 

Tabela 2 – Efeito do extrato de raspa de juá sobre as lesões gástricas induzidas por etanol em ratos
Grupos Estatística Descritiva*

Média ± DP Mediana Mínimo Máximo
Água 20,10 ± 22,3 13,20 1,67 132,80
Etanol 37,67 ± 61,9 17,09 0,44 410,40
Cimetidina + Etanol 19,84 ± 15,7 16,28 3,85 78,78
Juá 250 + Etanol 2,58 ± 2,98** 1,55 0,22 17,05
Juá 500 + Etanol 28,33 ± 57,46*** 8,63 0,44 458,80
Juá 1000 + Etanol 25,05 ± 36,15*** 8,47 0,22 227,30
Juá 2000 + Etanol 7,16 ± 10,98** 2,64 0,22 60,50

*Aplicação da ANOVA: valor-p = < 0,0001; **Comparação múltipla (teste de Tukey): p < 0,05 versus controle (etanol); ***Comparação múltipla (teste de 
Tukey): p < 0,05 versus controle (cimetidina + etanol); Pela comparação múltipla (teste de Tukey) não houve diferença estatisticamente significante dos grupos 
com o controle água (p > 0,05) 
Nota: medida das úlceras em milímetros

Tabela 3 - Efeito do extrato de raspa de juá sobre as lesões gástricas induzidas por indometacina em ratos.
Grupos Estatística Descritiva*

Média ± DP Mediana Mínimo Máximo
Água 16,33 ± 16,91 10,18 0,66 139,40
Indometacina 25,47 ± 41,89 9,13 0,66 202,60
Cimetidina + Indometacina 9,53 ± 14,30** 13,20 1,67 132,80
Juá 250 + Indometacina 9,25 ± 15,81** 3,90 0,22 116,70
Juá 500 + Indometacina 17,64 ± 30,85*** 7,04 0,66 230,70
Juá 1000 + Indometacina 9,26 ± 34,81** 2,09 0,22 297,00
Juá 2000 + Indometacina 9,19 ± 15,85** 4,18 0,22 105,90

*Aplicação da ANOVA: valor-p < 0,0001; **Comparação múltipla (teste de Tukey): p < 0,05 versus controle (indometacina); ***Comparação múltipla (teste 
de Tukey): p < 0,05 versus controle (cimetidina + indometacina); Pela comparação múltipla (teste de Tukey) não houve diferença estatisticamente significante 
dos grupos com o controle água (p > 0,05)
Nota: medida das úlceras em milímetros
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tratados com juá, as doses de 250 e 2000 mg apresentaram os 
maiores valores de pH, tanto pelo modelo de adição de água 
quanto pelo resíduo gástrico puro (Tabela 4). Acredita-se, as-
sim, que nessa dose ocorre maior proteção gástrica, como ob-
servado nas tabelas 1 a 3. 

DISCUSSÃO

O estresse induz a peroxidação lipídica a partir do aumento 
dos níveis de peroxidase lipídica. A consequência desse pro-
cesso é o aumento da geração de espécies livres de oxigênio 
reativo ocasionando, consequentemente, lesão oxidativa que é 
considerada fator comum na patogenia de diferentes modelos 
experimentais e clínicos de úlcera15,16.
As propriedades antiulcerogênicas dessa espécie podem ser 
atribuídas aos flavonoides, uma vez que esse componente está 
presente no extrato de raspa de juá (Ziziphus joazeiro)17,18.
Aguwa e Lawal19, Cotelle e col.20 também observaram ativi-
dade antiulcerogênica de flavonoides, utilizando o modelo de 
estresse. Gonzalez e Di Stasi21 relataram que os flavonoides 
podem ser reconhecidos como compostos ativos contra lesões 
gástricas devido ao aumento de fatores de proteção ou ativida-
de antioxidante. 
As lesões gástricas induzidas por etanol são resultantes de lesões 
diretas às células da mucosa, decorrentes da hiperoxidação de 
lipídeos e da formação de radicais livres que atacam moléculas 
como enzimas, proteínas ou receptores. Desta forma, compos-
tos antioxidantes podem ser ativos neste modelo experimental, 
produzindo atividade antiulcerogênica22,23.
Para Mizui e Doteuchi24 o modelo de indução por etanol avalia, 
entre outras, a atividade de substâncias citoprotetoras. O etanol 
produz lesões necróticas na mucosa gástrica e a presença de áci-
do clorídrico acelera e agrava esse processo. Conforme Robert 
e col.10 as ulcerações induzidas por etanol não são inibidas por 
substâncias que interferem na secreção de ácido, como a cimeti-
dina, mas são inibidas por agentes que aumentam os fatores de 
defesa da mucosa, como, por exemplo, as prostaglandinas.

