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     Introdução 

 A sene, originária da Índia e Somália, foi introduzida na fitoterapia pelos médicos 

árabes no século IX. 

É um dos fármacos mais conceituados como purgativo, por não provocar inflamações 

secundárias muito comuns quando se utilizam purgativos drásticos. É uma planta típica de 

regiões tropicais, que espontaneamente vegeta melhor em locais montanhosos e menos nas 

proximidades de grandes rios. 

Os folíolos possuem odor fraco mas característico e sabor um tanto mucilaginoso 

e amargo. 

 
 



 

 

O Sene é descrito nas quatro edições do código farmacêutico brasileiro, encontrando-

se a seguinte descrição na Farmacopeia Brasileira 4ªed., 1996: 

“A droga é constituída por frutos dessecados, contendo no mínimo, 4% de derivados 

hidroxiantracênicos, calculados em senosídeo A, ou pelos folíolos dessecados contendo, no 

mínimo, 2,5% de heterosídeos, calculados em senosídeo B. Não deve ser utilizada antes de 

um ano após sua coleta. 

Os frutos são vagens reniformes achatadas, verdes a castanho-esverdeadas nas 

bordas, castanho escuro na área central, medindo aproximadamente 35 a 60 mm de 

comprimento e 14 a 20 mm de largura. Pontos estilares em uma das extremidades, 

pedúnculos curtos na outra. Contém de cinco a oito sementes achatadas ou obovadas, verdes 

a castanho-pálidas, com camada contínua ou incompleta de saliências sinuosas no ápice. 

Folíolos verde-acinzentados a verde-acastanhados, finos, frágeis, lanceolados, 

mucronados, assimétricos na base, de 15 a 50 mm de comprimento e 5 a 20 mm de largura, 

com largura máxima logo abaixo da porção mediana. Limbo levemente ondulado ambas as 

faces cobertas com tricomas finos e curtos, nervação peninérvea, visível principalmente na 

face inferior. Nervuras laterais em ângulo de aproximadamente 60º, com a nervura central e 

anastomosadas na margem. Possui odor peculiar, sabor amargo e adstringente. 

Além disso, o Sene apresenta uma altura entre 0,75 centímetros a 2 metros de altura, 

com caule e ramos eretos de coloração pálida. As flores são pequenas e numerosas, 

agrupadas em racimos com pétalas amarelas.” 

 

 
     Descrição 

Princípios Ativos: 

Antraquinonas: entre os quais se destacam: senosídeos A e B (rein-diantronas), 

senosídeos C e D (rein-aloe-emodin heterodiantronas), emodina, aloe-emodina, reína, 

crisofanol; carboidratos;  flavonóides: kempferol e isoramnetina; traços de óleo 

essencial; saponina; fitosteróis; sais minerais; ácido salicílico; ácido crisofânico. 



 

 

Possui ação purgativa, laxativa e catárquica. 

 

 

     Propriedades 

Os derivados antraquinônicos conferem uma ação colagoga e laxante a baixas doses 

e purgante a doses maiores. As maiores parte dos heterosídeos chegam diretamente ao cólon 

onde, pela ação das enzimas da flora intestinal, liberam agliconas, produzindo desta forma 

uma irritação nas terminações nervosas da parede intestinal, promovendo uma maior 

secreção de água e aumento do peristaltismo intestinal. Os frutos exercem efeito laxo-

purgante mais suave que os folíolos devido a possuir uma concentração de derivados 

antraquinônicos menor. Já foi comprovado que no intestino humano os senosídeos 

(compostos insolúveis e inativos) são reduzidos pela ação da flora intestinal a 8-glucosil-

reinantrona, logo hidrolisados a reinantrona, a qual é a substância promotora do 

peristaltismo no cólon e finalmente, o período de latência, que é determinado pelo 

transporte e metabolismo, oxidados a senidinas. 

As antraquinonas também demonstraram exercer uma atividade antiviral sobre o 

vírus da herpes do tipo 1, através da ruptura parcial envoltório do vírus. 

