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JURUBEBA
Ação Terapêutica
Tônica para o SNC, febrífugo, diurética suave, colagoga, emanagoga, cicatrizante,
descongestionante.
Nome botânico
Solanum paniculatum L.
Família
Solanaceae
Parte utilizada
Folhas, frutos, raízes e flores
Nome popular
Juripeba, jubeba, juvena, juuna, jurubebinha
Histórico
Arbusto de 3 metros de altura, encontrado principalmente na região norte do Brasil.
Apresenta espinhos curvos no tronco e nos ramos. Muito comum em terrenos
arenosos, desmatados ou onde tenha havido queimadas. O nome jurubeba é
usado para um grupo de espécies do gênero Solanum, usadas freqüentemente na
medicina popular. A farmacopéia Brasileira, segunda edição, preconiza a espécie
S. paniculatum com cachaça, o vinho dos seus frutos é muito popular no Brasil,
especialmente no nordeste.
Propriedades
Apresenta propriedades estimulantes das funções digestivas, descongestionante
muito eficaz contra afecções do estômago, do baço e do fígado. Estimula a secreção
da urina e apresenta atividade sobre o coração.
A maior parte de suas propriedades se devem ao seu conteúdo em resinas.
Constituintes
Contém os alcalóides solanina, paniculina e jurubina principalmente nas raízes
(0,25 a 0,96%), caule (0,28%) e raramente nas folhas (0,2%), glicosídeos,
mucilagens, resinas (juribina e jurubepina).
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Indicações
O seu uso é indicado nas afecções do fígado como (icterícia, hepatite, insuficiência
hepática), inflamações do baço, atonia gástrica, febres intermitentes e convalescença
de doenças infecciosas, prisão de ventre, dispepsia, cistite, anemia, auxiliar no
tratamento do diabetes úlcera péptica, azia, bronquite.
Contra-indicações
Não utilizar por período prolongado, devido alguns constituintes provocarem
intoxicação.
Posologia
Dose de 200mg a 800mg ao dia, em doses divididas.
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