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INTRODUÇÃO - Como decorrência da vida moderna, a gastrite e as úlceras gastroduodenais 
acometem um grande número de pessoas causando dor e desconforto epigástrico, o que leva à 
procura e ao consumo de plantas com suposta atividade anti-ulcerogênica ou cicatrizante. 
Dentre elas, o Anacardium giganteum, utilizada no Piauí, popularmente conhecido como 
cajuí, possui efeito sudorífero, depurativo e anti-sifilítico, diurético, antidispéptico. Ainda, o 
suco contém cardol e ácido anacárdico, daí ser anti-séptico e vermífugo. Presta-se também 
para cicatrização de verrugas, calços e úlceras.3 OBJETIVO- Estudar a atividade anti-
ulcerogênica de Anacardium giganteum em Rattus norvegicus utilizando o método da 
Indometacina. MÉTODO-Utilizou-se 18 ratos machos, pesando entre 250 e 300g. 
Permaneceram em jejum com livre acesso a água, durante 24 horas antes da realização do 
experimento. Após o jejum, os animais foram separados aleatoriamente em três grupos de seis 
animais. Cada grupo recebeu, por via oral, água destilada (5 mL/kg), ranitidina (50 mg/kg) ou 
extrato de Anacardium giganteum (500 mg/kg), respectivamente, 30 minutos antes e após a 
indução das úlceras gástricas pelo métoda da Indometacina (30 mg/kg).  Seis horas após o 
tratamento, os ratos foram sacrificados e os estômagos foram removidos para a determinação 
da magnitude das ulcerações da mucosa através da determinação do índice de lesões 
ulcerativas (ILU) de cada estômago, bem como do índice médio de lesões ulcerativas (IMLU) 
de cada grupo determinado segundo critérios de Robert et al. (1979) com ligeiras 
modificações, e calculado de acordo com a quantidade e diâmetro das erosões. 
RESULTADO - O tratamento com extrato de Anacardium giganteum produziu diminuição 
significativa (P<0,05) no IMLU médio em relação ao grupo controle (2,74 ± 1,65 X 5,95 ± 
1,58), tendo o primeiro grupo, inibindo a formação de úlcera em 53,95%. Esses dados foram 
significativamente maiores os do grupo padrão, tratados com ranitidina, visto que neste, 
obteve-se IMLU médio de 0,17± 0,26, com inibição de úlcera em 97,14%.CONCLUSÃO - O 
extrato de Anacardium giganteum apresenta atividade antiulcerogênica, embora menor que 
ranitidina. Seriam necessários, entretanto, estudos adicionais de tal extrato em doses 
diferentes para melhor evidenciar o efeito gastroprotetor. 
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