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RESUMO 

 

As lesões de pele são originadas por fatores extrínsecos, como o trauma, e intrínsecos, 

como os quadros infecciosos. São classificadas de acordo com a causa, conteúdo 

microbiano, tipo de cicatrização, grau de abertura e tempo de duração. Além disso, 

geram transtornos orgânicos e financeiros aos pacientes acometidos. Atualmente o 

comércio dispõe de vasto arsenal terapêutico, visando atender a variedade de lesões de 

pele encontradas, mas muitas vezes estes produtos não são utilizados baseados em 

evidências clínicas, necessitando de estudos científicos de comprovação de eficácia. 

Popularmente diversas plantas são utilizadas para fins terapêuticos, dentre estas se 

encontra a Punica granatum Linn, conhecida como romã ou romãzeira. Esta planta é 

utilizada como antiinflamatório, antioxidante, preventivo para câncer e dentre outras 

doenças. Apesar do seu vasto emprego popular, poucas pesquisas científicas utilizaram 

a romã como cicatrizante, encontrando efeito benéfico para a ferida. O objetivo deste 

estudo foi avaliar o efeito cicatrizante do extrato de Punica granatum L. em feridas de 

camundongos. Camundongos suíços machos, pesando 25 ± 3g, foram utilizados no 

estudo. Os animais foram anestesiados com 112 mg/kg de Cloridrato de Cetamina e 7,5 

mg/kg de Xilasina, por via intraperitoneal, e com auxílio de um punch metálico e 

tesoura cirúrgica, realizou-se uma lesão em região dorsal, com 10 mm de diâmetro. Os 

camundongos foram divididos em 3 grupos, cada um contendo 4 animais, denominados 

da seguinte forma: Grupo 1: Sadio tratamento com solução salina (SPSS); Grupo 2: 

Sadio tratamento com extrato aquoso de Punica granatum L. macerado   a 1% (SMAC); 

Grupo 3: Sadio tratamento com extrato aquoso de Punica granatum L. microondas a 1% 

(SMIC). Após efetivação das feridas, o tratamento foi realizado diariamente, durante 5 

dias consecutivos, com início no momento da lesão, com 30 µL de solução SPSS ou de 

solução a 1% do extrato Punica granatum L. obtido por maceração e microondas. Os 

resultados demonstram uma redução da área e distanciamento das bordas no grupo 

SMIC em D1 do tratamento. O conteúdo de colágeno total no SMAC foi maior, 

comparado ao SPSS em D21. Os grupos tratados com o extrato de romã apresentaram 

uma aceleração no processo de cicatrização, com redução do período inflamatório 

inicial e início precoce da fase proliferativa, com melhores resultados no grupo tratado 

com o extrato microondas. A partir destes resultados, sugerem-se maiores estudos com 

o extrato de romã obtido pelo método de microondas, correlacionando outras doenças 

de base que prejudicam a cicatrização, como o diabetes mellitus e infecção. O extrato 

poderia também ser incorporado em veículo que auxiliasse a cicatrização através da 

manutenção da hidratação adequada da ferida, como o gel ou placas. 

 

 

 

Palavras-chave: Punica granatum; cicatrização de feridas; extrato de romã. 
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ABSTRACT 

 

The skin lesions are caused by extrinsic factors such as trauma, and intrinsic, such as 

infectious conditions. They are classified according to cause, microbial content, type of 

wound, the degree of opening and duration. Furthermore, organic and generate financial 

inconvenience to the patients affected. Currently trade has vast therapeutic arsenal, to 

meet the variety of skin lesions found, but often these products are not used based on 

clinical evidence, requiring scientific proof of efficacy studies. Popularly various plants 

are used for therapeutic purposes, amongst these is the Punica granatum Linn, known as 

pomegranate or rhombus. This plant is used as anti-inflammatory, antioxidant, 

preventive for cancer and among other diseases. Despite its vast popular employment, 

little scientific research used the pomegranate as healing, finding beneficial effect on the 

wound. The aim of this study was to evaluate the healing effect of Punica granatum L. 

extract in mice wounds. Swiss male mice weighing 25 ± 3g, were used in the study. The 

animals were anesthetized with 112 mg / kg ketamine hydrochloride and 7.5 mg / kg 

xylazine intraperitoneally, and with the aid of a metal punch and surgical scissors, held 

a lesion in the dorsal region of 10 mm in diameter. The mice were divided into 3 

groups, each containing 4 animals named as follows: Group 1: Sound treatment with 

saline (SPSS); Group 2: Sound treatment with aqueous extract of Punica granatum L. 

macerated 1% (SMAC); Group 3: Sound treatment with aqueous extract of Punica 

granatum L. microwave 1% (SMIC). After execution of the wounds, the treatment was 

carried out daily for 5 consecutive days starting at the time of injury, with 30 uL of 

SPSS solution or 1% solution of Punica granatum L. extract obtained by maceration 

and microwave. The results show a reduction of the area and spacing of the edges in the 

D1 group SMIC treatment. The total collagen content in the SMAC was higher 

compared to SPSS in D21. The groups treated with pomegranate extract showed an 

acceleration in the healing process, reducing the initial inflammatory period and early 

onset of proliferative phase, with better results in the group treated with microwave 

extract. From these results, they suggest further studies with the extract of pomegranate 

obtained by the microwave method by correlating other underlying diseases that hamper 

the healing, such as diabetes, and infection. The extract could also be incorporated in 

the vehicle which would help the healing by maintaining adequate hydration of the 

wound, such as gels or plates. 

