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Dissolução de Litíase Urinária Através de Infusão de SEE Extraída de Tecido 

Eptelial Endurecido da Moela de Gallus gallus domesticus Associada ao 

Extrato de Solanum Cernuum Vellozo 

RESUMO 

A litíase urinária (cálculo renal) é uma patologia sem tratamento eficiente até os dias 

atuais, apesar de serem conhecidos seus mecanismos de ação e suas causas, não 

há medicamentos ou drogas farmacêuticas disponíveis no mercado para o 

tratamento eficaz da patologia. O presente trabalho demonstra a dissolução de 

litíase urinária com a utilização de secreção epitelial endurecida (SEE) obtida de 

Gallus gallus domesticus em associação com extrato de Solanum Cernuum Vellozo. 

Foram testadas infusões de SEE na concentração de 3,5% e 7% e na concentração 

7% em associação com extrato de Panaceia (Solanum Cernuum Vellozo). Os testes 

foram realizados in vitro, pelo período de 14 dias a uma temperatura média de 37oC. 

Os resultados preliminares demonstraram uma redução dos cálculos renais da 

ordem de 9,5% sendo 10,29% para amostras tratadas com Infusão de SEE 3,5 e 

11,18% para Infusão de SEE 7% associada a extrato de Panaceia. Portanto os 

dados preliminares demonstram que a SEE associada a Panaceia apresenta 

atividade de redução da massa das litíases renais testadas. 

2. Introdução 

A litíase urinária corresponde a uma das patologias mais frequentes do 

sistema urinário humano. É uma doença frequente, admitindo - se uma incidência de 

2 a 3% da população mundial. Corresponde a terceira patologia mais frequente do 

aparelho geniturinário, sendo apenas ultrapassada pelas infecções urinárias e pela 

patologia da próstata (GOMES, 2005). Ocorre, principalmente, nos indivíduos do 

sexo masculino (proporção de 3:1) de modo que seu pico de incidência está entre 30 

e 50 anos de idade. 

A secreção epitelial endurecida (SEE) reveste internamente as paredes 

musculosas da moela e participa diretamente do processo de digestão mecânica do 

alimento ingerido pela galinha doméstica (Gallus gallus domesticus). A ideia de que 

a SEE poderia dissolver cálculos renais surgiu da observação do comportamento 

alimentar da galinha doméstica.  

A panaceia, uma árvore medicinal, de nome científico Solanum cernuum Vell. 

da família Solanaceae, possui princípios ativos que auxiliam no tratamento de 



doenças renais. Esta planta é muito usada popularmente como um chá diurético 

feito a partir de suas folhas maduras. Foi verificado que pessoas com pequenos 

cálculos renais fizeram uso desse chá, sendo que muitas eliminaram os cálculos 

através do aumento da diurese. 

 

3. Objetivo 

Comprovar a eficácia da secreção epitelial endurecida (SEE) em associação 

ao extrato de Solanum cernuum Vell.(panaceia) na dissolução e eliminação da litíase 

urinária. 

4. Metodologia 

Infusão de SEE moída a 3,5% e 7% 

Preparadas, triturando-se a SEE e pesando as quantidades necessárias 

para as concentrações de 3,5% e 7%. Verteu-se água fervente nas massas pesadas 

e aguardou-se esfriar à temperatura ambiente. 

Solução de SEE moída a 7% com extrato de Panaceia. 

Preparada, triturando-se a SEE e pesando a quantidade necessária para 

uma concentração 7%. O extrato de Panaceia foi preparado por decocto das folhas 

durante 5 minutos em ebulição da água. Verteu-se o extrato de Panaceia fervente na 

massa pesada e aguardou-se esfriar à temperatura ambiente.  

Dissolução dos cálculos renais 

As amostras de cálculos renais foram introduzidas em cada Infusão de 

SEE preparada nas concentrações mencionadas. Em seguida, colocadas em estufa 

de incubação durante 14 dias à temperatura média de 37ºC. 

Verificação da dissolução das litíases 

Os cálculos renais foram retirados da solução e secados ao ambiente por 

04 horas. Posteriormente pesados e calculada a perda de massa pela fórmula: 

100
inicial Peso

final Pesoinicial Peso
% x

 
perda


  

5. Desenvolvimento 

Foram coletados depoimentos de populares, que fizeram o uso da 

secreção epitelial endurecida e eliminaram as pedras dos rins. Após essas 

evidencias, realizou-se pesquisas bibliográficas para conhecer o trato gastro 



intestinal dos Gallus gallus domesticus e obter embasamento aos relatos coletados. 

Com a evidencia de que a secreção epitelial endurecida fragmentava a litíase 

urinaria, foi pesquisado também um diurético natural para elimina-las.  

6. Resultados Preliminares 

Infusão de SEE 3,5% 

 

Solução de SEE 7% com extrato de Panaceia. 
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