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1. Introdução 

Úlcera gástrica é uma lesão localizada na mucosa gástrica devido a um desequilíbrio entre os fatores 
agressivos (secreção de ácido e pepsina) e os fatores citoprotetores da mucosa (secreção de 
bicarbonato, secreção de muco e produção de prostaglandinas) agravado pelos seguintes fatores, 
infecção de Helicobacter pylori, uso abusivo de antiinflamatórios não-esteróides, o consumo de cigarros e 
bebidas alcoólicas (Brunton 1996). 
Existem muitos fármacos sintéticos usados no tratamento de úlceras gástricas, porém estes podem 
ocasionar reações adversas graves como trombocitopenia, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, 
ginecomastia e impotência, além, de serem medicamentos de alto custo o que torna o tratamento 
inacessível à classe baixa (Donatini et al. 2009), dessa maneira busca-se alternativas terapêuticas viáveis 
para esta doença gástrica. 
Diversas substâncias de origem vegetal, entre elas flavonóides, taninos e terpenóides, têm apresentado 
atividade antiúlcera bastante significativa, demonstrando o grande potencial das plantas medicinais como 
fontes alternativas para o tratamento de úlceras gástricas (Matos 1980).  
A Curcuma zerumbet é uma planta com importante valor medicinal pertencente à família das 
Zingiberaceae conhecida popularmente como gajitsu ou zedoária, uma espécie herbácea, perene, de 
ocorrência espontânea na Ásia (Schulz et al. 2002). As partes vegetais desta planta empregadas com 
finalidades terapêuticas são as raízes, os rizomas e óleos essenciais (Kato e Fischer 1996; Teske e 
Trentini 1997). 
Atualmente, farmacopeias de diferentes países listam extratos de gengibre para várias doenças digestivas 
aliado a isto, estudos de extratos vegetais apresentam ações farmacológicas, pelo menos, em parte, 
associadas à propriedade anti-ulcerogênica (Nascimento et al. 2000; Afzal et al. 2001; Borrelli et al. 2004). 
Portanto, o presente trabalho busca avaliar a atividade antiúlcera dos extratos da Curcuma zerumbet, 
visando obter mais uma alternativa para tratamento da úlcera gástrica. 
 
2. Material e Métodos 
 
Material Botânico 
O material botânico da C. zerumbet foi coletado no Careiro da Várzea e foi realizada a identificação pela 
Taxonomista Dr. Jana Leon-Škorničková especialista em Curcuma do Jardim Botânico de Cingapura, por 
meio do envio de fotos pelo email. 
Os rizomas da planta foram encaminhados para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e foram 
lavados em água corrente, triturado em liquidificar e secos em estufa de circulação a ar a temperatura de 
45 °C por três dias. Após este procedimento foram armazenados em sacos plásticos aguardando a 
preparação dos extratos. 
 
Análises Fitoquímicas 
Foram realizadas no Laboratório de Farmacologia e Produtos Naturais, as análises dos compostos 
orgânicos presentes na Curcuma zerumbet pela triagem fitoquímica qualitativa para caracterização dos 
metabólitos secundários presentes nos rizomas, feita por meio de várias reações químicas de precipitação 
ou coloração segundo metodologia de Matos (1980): Esteroides /triterpenóides (reação de Lieberman-
Burchard); Flavonoides (teste de Shinoda); Taninos/Fenóis (solução alcoólica de FeCl3); Saponinas 
(formação de espuma) (Matos, 1980) e pela Cromatografia de Camada Delgada (CCD) (Chaves 1997). A 
fase móvel da cromatografia foi a solução de Acetato de etila /Clorofórmio (4:1) e tendo como fase 
estacionária placas de sílica gel GF254 (ALUGRAM®). Verificou-se a coloração das manchas no espectro 
visível e sob luz UV 254 e 365. Para revelar a placa foram utilizados: vapores de iodo como revelador 
universal; Sulfato cérico para flavonoides/terpenos; Dragendorff para alcaloides; Anisaldeído para 
terpenóides/esteroides; Cloreto férrico para taninos; e Lieberman-Burchard para esteroides/triterpenóides. 
Como parâmetro mais importante foi calculado o fator de retenção (Rf), razão entre a distância percorrida 
da substância e a distância percorrida pela fase móvel (Chaves 1997). 

 
Análises Físico-químicas 
Os rizomas de C. zerumbet foram analisados quanto ao teor de umidade, proteínas, lipídios, fibras, teor 

de cinzas e carboidratos conforme a metodologia abaixo: 

 Umidade - O teor de umidade foi realizado pelo método de secagem. A análise foi realizada 
pesando-se a amostra em cadinhos de porcelana previamente secos e pesados. Em seguida os 
cadinhos com a amostra foram colocados em estufa a 105 °C até peso constante (IAL 2008). 
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 Cinzas - O teor de cinzas foi determinado por incineração. Foi pesada a amostra em cadinho 
previamente calcinado e com peso conhecido. A amostra foi incinerada em mufla a 550 °C, 
deixando-o após resfriamento em dissecador, até peso constante (IAL 2008). 