 

 

 

 

Keywords: Punica granatum; wound healing; pomegranate extract. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto atual das feridas e seus tratamentos 

 

A pele consiste no maior sistema do corpo humano, formando barreira entre os 

órgãos internos e o ambiente externo, além de participar em muitas funções orgânicas 

(equilíbrio da temperatura corporal, proteção contra infecções, atua como órgão de 

sentido, entre outras). A descontinuidade da pele compromete suas funções fisiológicas 

e resulta em uma ferida (ODA et al., 2004; CHAYAMITI et al., 2011; SANTOS et al., 

2011).  

As lesões de pele são originadas por fatores extrínsecos, como o trauma, e 

intrínsecos, como os quadros infecciosos. São classificadas de acordo com a causa, 

conteúdo microbiano, tipo de cicatrização, grau de abertura e tempo de duração (ODA 

et al., 2004; CHAYAMITI et al., 2011). 

Silva e colaboradores (2013) apontaram determinados estudos e protocolos que 

são utilizados para orientar o tratamento das afecções da pele, alguns são comprovados 

cientificamente, outros são guiados por experiência clínica (baseados em evidência). 

 Alguns cuidados devem ser tomados visando à cicatrização das lesões, como: 

manutenção do meio úmido, desbridamento do tecido inviável, tratamento da 

infecção/inflamação e estímulo a epitelização das bordas (ODA et al., 2004; 

CHAYAMITI et al., 2011; SANTOS et al., 2011). 

As feridas acometem pacientes em nível hospitalar e residencial, requerendo 

atenção especial, visto que causam danos não apenas físicos, mas também psicológicos, 

sociais e econômicos. Os pacientes acometidos sofrem com a aparência física, com 

odores, presença de exsudato e complicações sistêmicas (infecção generalizada, com 

início na lesão, amputações de membros e outras) (COSTA, 2003; ROGENSKI, 2005; 

BLANES et al., 2004; CHAYAMITI & CALIRI, 2010). 

 Através da percepção dos danos causados ao indivíduo e sociedade, estimula-se 

o desenvolvimento de produtos e tecnologias para cicatrização de feridas. Tal 

investimento baseia-se na variedade de lesões de pele encontradas (devido à causa, 

presença de comorbidades ou microorganismos resistentes aos antibióticos, poder 

aquisitivo dos indivíduos acometidos, e etc.) (SILVEIRA & CASTRO, 1999; 

DESHANE et al., 2007; SANTOS et al., 2008; AGRAWAL et al, 2010; DIOUFA et 
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al., 2010; GRAVANTE & MONTONE, 2010; JARVINEN & RUOSLAHTI, 2010; 

GARDNER et al., 2011; JUAREZ et al., 2011; KORIA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 

2011). 

   Curativos baseados em pomadas e óleos (sulfadiazina de prata, ácido graxo 

essencial, colagenase, por exemplo) e aqueles denominados especiais (placas de 

hidrocolóides, espuma de alginato, espuma com carvão ativado, hidrogel) são 

difundidos para venda e utilizados na prática clínica baseado em evidências (PEREIRA, 

2006; FRANCO & GONÇALVES, 2007; PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO 

HORIZONTE, 2006; RANGEL & CALIRI, 2009).  

 Apesar disso, algumas características pré-existentes no paciente poderão tornar 

difícil a cicatrização, como desnutrição, imobilidade ou dificuldade de locomoção, 

insuficiências venosas e/ou arteriais de membros, hipertensão, doença renal, diabetes 

mellitus (CARVALHO et al., 2010), utilização de corticóides e/ou imunossupressores, 

entre outras (SANTOS et al., 2008). A evolução da ferida deve ser acompanhada 

diariamente e individualmente, por profissionais qualificados (SILVEIRA & CASTRO, 

1999; BAJAY, 2001). 

 Atualmente muitos produtos são vendidos e utilizados, e a cada momento o 

investimento em matéria-prima natural e de baixo custo torna-se crescente, visando 

maior acessibilidade dos pacientes ao tratamento contínuo. Dentre estes produtos, há 

aqueles baseados em matéria-prima vegetal, utilizados popularmente, mas com 

necessidade de comprovação científica e/ou evidência clínica de eficácia. 

Popularmente algumas plantas são utilizadas para o tratamento de doenças, mas 

a confirmação científica da sua eficácia e de efeitos positivos sobre a saúde humana ou 

animal ainda não foi produzida de maneira consistente. 