O efeito desse fármaco é obtido algumas horas após a administração oral, atuando 

cerca de 8 à 12 horas após a ingestão. Deverá ocorrer a absorção e liberação dos heterosídeos 

no intestino grosso. Neste local, pela ação enzimática da flora bacteriana, ocorrerá hidrólise, 

com consequente liberação das agliconas. Estas irão atuar sobre a mucosa, aumentando o 

peristaltismo. 

A histamina estimula a mobilidade intestinal e em estudos recentes tem-se 

mostrado que o sene estimula a sua biossíntese, e distúrbios eletrolíticos em casos mais 

graves. 

Em caso de uso crônico é possível uma potencialização da ação do glicosídeo 

cardioativo, e em seguida uma eventual carência de potássio. 

 



 

 

     Indicações 

 •O Sene é indicado na prisão de ventre, 

em situações onde se quer um esvaziamento 

intestinal  (exames radiográficos, pré e pós-

operatórios, etc.), condições que exigem 

facilidade de defecação como fissuras e 

hemorroidas. É indicado também em 

tratamentos de emagrecimento. Em 

Homeopatia é utilizado nas cólicas infantis, 

com gases presos na barriga e insônia, e nas cólicas com prisão de ventre. 

 
  

     Contraindicações 

É contraindicado na hipocalemia, na obstrução intestinal, nas enterites, nas 

hemorroidas, na gravidez (é ocitotóxico, podendo produzir abortos), na lactação (as 

antraquinonas passam para o leite materno), na insuficiência renal, hepática e cardíaca 

e para crianças menores de seis anos, pacientes idosos ou debilitados. 

A DL50 para os senosídeos A e B por via intravenosa em ratos foi calculada em 4,1 g/kg, 

enquanto que para a reína alcançou 400 mg/kg. Mais de 5 g/kg de senosídeos têm provocado 

100% de mortes em ratos, logo após uma semana de administração.  

Os extratos totais de Sene têm demonstrado maior toxicidade que cada senosídeo por 

separado. A presença de altas quantidades de diantronas observadas nas folhas mal 

conservadas pode produzir na ingestão dessas, quadros de irritação gastrointestinal, sendo 

estas substâncias consideradas como potentes carcinogenéticas. 

 

 

 

 

 



 

 

     Interações Medicamentosas 

É incompatível com sais ácidos, álcalis e carbonatos alcalinos. Não se deve 

associar várias vezes seguidas a sene com drogas espasmolíticas como camomila e anis, 

e nem com drogas eméticas. Pode ser associada ao gengibre e cardamomos. 

 

 

     Reações Adversas 

Podem ocorrer efeitos indesejáveis atribuídos às antraquinonas reduzidas, como 

vômito, cólicas, congestão dos órgãos abdominais, aumento do fluxo menstrual. 

A ingestão crônica dos folíolos pode produzir uma destruição dos plexos nervosos 

intramurais do cólon, causando o conhecido cólon catártico: um intestino grosso 

atônico e desprovido de alças, de aspecto tubular similar ao intestino decorrente de 

uma colite ulcerosa de larga duração. Frequentemente acompanhada de melanose 

retocólica. O abuso de laxantes pode também determinar problemas eletrolíticos, onde 

uma hipocalemia é muito perigosa aos cardiopatas. Só se deve utilizar o Sene durante 

breves períodos de tempo, pois a maior causa do aparecimento dos efeitos secundários 

decorre da automedicação e abuso feitos. 

 

 

     Precauções 

Evitar o uso desnecessário do fármaco, bem como o seu uso por um período 

prolongado. Recomenda-se prepará-lo na forma de infuso, e seguir corretamente a 

posologia recomendada. 

 
 
 

     Concentração Recomendada 

Folha sene: 1 a 2g folhas por xícara. Infuso, tomar 1 xícara ao deitar. 

Evitar o decocto, pois provoca diminuição de seus efeitos. 



 

 

Folha sene pulverizada: 0,5 a 2 g por dose, como laxativo. 

Extrato fluido em álcool 25%: 1,5 a 6g por dose. Tomar ao deitar. 

Tintura: 5 a 25 mL, como laxativo. 
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