 Lipídios - O extrato etéreo (lipídio) foi determinado por processo gravimétrico, em extrator de 
Soxhlet, conforme o método descrito pelas Normas Analíticas de Instituto Adolfo Lutz (2008); 

 Proteínas - As proteínas foram determinadas pelo nitrogênio total, utilizando o método Kjeldahl, 
de acordo com as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008); 

 Carboidratos - Foram determinados os valores de carboidratos, por diferença, subtraindo-se de 
100 os valores de umidade, proteínas, lipídios, cinza e fibras (IAL, 2008);  

 
 Fibras totais - Para determinação de fibras totais foi utilizada a combinação do método 

enzimático e gravimétrico, conforme método descrito pelas Normas Analíticas do Instituto Adolfo 
Lutz (2008). 

 
Atividades Citotóxicas (ensaios com Artemia salina) 

Em recipientes de PVC transparentes de 50 mL foi adicionada uma solução salina marinha artificial a 
3,6% com pH 8,2 preparada a partir de água destilada. A solução foi exposta à aeração constante e em 
seguida, foi adicionado 06 mg de ovos de Artemia salina, manteve a temperatura média de 30ºC e 
luminosidade ambiente até eclosão dos ovos. Após a eclosão, cerca de 10 larvas de Artemia salina foram 

transferidas para tubos contendo a solução salina e os extratos nas concentrações (25, 50, 125, 250 e 
500 µg/mL) e observada a cada 24 horas o nível da toxicidade (Meyer et al. 1982). 

 
Ensaios Farmacológica  

Foram utilizados camundongos albinos (20- 35g), machos ou fêmeas obtidos pelo biotério central do 
INPA, estes foram tratados com extratos do rizoma de Curcuma zerumbet para avaliar as seguintes 
análises clínicas nos animais. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 
sobre sob número do protocolo 003/2013. 
 
Atividade anti-úlcera 
Para determinação da atividade os extratos de Curcuma zerumbet, os animais foram expostos a indução 
de lesão gástrica por etanol seguindo da avaliação das lesões gástricas de acordo com a metodologia 
descrita por Lapa et al. (2007). 

Foi realizada a pesagem e identificação dos animais de experimentação, administrou por via oral, o 
extrato (doses de 50, 75, 150, 250,500, 1.000, 2.000, 3.500 e 5.000 mg/kg), a ranitidina (50 mg/kg, 
controle positivo) ou o veículo (água de torneira 5ml/kg, controle negativo). Após uma hora dos 
tratamentos, administrou o etanol (75%, 1 ml/ 100 g, v.o.) e depois de uma hora da administração, os 
animais foram sacrificados através de pentobarbital sódico injetado via intravenosa. Abriu o abdômen, 
localizou e removeu o estômago, lavou externamente e abriu ao longo da pequena curvatura, desprezou 
o conteúdo gástrico e lavou delicadamente a mucosa com salina, mantiveram os estômagos em béquer 
com salina gelada ate a inspeção em estereoscópio para determinar o índice de lesão e o numero de 
ulceras (Lapa et al. 2005). 

 
Teste de toxicidade geral 
Os efeitos gerais de toxicidades dos extratos vegetais obtidos foram realizados nos animais, um grupo 
contendo seis animais recebeu por via intraperitoneal (i.p) extratos nas doses de 10 a 1000 mg/Kg e outro 
recebeu por via oral (v.o) os extratos, nas doses 10 a 5.000 mg/Kg. 
Após uma hora da injeção dos extratos, os animais foram levados a um campo-aberto, confeccionado em 
acrílico, usado para avaliar a atividade exploratória dos animais: sua movimentação espontânea (número 
de cruzamentos, com as quatro patas, entre as divisões do campo), o número de comportamentos de 
auto-limpeza, de levantar, assim como o tempo em que permanece parado e a sua defecação, como 
índice de emocionalidade, registrados durante 05 minutos (Lapa et al. 2005). Assim, foi possível uma 
avaliação da atividade estimulante ou depressora do composto em teste. 
 
Análise Estatística 
Foram aplicadas medidas capazes de estimar parâmetros tais como média e desvio-padrão (Gomes 
1985). 
 
3. Resultados e Discussão 

A triagem fitoquímica dos extratos aquoso e hidroalcólico detectaram a presença de 
triterpenos/esteroides, saponinas e flavonoides, compostos bioativos importantes para a aplicação em 
fármacos e cosméticos, entre eles principalmente os flavonoides e terpenóides têm apresentado atividade 
gastroprotetora significativa (Matos, 1980). 
As placas cromatográficas de CCD, colocadas sob luz ultravioleta (UV) na frequência de 254 nm 
evidenciaram manchas verde escura, enquanto, sob 365 nm tais manchas apresentaram-se azuis 
indicando possivelmente presença de cumarinas, Matos (1980). 
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Com uso de reveladores na CCD, o extrato hidroalcólico demonstrou teste positivo para presença de 
terpernóides, esteróides e flavonóides sendo negativo para alcaloides sendo que o teste não exclui a 
presença desses compostos devido ser uma técnica preliminar, o que significa que eles estão em menor 
quantidade, de acordo com Silva et al. (2010). 
No trabalho de Magalhães et al. (1997) a composição centesimal dos rizomas do Zingiber officinale da 
família Zingiberaceae apresentou teores de proteínas (13%), lipídios (8%) e cinzas (8%). Ao comparar 
com os dados obtidos neste trabalho observa-se que as a C. zerumbet possuem maior teor de cinzas 

(13,2%), porém menores quantidades de proteínas (6,2%) e lipídeos (2,6%) (Tabela 1). O valor calórico 
calculado foi de 283 Kcal/100g. 
  