Pesquisa realizada com 220 usuários do Sistema Público de Saúde, da cidade de 

Campina Grande – Paraíba, apontou que 88,6% destas pessoas utilizavam plantas 

medicinais como alternativa terapêutica para problemas de saúde. Aproximadamente 

42% utilizaram a Punica granatum L. como agente antimicrobiano, principalmente para 

o tratamento da faringite; utilizaram preferencialmente a casca, macerada, na forma 

líquida e administrado por via oral. Apenas 5% de todos os pacientes apresentaram 

algum efeito adverso após o uso das plantas citadas no estudo (SOUZA et al., 2013). 
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1.2 Punica granatum Linn 

 

A Punica granatum Linn é a espécie mais predominante do gênero Punica, 

família Punicaceae, conhecida como romã ou romãzeira. Possui origem no Irã, mas 

migrou para o Himalaia no norte da Índia e atualmente foi difundida em várias partes do 

mundo. Popularmente é utilizada para combater diversas doenças, mas existem 

pesquisas científicas apontando seu uso para prevenção e tratamento de câncer, doença 

cardiovascular, diabetes, doenças dentárias, disfunção erétil e infertilidade masculina, 

proteção contra radiação ultravioleta, antimicrobianos, isquemia cerebral infantil, 

doença de Alzheimer, artrite, feridas dérmicas e obesidade. Nestes estudos foram 

utilizados os frutos (e suas partes), folhas, sementes ou caules desta planta 

(CRAVOTTO et al., 2010; FARIA & CALHAU, 2011; GÖZLEKÇI et al., 2011). Com 

relação ao seu efeito tóxico, in vitro e in vivo, mostrou segurança na sua utilização, com 

DL50 (dose letal para 50% da população estudada) igual a 1321±15 mg/kg, via 

intraperitoneal, do extrato da casca, em camundongos (QNAIS et al., 2007; 

HIRAGANAHALLI et al., 2012; MIDDHA et al., 2013). 

  Middha e colaboradores (2013) determinaram em seus estudos que o extrato de 

Punica granatum L. é rico em compostos anti-oxidantes, principalmente flavonóides e 

compostos fenólicos, podendo ser utilizado em pesquisas pela sua composição natural 

antioxidante (NIWANO et al., 2011). 

Outras pesquisas também revelaram, em sua composição, a presença de 

princípios ativos (alcalóides, lactonas, triterpenóides, esteróides, fenóis, flavonóides, 

taninos, cumarinas, saponinas, carboidratos, aminoácidos, quinonas, antocianidinas 

entre outros) (GÖZLEKÇI et al., 2011) importantes na ação anti-inflamatória, 

antiparasitária (NUÑEZ et al., 2008), bactericida, bacteriostática, anti-malárica 

(VALDÉS et al., 2010), entre outras atividades.   

Na área da odontologia, Oliveira e colaboradores (2007) apontaram como 

vegetal de maior uso a Punica Granatum L., dentre as pesquisas revisadas, destacou 

aquela de Pereira e colaboradores (2006), que encontrou ação bactericida e 

bacteriostática de largo espectro, combatendo a produção de biofilme, efeito comparado 

ao da clorexidina. Salgado e colaboradores (2006) avaliaram o uso desta planta sobre a 

gengivite. 
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Ações sistêmicas gerais foram avaliadas, como na pesquisa de Nirmal e 

colaboradores (2011), onde foi testado, em modelo animal, a indução de processo 

alérgico através da administração de leite. Foi observado que os ratos tratados, com 

extrato desta planta, tiveram uma menor quantidade de leucócitos e eosinófilos, 

demonstrando ação do mesmo no tratamento e prevenção do processo inflamatório 

relacionado às alergias. 

Huang e colaboradores (2005) encontram efeito desta planta sobre o 

metabolismo lipídico, diminuindo os níveis plasmáticos de triglicerídeos e ácidos 

graxos em ratos diabéticos obesos (JAIN et al., 2012; KARASU et al, 2012; SHAFIEE-

NICK et al., 2012). Das e Barman (2012) também encontraram efeito antidiabético e 

antihiperlipídico em ratos tratados com Punica granatum L.. Ação microbicida para 

infecção com HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), antimalárica (através de 

inibição de mecanismos pró-inflamatórios) e moluscicida também foram encontradas 

(TRIPATHI & SINGH, 2000; NEURATH et al., 2004; DELL’AGLI et al., 2010; 

VALDÉS et al., 2010). 

Ação da Punica Granatum L. também foi avaliada sobre o DNA celular de ratos, 

camundongos e humanos. Observaram efeitos protetores de mutagenicidade e danos 

oxidativos causados pela ciclofosfamida (VALADARES et al., 2010), além de 

diminuição da viabilidade tumoral e aumento de sobrevida dos animais com tumores 

induzidos (MALIK et al., 2005; BELL & HAWTHORNE, 2008; OLIVEIRA et al., 

2010; SEPEHR et al., 2012); prevenção contra diversos tipos de câncer e inibição de 

biomarcadores precoces de fotocarcinogênese (ADHAMI et al., 2009; AFAQ et al., 

2009). 

A ação no DNA celular não foi a única estudada. Ahmed e colaboradores (2005) 

avaliaram o efeito protetor do extrato de Punica granatum L. sobre a cartilagem 

articular, com inibição da degradação e suplemento nutritivo articular na osteoartrite, 

mantendo-a íntegra e funcionante. Ação neuroprotetora também foi encontrada ao 

utilizarem o extrato de romã em animais (KUMAR et al., 2009; FOROUZANFAR et 

al., 2013).  

