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A úlcera gástrica é uma doença 
multifatorial, de alta prevalência e 
distribuição global. Os tratamentos 
farmacológicos clássicos apresentam 
elevados casos de efeitos colaterais e 
toxicidade. Desta forma, este trabalho 
teve como objetivo avaliar, in vivo os 
efeitos gastroproterores do extrato 
hidroalcóolico (EHU) das folhas de Urera 
baccifera (L.) Gaudich. Ex. Wedd., 
(Urticaceae). 
 
 
 
As folhas de U. baccifera (100 g) foram 
maceradas (5 dias) em etanol 70% (1:20, 
p/v) (2000 ml). O extrato hidroalcoólico 
(EHU) foi filtrado, concentrado em 
rotavapor e liofilizado. Uma amostra de 
EHU foi analisada em cromatografia 
líquida de ultra eficiência (CLUE) acoplada 
a espectrometria de massas (UPLC-ESI-
IT-MSn). O efeito gastroprotetor foi 
avaliado após aprovação do comitê de 
ética de uso de animais (014/17), por meio 
do modelo de úlcera induzida por etanol. 
Os tratamentos testados (n = 6; v.o) 
foram:  (Veh), carbonexolona (CBX 200 
mg/kg) e EHU (3, 30 e 300 mg/kg). Os 
mecanismos farmacológicos 
gastroprotetores foram analisados por 
meio da análise histológica de estômagos, 
quantificação por ligadura de piloro 
(volume, pH e atividade péptica), e 
análises de estresse oxidativo (GSH, 
GST, MPO, SOD e CAT). Os dados foram 
tratados por Anova (one way) e teste post 
hoc de bonferroni, considerando 

estatisticamente diferente p<0,05. 
Na análise do EHU por CLUE acoplada a 
UPLC-ESI-IT-MSn, foi observado o íon 
molecular m/z 445 [M-H]- e fragmentação 
em m/z 269 [M-C6H8O7-H]–, evidenciando 
a apigenina-7-O-glucoronídeo. A 
avaliação da atividade gastroprotetora 
demonstrou que os ratos induzidos com 
etanol e tratados com Veh apresentaram 
lesão na mucosa gástrica com área de 
147,9 ± 7,1mm2. No entanto, EHU (30 e 
300 mg/kg) foram capazes de reduzir a 
área ulcerada em -57 e -65,7%, 
respectivamente, em comparação com o 
grupo Veh (p <0,01). A gastroproteção 
pode ser justificada em parte, por meio da 
redução de na atividade péptica, pelo 
aumento dos valores de GSH, GST e 
SOD e pela redução de MPO. O efeito 
gastroprotetor de EHU também foi 
observado, nas análises histológicas. 
 
 
Os resultados demonstraram que EHU 

apresenta forte potencial gastroprotetor 

em úlceras induzidas por etanol, 

possivelmente por meio de efeitos anti-

inflamatório  e antioxidante, bem como, do 

decréscimo da atividade péptica 

provavelmente em função da presença do 

flavonoide apigenina-7-O-glucoronídeo. 

 
 
Progama de Pós-Graduação em Ciências 
da Saúde da Universidade Comunitária da 
Região de Chapecó - Unochapecó; 
CAPES/CNPq. 

Área: FMG 36 

INTRODUÇÃO 

MATERIAIS E MÉTODOS 

RESULTADOS 

CONCLUSÕES 

AGRADECIMENTOS 