Em estudo de Farsam e col.25 os resultados do teste de ati-
vidade antiulcerogênica mostraram que, após indução das 
lesões ulcerativas por indometacina, a dose de 100 mg/kg 
do extrato etanólico reduziu o índice de lesões ulcerativas 
em 16,11% (p < 0,05), enquanto 200 mg/kg produziram 
27,71% (p < 0,01) de inibição. A dose de 200 mg/kg reduziu 
o volume gástrico e aumentou o pH de forma significativa. A 
dose de 200 mg/kg reduziu as lesões ulcerativas em 32,26% 
(p < 0,001) e volume gástrico em 27,07% após indução de 
úlceras por etanol. O pH do suco gástrico aumentou nas do-
ses de 100 (2,12 ± 0,12) e 200 mg/kg (2,62 ± 0,19) quando 
comparadas ao controle (1,87 ± 0,19).
Em pesquisa realizada por Wallace26, os resultados indicaram 
que o extrato etanólico de E. erythropappus previne lesões gás-
tricas, reduz o suco gástrico e aumenta o pH gástrico após in-
dução de úlceras por indometacina e por etanol. A ulceração 
gástrica induzida por indometacina é decorrente da inibição 
da síntese de prostaglandinas. 
Referente ao valor de pH ressalta-se que os dados encontrados 
no presente estudo vão ao encontro com o estudo de Costa27, 
cujo objetivo foi avaliar a proteção gástrica do extrato hidroalco-
ólico de girassol, onde verificou que o modelo de adição de água 
também apresentou os maiores valores de pH nos grupos estu-
dados, ao se comparar com o modelo de resíduo gástrico puro.
Souza-Formigoni e col.28, Antônio e Souza-Brito29 avaliando o 
potencial antiulcerogênico da M. ilicifolia e da M. aquifolium, 
respectivamente, verificaram que as mesmas protegem a mu-
cosa gástrica, quando comparadas com a cimetidina. Nesses 
estudos foram observados também que a proteção gástrica é 
acompanhada pelo aumento do pH.
Os resultados do presente estudo corroboram com os obtidos 
por Gonzalez e Di Stasi21 que concluíram que os flavonoides 
podem ser reconhecidos como compostos ativos contra lesões 
gástricas. Cabe mencionar que os autores utilizaram à técnica 
de remoção do estômago, com pequena incisão feita próximo 
ao piloro e o pH gástrico medido, usando indicador de pH. 
Tariq e Al Moutaery30 descreveram a ação protetora gástrica da 

Tabela 4 – Efeitos do extrato de raspa de juá sobre o pH gástrico de ratos, utilizando os modelos de adição de água e resíduo gástrico 
puro e a correlação entre esses modelos.
 Grupos Modelos***

Adição de Água* Resíduo Gástrico Puro**
Estatística Descritiva Estatística Descritiva

Média ± DP Mediana Mínimo Máximo Média ± DP Mediana Mínimo Máximo
Água 0,82 ± 0,13 0,82 0,64 1,02 0,63 ± 0,09 0,68 0,47 0,70
Cimetidina 1,15 ± 0,55 1,01 0,67 2,08 0,94 ± 0,43 0,83 0,58 1,68
Juá 250 1,82 ± 0,33 1,89 1,34 2,16 1,54 ± 0,50 1,80 0,67 1,87
Juá 500 0,91 ± 0,40 0,76 0,68 1,64 0,75 ± 0,43 0,58 0,52 1,55
Juá 1000 1,18 ± 0,70 0,82 0,72 2,20 0,76 ± 0,16 0,84 0,54 0,90
Juá 2000 1,27 ± 0,64 1,07 0,67 2,28 0,96 ± 0,51 0,66 0,57 1,56

*Aplicação do Kruskal-Wallis: valor-p = 0,1170; **Aplicação do Kruskal-Wallis: valor-p = 0,0816; ***Aplicação do Kruskal-Wallis: valor-p = 0,0137
Nota: comparação múltipla (teste de Dunn) = p > 0,05
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menadiona, composto presente na Tabebuia avellanedae. Esses 
autores verificaram que a administração de menadiona via oral 
em ratos, reduziu a acidez gástrica, utilizando o modelo de 
ligadura do piloro, e protegeu a mucosa gástrica contra lesões 
induzidas por etanol. 

CONCLUSÃO

Os dados obtidos no presente estudo permitem concluir que o 
extrato de raspa de juá apresenta provável proteção gástrica em 
determinadas doses (250, 1000 e 2000 mg/kg). Em relação ao 
resíduo gástrico puro, verificou-se que este é mais ácido que 
pela técnica de adição de água, significando que esta última 
técnica está aumentando o pH. Dessa forma, é possível com-
provar que a técnica do resíduo gástrico puro é mais indicada 
e mais prática. 
Por fim, os resultados tornam a planta interessante objeto de 
estudo, visando ao desenvolvimento de fitomedicamentos ou à 
busca de novas entidades químicas com ação antiulcerogênica. 
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