O extrato foi testado na contração uterina de ratas no estudo de Ahangarpour e 

colaboradores (2012). Observaram diminuição da contração do útero induzida por 

potássio, provavelmente mediada por canais de cálcio induzidos por voltagem. Nenhum 

efeito foi notado sobre receptores tipo β ou canais de potássio. 
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Singh e colaboradores (2011) testaram o efeito protetor renal da romã. Nesta 

pesquisa houve indução de insuficiência renal aguda, através da injeção de glicerol 

hipertônico em ratos. Observou-se que a disfunção renal fora atenuada de modo 

dependente da dose do extrato, e determinaram que os mecanismos de renoproteção da 

Punica granatum L. envolvidos são a ativação do PPAR-γ (peroxisome proliferator-

activated receptor) e a via de sinalização dependente do óxido nítrico. 

Em modelo experimental de indução do infarto do miocárdio, utilizando 

isoproterenol, foi observado que a romã, utilizada como pré-tratamento, inibiu os efeitos 

cardiotóxicos deste fármaco (MOHAN et al., 2010). 

Em muitos estudos, ficou demonstrada a ação antioxidante do extrato de romã 

(JAIN et al., 2011), muitas vezes desencadeadora da proteção do DNA celular. A 

Punica granatum L. inativa espécies reativas de oxigênio produzidas pelo peróxido de 

hidrogênio, tendo sua importância ressaltada em diversas doenças cuja origem estão 

situadas na oxidação celular (LAMAR et al., 2005). 

Ações bactericidas, bacteriostáticas e antifúngicas da Punica granatum Linn 

foram demonstradas em alguns estudos, inclusive contra patógenos com resistência aos 

medicamentos já difundidos comercialmente (NASCIMENTO et al., 2000; HOLETZ et 

al., 2002;  MACHADO et al., 2002; MACHADO et al., 2003; MICHELIN et al., 2005;  

CATÃO et al., 2006; DURAIPANDIYAN et al.,2006; PEREIRA et al., 2006; 

VASCONCELOS et al., 2006; McCARRELL et al., 2008; SILVA et al, 2008;   

DUMAN et al., 2009; SHARMA et al., 2009; HÖFLING et al., 2010; 

ABDOLLAHZADEH et al., 2011; CHOI et al., 2011; VOSS-RECH et al., 2011; 

ALMEIDA et al., 2012; PHATTHALUNG et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2013).  

 

1.3 Utilização da Punica granatum Linn sobre a pele 

 

Devido à difusão popular do uso da Punica granatum L. pelo seu efeito 

antioxidante, anticarcinogênico, antiinflamatório, contra infecções bacterianas, 

resistência a antibióticos e proteção contra danos por radiação ultra-violeta (UVB) 

(JURENKA, 2008), sugerindo um efeito promissor para a utilização da romã no 

tratamento de feridas cutâneas. 

 Kasai e colaboradores (2006) obtiveram ácido elágico, principal polifenol 

encontrado na Punica granatum L. Apontaram efeitos protetores na pele de indivíduos 

com queimadura por radiação UV. Pirbalouti e colaboradores (2010) utilizaram extrato 
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de flores de Punica granatum L. na cicatrização de feridas, observando menor área de 

ferida ao longo do tratamento e melhor cicatrização comparada aos demais grupos.  

 Afaq e colaboradores (2009) utilizaram pele humana reconstituída, danificada 

por radiação ultravioleta (UVB) e pré-tratada com suco, extrato e óleo de romã. 

Notaram que o pré-tratamento resultou em inibição dos danos causados pela UVB sobre 

o ciclo celular e enzimas envolvidas na cicatrização e regeneração tecidual. 

 O extrato de Punica granatum L., ao ser administrado por via oral em ratos, 

visando à cicatrização de feridas, gerou menor tempo de epitelização e maior 

percentagem de cicatrização nos animais tratados com extrato deste fruto comparado ao 

grupo controle. Os animais tratados com dexametasona obtiveram maior tempo para 

epitelização e menor grau de cicatrização, efeitos revertidos quando se associou o 

tratamento com o extrato (ADIGA et al., 2010). A aplicação tópica deste fruto também 

apresentou efeito positivo na cicatrização de feridas (HAYOUNI et al., 2011). 

 Na literatura encontramos poucos estudos correlacionando a utilização do 

extrato de romã e a cicatrização de feridas. Apesar disso, demonstram efeitos positivos, 

mesmo quando utilizam modelos experimentais diferentes para indução de lesão. 

 No mercado brasileiro há grande variedade de materiais destinados ao 

tratamento de feridas, pouca comprovação científica de eficácia e acesso financeiro 

limitado às opções do mercado. Apesar deste vasto arsenal terapêutico, o tratamento das 

feridas não é simples, pois sofre variação de acordo com o estado de saúde do paciente, 

aderência à terapêutica adotada, disponibilidade do produto no mercado e acesso aos 

mesmos.  

