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Sedum dendroideum DC., Crassulaceae, é uma planta ornamental suculenta, popularmente 

conhecida como bálsamo e amplamente utilizada na medicina popular na forma de infusões 

preparadas com folhas ou mesmo in natura para o tratamento de inflamações e desordens 

gastrointestinais como úlceras gástricas. Alguns trabalhos já demonstraram atividade biológica 

das folhas do bálsamo em modelos animais de inflamação.1 Portanto, nosso objetivo foi validar 

os efeitos gastroprotetores e procinéticos do infuso das folhas de S. dendroideum (ISD) em 

modelos experimentais (CEUA/BIO−UFPR; 1010). O efeito gastroprotetor do ISD foi avaliado 

através do modelo de úlceras induzidas por etanol. Ratas Wistar fêmeas em jejum sólido foram 

pré-tratadas com ISD (80, 120 e 360 mg/kg, v.o.), após 1 h receberam 1 ml de etanol P.A e após 

1 h foram eutanasiadas. As lesões foram quantificadas e foi avaliada a atividade antioxidante 

(GSH) e citoprotetora (muco). A atividade procinética do ISD foi avaliada em camundongos 

Swiss fêmeas, usando o modelo de motilidade intestinal. Os animais foram tratados com ISD 

(75, 150 e 300 mg/kg, v.o.), atropina (5 mg/kg, s.c.) e loperamida (3 mg/kg, v.o.) e 1 h depois 

receberam marcador vermelho de fenol, após 30 min foram eutanasiados e a distância percorrida 

pelo marcador foi avaliada. Nossos resultados mostraram que o ISD 80, 120 e 360 mg/kg 

promoveu gastroproteção, inibindo a formação de lesões gástricas em 33, 40 e 63%, quando 

comparado ao controle (C: 187,6  22,41 mm2). Em adição, somente a dose de 360 mg/kg 

preservou os níveis de GSH em 42%, e o muco foi preservado pelo ISD 80, 120 e 360 mg/kg em 

40, 43 e 38%, respectivamente, quando comparados ao controle. Além disso, o ISD 75, 150 e 

300 mg/kg apresentou atividade procinética, aumentando o peristaltismo em 9, 24 e 27% em 

relação ao grupo controle (C: 26,84 cm). O aumento do peristaltismo intestinal foi bloqueado por 

atropina e loperamida, sugerindo o envolvimento de vias colinérgicas. Este estudo, conduzido 

considerando tanto o preparo do infuso como o uso etnofarmacológico de S. dendroideum, 

confirmou seu efeito gastroprotetor e revelou um efeito prócinético, reforçando e validando o 

uso popular do bálsamo.  
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