 
Tabela 1. Percentuais das analises centesimais dos rizomas da C. zerumbet. 

Umidade Cinzas Lipídios Proteínas Fibras Carboidratos Valor calórico 

6,6 % 13,2 % 2,6 % 6,2 % 12,7% 58,7 % 283 Kcal 

 
O percentual de umidade (6,6%) está dentro do exigido (abaixo de 8-14%) pela Farmacopeia Brasileira 5ª 
(2010) o que confere à droga estabilidade microbiológica e química, pois, teores acima do estabelecidos 
possibilitam o desenvolvimento de microrganismos, hidrólise e atividade enzimática com consequente 
deterioração de constituintes químicos (Couto et al., 2009). 
Na atividade citotóxica foi possível avaliar a toxidade dos extratos hidroalcolico, extrato aquoso a frio e a 
quente nas concentrações (25, 50, 125, 250 e 500 µg/mL) quando em contato com o microcrustáceo, 
Artemia salina e neste teste de acordo com Meyer et al. (1982) os extratos utilizados não apresentaram 

qualquer percentual toxico ou letal. 
A realização da toxidade aguda do extrato aquoso por via oral, os animais do grupo controle 
apresentaram efeito semelhante do grupo das doses I, II e III, ou seja, os animais não tiveram sinal ou 
efeito aparente. Em relação as doses de 2000 e 5000 mg/Kg verifica-se aumento da frequência 
respiratória sinal evidente de uma possível atividade estimulante. 
Com a realização dos testes gerais de toxidade aguda dos extratos foi possível observar tanto por via oral 
quanto por via intraperitoneal: aumento da motilidade, da atividade exploratória, inquietação, tônus 
muscular, aumento da frequência respiratória e piloereção. Esses resultados mostraram sinais evidentes 
de comprometimento do SNC, indicativo de uma possível atividade estimulante desses extratos. 
Verificamos que as doses testadas propiciaram elevação da frequência respiratória por ambas vias, no 
entanto, a via oral o efeito aparece sobre dose 2000 mg/Kg, enquanto, via intraperitoneal (v.i) esse efeito 
já aparece sobre doses de 10 mg/Kg o que se explica pela farmacocinética devido a v.i a taxa de 
absorção é mais eficaz que a via oral segundo Cruz e Ferreira (2010). 
As doses usadas comparadas ao grupo controle ao longo do experimento variaram significativamente 
evidenciando diminuição de peso corporal dos animais, provavelmente por conter compostos de sabor 
amargo e adstringente (Matos, 1980). 
A atividade antiúlcera dos extratos vegetais da Curcuma zerumbet avaliada nos modelos de indução de 

úlceras agudas induzidas por etanol (Tabela 2) reduziu significativamente o índice de lesões em 
comparação ao grupo controle negativo (água). A percentual de inibição do efeito lesivo do etanol nas 
doses de 1000 e 2000 mg/kg do extrato foi de 82 a 90 % sendo valores equivalentes com o controle 
positivo (84%), Ranitidina, o que significa que os extratos da Curcuma zerumbet são potentes agentes 

anti-ulcerogênico a parti de concentrações superiores a 1000 mg/Kg. 
 
 

 
 

 
 

Tabela 2. Índice de lesão e inibição das ulcera com uso de extratos do rizoma. 

Tratamentos (v.o) N° Dose (mg/Kg) Índice de lesão (%) Inibição(%) 

Ext. Aguoso C.Z. 

7 5000 6 94 

7 3500 6 94 

7 2000 10 90 

8 1000 18 82 

8 500 26 74 

8 250 28 72 

8 150 30 70 

8 75 33 67 

8 50 43 57 

Ranitidina (C.P.) 10 50 16 84 

Água (C.N.) 7 - 89 12 



II Congresso de Iniciação Científica PIBIC/CNPq - PAIC/FAPEAM                                       Manaus – 2013 
 

 

4. Conclusão  
Os extratos do rizoma da Curcuma zerumbet, apresentaram um excelente feito preventivo de lesões 
gástricas no modelo indução aguda por etanol em camundongos, futuras pesquisas devem ser realizados 
outros ensaios para identificar as substâncias envolvidas nessa atividade citoprotetora e novas aplicações 

no contexto farmacêutico como propriedade antioxidante. 
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