 Existem vários estudos que utilizam a Punica granatum Linn com ação 

bactericida, bacteriostática, antifúngico (NASCIMENTO et al., 2000; HOLETZ et al., 

2002;  MACHADO et al., 2002; MACHADO et al., 2003; MICHELIN et al., 2005;  

CATÃO et al., 2006; DURAIPANDIYAN et al.,2006; PEREIRA et al., 2006; 

VASCONCELOS et al., 2006; McCARRELL et al., 2008; SILVA et al, 2008;   

DUMAN et al., 2009; SHARMA et al., 2009; HÖFLING et al., 2010; 

ABDOLLAHZADEH et al., 2011; CHOI et al., 2011; VOSS-RECH et al., 2011; 

ALMEIDA et al., 2012; PHATTHALUNG et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2013); 

antiinflamatória e antioxidante (LAMAR et al., 2005; NUÑEZ et al., 2008; JAIN et al., 

2011; NIWANO et al., 2011; MIDDHA et al., 2013), mas pesquisas na área de 

cicatrização de feridas ainda são escassas.  
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Estudos realizados no laboratório da Professora Thelma Machado, da 

Universidade Federal Fluminense, tiveram como objetivos investigar as propriedades 

antimicrobianas do extrato de Punica granatum e, a partir disto, desenvolver um 

fitomedicamento economicamente viável para tratamento de determinadas infecções. 

Ao utilizar o método de extração de microondas obteve princípios ativos do pericarpo 

da romã com qualidade superior, quando comparado à maceração. 

A partir dos dados encontrados na literatura, o presente estudo testou o extrato 

vegetal obtido por maceração e microondas do pericarpo da romã, cedido pela 

Professora Thelma Machado, em feridas induzidas em camundongos, verificando o seu 

efeito na cicatrização. Após estudos pormenorizados, com comprovação da ação e não 

toxicidade poderá ser sugerida sua utilização em humanos.  

 

1.4 Aspectos da cicatrização cutânea  

 

1.4.1 Estrutura da pele 

 

A pele é constituída, basicamente, por duas partes: a epiderme e derme. A 

epiderme constitui a camada mais externa, formada por várias subcamadas celulares 

(Figura 1): camada basal, espinhosa, granulosa e córnea. As camadas mais internas são 

compostas, em sua maior parte, por ceratinócitos em formato cúbico, células de defesa e 

de percepção tátil (Células de Langerhans e Merkel, respectivamente), além de 

melanócitos (responsáveis pela coloração e proteção contra danos causados pela 

radiação solar) (Figuras 1B3 e 1B4). À medida que avançamos para a parte mais externa 

da epiderme, os ceratinócitos tomam formas achatadas, tornam-se ricos em queratina 

intracelular, e aumentam sua função de proteção a invasores e a perda de líquidos e 

outras substâncias (Figuras 1B1 e 1B2). (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2008; 

MALAGUTTI & KAKIHARA, 2011).  

A derme (Figura 1B5) é constituída pela membrana basal e derme propriamente 

dita. Nela estão presentes os anexos cutâneos (folículo piloso, glândulas sebáceas e 

sudoríparas), substância amorfa que dá estrutura aos vasos sanguíneos, linfático, filetes 

nervosos, fibras colágenas e elásticas, fibroblastos (produtores das fibras colágenas), e 

outros elementos celulares em pequena quantidade (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 

2008; MALAGUTTI & KAKIHARA, 2011).  

 

A 
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Figura 1. Painel A. Estrutura da pele humana. Painel B. Corte histológico corado com 

Hematoxilina & Eosina. 1. Camada córnea; 2. Camada granulosa; 3. Camada espinhosa; 

4. Camada basal; 5. Derme papilar. (Adaptado de MALAGUTTI & KAKIHARA, 2011 

e SILVA et al., 2011). 

 

1.4.2 Fases da cicatrização cutânea 

 

As células epiteliais estão sujeitas a estímulos patológicos ou estresse excessivo 

que alteram suas estruturas, mas preservam seu funcionamento. Caso estes estímulos 

aumentem, iniciará a lesão celular, muitas vezes irreversível (SILVA et al.,2011). 

A hipóxia, agentes físicos, químicos e infecciosos, reações imunológicas, 

distúrbios genéticos e desequilíbrios nutricionais são os principais fatores que podem 

causar lesão celular (TAZIMA et al., 2008). Para resistência a estes fatores, é 

desencadeada a reação inflamatória, visando eliminar a causa inicial e tecidos necróticos 

resultantes do insulto original (KUMAR et al., 2008). 

O comprometimento do tecido pode ser expresso como feridas superficiais 

(acometimento de epiderme e superfície da derme) ou profundas (acometimento de 

epiderme, derme, tecido subcutâneo, musculatura e ossos) (SILVA et al.,2011). 

Nas feridas superficiais, a área de lesão é preenchida por sangue, restos celulares 

desvitalizados e partículas de tecidos, originando a crosta. As células epiteliais da 

B A 



21 

 

membrana basal migram para a lesão, proliferam-se e passam a fazer parte da camada 

epitelial. A partir deste momento, a crosta desprende-se e inicia-se a queratinização 

(SILVA et al.,2011). 

A cicatrização das feridas profundas é classificada, de acordo com sua natureza, 

por primeira ou segunda intenção (KUMAR et al., 2008). 

