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A diarreia é uma desordem caracterizada 
pelo aumento da motilidade intestinal que 
promove a evacuação de fezes semissólidas 
ou aquosas três ou mais vezes por dia. Na 
medicina popular brasileira, as folhas de 
Campomanesia reitziana D. Legrand 
(Myrtaceae), popularmente chamada de 
gabiroba, têm sido usadas para tratar 
diarreia e disenteria. Este trabalho teve 
como objetivo, investigar o potencial 
antidiarreico do extrato aquoso por 
decocção (EADCR), extrato hidroalcoolico 
(EHCR) de folhas de C. reitziana, frações de 
acetato de etila (FAE) e diclorometano 
(FDCM).  

 
 

As preparações de C. reitziana foram 

submetidas a procedimentos fitoquímicos, 

determinação de fenóis e flavonóides totais, 

ensaios cromatográficos, atividade 

sequestradora de radicais, citotoxicidade e 

os efeitos na produção de nitrito. In vivo foi 

mensurado o efeito do EHCR e frações (300 

mg/kg) e do EADCR (10%, 10 mL/kg) nos 

parâmetros de trânsito intestinal, diarreia 

induzida por óleo de rícino, esvaziamento 

gástrico, nível de volume e peso do lúmen 

intestinal em e reatividade intestinal in vitro 

em jejuno isolado de ratos. Adicionalmente, 

foi avaliada a atividade antibacteriana da 

FAE e RS-EADCR e antiparasitária do 

EHCR e FAE. CEUA 032/17p. 

 

O EADCR reduziu o esvaziamento gástrico 

e o trânsito intestinal em 52% e 51% 

comparados ao veículo. O EHCR não 

alterou a motilidade. A FAE e a FDCM 

reduziram o trânsito em 32 e 40 %. O 

EHCR, reduziu em 23% o esvaziamento 

gástrico, as frações não alteraram este 

parâmetro e o EADCR não sofreu alterações 

mesmo na presença de metoclopramida. O 

EADCR, EHCR ou FAE aboliram a diarreia 

mesmo com a administração do óleo de 

rícino. Nos níveis de volume e peso 

intestinal, o grupo veículo e EADCR 

demonstraram redução em ambos os 

parâmetros quando comparados com o 

naive, diferentemente do EHCR e da FAE. A 

pré-administração da naloxona não alterou a 

motilidade intestinal e o índice de evacuação 

nos animais tratados com as preparações.  

A incubação com FAE (30-300 µg/mL) 

reduziu a contração do jejuno de rato 

induzida pela adição cumulativa de ACh (1 

nM a 30 µM) e reduziu de maneira 

concentração dependente a contração 

induzida pela serotonina (5-HT 1µM). Contra 

os micro-organismos, o RS-EADCR e FAE 

foram capazes de inibir o crescimento de E. 

coli, S. typhimurium e C. albicans. As 

preparações não alteraram a viabilidade de 

trofozoitas de Giardia spp.  

 
 
Estes achados contribuem fortemente para 
a validação do uso de preparações das 
folhas de C. reitziana no tratamento da 
diarreia, agindo provavelmente por meio de 
mecanismos independentes do agonismo 
em receptores opioides, porém em uma via 
capaz de reduzir a estimulação 
serotoninérgica e colinérgica intestinal. A 
ação antioxidante dos fenóis e flavonoides 
podem estar auxiliando na recuperação dos 
enterócitos após o período diarreico. 
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