A união primária ou cicatrização por primeira intenção consiste na 

descontinuidade da membrana basal epitelial, morte de poucas células epiteliais e tecido 

conjuntivo. É originada, geralmente, nas incisões cirúrgicas limpas, onde as bordas são 

unidas por sutura. O tecido rompido é preenchido, rapidamente, por coágulos 

sanguíneos e fibrina, e posteriormente por tecido de granulação e epitélio novo. Ocorre 

o desenvolvimento de pequena cicatriz (KUMAR et al., 2008) (Figura 2). 

Na cicatrização por segunda intenção ou união secundária, a perda tecidual é 

mais extensa e, consequentemente, o reparo é mais complexo. Inicialmente uma crosta, 

rica em fibrina e fibronectina, forma-se na superfície da ferida; a reação inflamatória é 

maior, devido à grande quantidade de tecido que precisa ser removido; o leito da ferida 

é preenchido com tecido de granulação em grande quantidade; a contração da lesão 

ocorre por ação dos miofibroblastos; e na resolução do processo, forma-se uma cicatriz 

extensa. Estes tipos de lesões são originados por abscessos e úlceras por pressão, entre 

outras causas (KUMAR et al., 2008) (Figura 2). 

A resposta gerada a um dano tecidual pode se dá de forma aguda ou crônica. A 

denominada inflamação aguda tem duração curta e inicia-se rapidamente; a resolução se 

dá em poucos dias. Esta reação é, muitas vezes, denominada como fisiológica e traz 

benefícios para a área afetada, como o controle de infecções locais e desbridamento 

(KUMAR et al., 2008; SILVA et al., 2011). 

A duração mais longa e com reação local mais intensa, presença de 

determinados tipos celulares (linfócitos, por exemplo) e fibrose, caracterizam o processo 

inflamatório crônico. Este ocorre geralmente na presença de fatores intrínsecos 

(diabetes mellitus, insuficiência venosa, etc.) ou extrínsecos (infecção, grande perda de 

tecido) do paciente acometido (KUMAR et al., 2008; SILVA et al., 2011). 
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Nas feridas profundas, devido à extensa área afetada, o mecanismo de 

cicatrização torna-se mais complexo, sendo dividido nas seguintes fases: inflamatória, 

proliferativa e remodelamento. 

Figura 2. Etapas na cicatrização da ferida por primeira e segunda intenção, respectivamente. 

Observamos as principais diferenças na quantidade de tecido de granulação e cicatriz originada 

(Adaptado de KUMAR et al., 2008). 

 

 

a) Fase inflamatória:  

 

É a fase inicial e imprescindível da cicatrização, composta de respostas 

vasculares e celulares, atuantes no controle do sangramento e remoção de 

microorganismos, material inorgânico e tecido desvitalizado (KAMAMOTO, 2007; 

TAZIMA et al., 2008; ISAAC et al., 2010; SILVA et al.,2011). 

No momento da geração da lesão, ocorre uma vasoconstricção temporária e 

formação de coágulo, que protegem a área de contaminações e buscando a hemostasia. 

Concomitante a isto, a lesão do tecido libera mediadores inflamatórios de curta duração 

(histamina e serotonina) e de longa duração (leucotrienos, bradicinina e 
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prostaglandinas), que promovem vasodilatação, com conseqüente aumento do fluxo 

sanguíneo local e extravazamento de líquidos no espaço extravascular. O líquido 

perdido aumenta a viscosidade do sangue e diminui a velocidade da circulação local. 

Neste momento podemos observar vasos congestos, dilatados e repletos de hemácias. 

Esta resposta dura em média 3 dias, sendo caracterizada pelo calor, rubor, edema e dor 

(KAMAMOTO, 2007; KUMAR et al., 2008; TAZIMA et al., 2008; ISAAC et al., 

2010; SILVA et al.,2011). 

A histamina é um dos principais mediadores da inflamação. No momento da 

lesão do tecido, os mastócitos são estimulados e liberam esta substância. Ocorre, então, 

a dilatação das arteríolas e vênulas pós-capilares, constrição das veias e contração das 

células endoteliais, efeitos responsáveis pelas alterações hemodinâmicas e de 

permeabilidade vascular descritas anteriormente (GOODMAN & GILMAN, 2005; 

GOLAN et al., 2009). 

A bradicinina, também importante mediador inflamatório, é originado do 

cininogênio de baixo peso molecular pela clivagem realizada pela calicreína tecidual 

(secretada por células epiteliais e glândulas). É uma das principais causadoras da dor, 

além da inflamação local (GOODMAN & GILMAN, 2005; GOLAN et al., 2009). 

A interação de substâncias locais com os mastócitos, através dos receptores de 

membranas acoplados a proteína G, libera o araquidonato, a partir de fosfolipídios da 

membrana interna plasmática. O araquidonato, a partir da ação das ciclooxigenases, 

origina as prostaglandinas e tromboxano, e por ação das lipooxigenases, origina os 

leucotrienos. Todas estas substâncias são classificadas como eicosanóides e são também 

responsáveis pela dor e inflamação no local de lesão. Estes produtos atuam como pró-

inflamatórios e/ou limitadores da inflamação, de maneira equilibrada (GOODMAN & 

GILMAN, 2005; GOLAN et al., 2009). 

Nesta fase, o sistema complemento também é ativado. Consiste no sistema de 

serinas proteases que, ao serem ativadas, desencadeiam respostas inflamatórias 

adicionais, como a atração de células de defesa (GOLAN et al., 2009). 

Devido ao maior aporte sangüíneo ao local, maior número de neutrófilos e 

monócitos é levado à ferida, visando o desbridamento da superfície e fagocitose de 

partículas antigênicas e corpos estranhos (KAMAMOTO, 2007; TAZIMA et al., 2008; 

ISAAC et al., 2010; SILVA et al.,2011). 
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As citocinas (interleucinas e quimiocinas) são proteínas que atuam regulando a 

atividade dos leucócitos, promovendo a circulação e localização das células imunes no 

local de inflamação (GOODMAN & GILMAN, 2005; GOLAN et al., 2009). 

Os leucócitos aderem à superfície endotelial do local da ferida e, por diapedese, 

migram do vaso sanguíneo para o espaço extracelular (GOLAN et al., 2009). 

Com a chegada dos macrófagos ao local de lesão, em torno do 2º-3º dia, iniciam-

se os estímulos aos elementos celulares das fases subseqüentes (KAMAMOTO, 2007; 

TAZIMA et al., 2008; ISAAC et al., 2010; SILVA et al.,2011). 

 

b) Fase fibroblástica (proliferativa):  

 

Momento de migração das células endoteliais da periferia para o centro da lesão, 

com proliferação e origem do tecido de granulação, novos vasos sanguíneos e 

fibroblastos. De maneira concomitante, ocorre início da contração da ferida (movimento 

centrípeto da pele normal circunjacente à ferida, do tecido de granulação e dos 

fibroblastos diferenciados em miofibroblastos) (KAMAMOTO, 2007; TAZIMA et al., 

2008; ISAAC et al., 2010; SILVA et al.,2011). 

Os novos vasos sangüíneos são formados a partir de brotos endoteliais, que 

migram da periferia para o centro da lesão. Os mediadores inflamatórios de longa 

duração estimulam a migração destas células (KAMAMOTO, 2007; TAZIMA et al., 

2008; ISAAC et al., 2010; SILVA et al.,2011). 

Células mesenquimais quiescentes são transformadas em fibroblastos, que são 

atraídos, pelos mediadores químicos, para a lesão, onde produzem o colágeno 

(KAMAMOTO, 2007; TAZIMA et al., 2008; ISAAC et al., 2010; SILVA et al.,2011). 

O colágeno é uma proteína de alto peso molecular, composto por 3 feixes de 

polipeptídeos em forma de hélice, responsável pela sustentação e força tênsil da cicatriz. 

Além desta substância, a área da ferida é ocupada por fibrina, proteoglicanos, 

glicoproteínas, água e eletrólitos (KAMAMOTO, 2007; TAZIMA et al., 2008; ISAAC 

et al., 2010; SILVA et al.,2011).  

As células epiteliais iniciam a migração das bordas para o centro da ferida, 

induzindo a contração e neo-epitelização. Neste momento, também secretam citocinas 

estimulantes da cicatrização das feridas (KAMAMOTO, 2007; TAZIMA et al., 2008; 

ISAAC et al., 2010; SILVA et al.,2011). 
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A proliferação celular é induzida por diversos mediadores químicos, como 

fatores de crescimento, hormônios e citocinas. O reparo não depende apenas destes 

elementos, mas também do relacionamento entre as células e os componentes da matriz 

extracelular (KUMAR et al., 2008). 

 

Figura 3. Fatores de crescimento envolvidos na fase proliferativa da cicatrização. A figura representa 

os principais fatores envolvidos na cicatrização, relacionando suas funções principais (Adaptado de 

KUMAR et al., 2008). 

c) Fase de remodelamento (maturação):  

 

Ocorre a reorganização das fibras de colágeno e substituição das fibras do tipo 

III pelas do tipo I (de melhor qualidade). Período de correção dos “defeitos” da cicatriz. 
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Inicia na 3ª semana e dura o tempo de existência da ferida (KAMAMOTO, 2007; 

TAZIMA et al., 2008; ISAAC et al., 2010; SILVA et al.,2011). 

O colágeno é um tipo de família de proteínas, que exercem diferentes funções no 

organismo, dentre elas a estrutural. Com o decorrer da evolução das espécies, estas 

proteínas foram modificadas para adaptação ao meio ambiente e necessidades corporais 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2008). 

 São formadas por mais de 20 tipos, geneticamente diferentes. O colágeno do 

tipo I é o mais abundante nos tecidos, e também está presente na derme, formando 

longas fibrilas. Os colágenos tipos II, II, V e VI também fazem parte deste grupo 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2008). 

Os demais tipos são associados a estas longas fibrilas e as auxiliam na ligação 

entre si e como ancoragem a demais estruturas (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2008). 

A Figura 4 representa a sequência de surgimento e atuação dos tipos celulares 

envolvidos nas fases da cicatrização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evolução do número relativo de células sangüineas e fibroblastos nas fases seqüenciais do 

processo de cicatrização (Adaptado de TAZIMA et al., 2008) 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

-Avaliar o efeito cicatrizante do extrato de Punica granatum L. em feridas de 

camundongos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Avaliar a ação na retração das feridas; 

- Avaliar o aspecto histomorfométrico da pele após o referido tratamento; 

- Avaliar a quantidade de colágeno total da pele após cicatrização da ferida. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

 Foram utilizados camundongos suíços adultos machos, pesando 25 ± 3g, cedidos 

pelo Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) que receberam água e ração “ad libitum” durante todo o experimento, mantidos 

sobre ciclo de luz claro/escuro (12/12 h) no biotério da Faculdade de Farmácia. Os 

experimentos foram realizados após aprovação pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 

(Parecer nº 412) (Anexo 1).  

 Os animais sadios foram divididos em 3 grupos, cada um contendo 4 

camundongos, denominados da seguinte forma: 

 

Grupo 1: tratado com solução salina (SPSS); 

Grupo 2: tratado com extrato aquoso de Punica granatum L. macerado   a 1% (SMAC); 

Grupo 3: tratado com extrato aquoso de Punica granatum L. microondas a 1% (SMIC). 

 

3.2 Anestesia e lesão 

 

Os animais foram anestesiados com 112 mg/kg de Cloridrato de Cetamina e 7,5 

mg/kg de Xilasina, por via intraperitoneal. Realizou-se tricotomia na região dorsal com 

máquina tosadora. Após a antissepsia da área com álcool 70 %, foi induzida a ferida 

com auxílio de punch metálico com 10 mm de diâmetro, e com auxílio de tesoura 

cirúrgica retirada a pele e tecido subcutâneo.  

 

3.3 Tratamento das lesões 

 

Imediatamente após efetivação das lesões o tratamento foi realizado diariamente, 

durante 5 dias consecutivos, a partir do dia da lesão, com 30 µL de solução SPSS ou de 

solução a 1% do extrato Punica granatum L. obtido por maceração e microondas, 

cedidos pelo Laboratório da Professora Thelma Machado, da Universidade Federal 

Fluminense. 

 A extração do material através da maceração consiste na colocação do pericarpo 

em recipiente fechado, em temperatura ambiente, por um período prolongado, sob 
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agitação ocasional, com ou sem renovação do líquido extrator. Tal processo leva em 

consideração o gradiente de concentração entre a matéria-prima e o solvente, limitando 

assim a extração. Com a extração por solvente assistida por microondas, utilizam-se 

solventes de muitas polaridades, aquecendo o solvente através do uso contínuo da 

pressão. O produto natural absorve a energia térmica, provocando um gradiente de 

temperatura do interior em direção ao exterior. O processo é mais rápido, efetivo e 

otimiza o rendimento do processo, permite obtenção de extratos qualitativamente 

superior e utiliza menor quantidade de solventes, mas pode ocasionar a hidrólise ou 

racemização do material (GARCIA et al., 2012; FOOD INGREDIENTS BRASIL, 

2010).  

Os animais não receberam analgésico ou anti-inflamatório. Após a lesão com o 

punch foi administrado apenas o extrato de Punica granatum L. A razão para descartar 

o uso de analgésicos neste trabalho foi baseado em dado da literatura (SEGHAL, 2011), 

onde foi verificado um aumento progressivo de receptores opióides periféricos durante a 

inflamação. Estes receptores, quando ativados, produzem resposta antiinflamatória 

através da inibição da liberação de neuropeptídeos pró-inflamatórios. Foi descrito que o 

receptores mu, kappa e delta possuem atividade moduladora, reduzindo a expressão de 

moléculas de adesão e a liberação do fator de necrose tumoral. O receptor kappa possui 

o maior potencial antiinflamatório exercendo seu perfil dose-dependente e 

esterosseletivo comprovado pela redução de afecções inflamatórias como artrite em até 

80%. Neste estudo foi investigado a ação do extrato no processo de cicatrização 

cutânea, portanto, a administração destas substâncias iria interferir no resultado, já que 

este extrato possui efeito antiinflamatório (JURENKA, 2008)  e a utilização de 

antiinflamatórios e/ou analgésicos de ação central poderiam mascarar o efeito do Punica 

granatum L. 

 

3.4 Análise da contração das lesões 

 

Nos dias 1, 3, 7 e 14, após a lesão, a região lombar dos animais foi fotografada, 

utilizando câmera digital modelo SONY Cyber-shot DSC-W110, 7.2 mega pixels. O 

equipamento foi fixado em tripé, na altura de 8 cm da base.  

As imagens foram salvas, importadas e analisadas através do software Image J, 

de acesso gratuito. O contorno da borda da ferida foi utilizado para cálculo da área da 

lesão. 
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3.5 Análise histopatológica das lesões 

 

 Para análise histopatológica foi utilizada nos dias 1, 3, 7, 14, 21 e 30, após a 

lesão. O tempo inicial de avaliação demonstrou a reepitelização e contração da ferida, o 

julgamento tardio evidenciou a reorganização morfológica e funcional do tecido.  

O animal foi sacrificado com sobredose de Enflurano, sua pele lesionada foi 

retirada, mantendo-se área mínima de pele íntegra ao redor da lesão. As amostras foram 

fixadas em paraformaldeído 10 % em tampão fosfato (pH=7,4), por 48 horas. Após esse 

período foram conservadas em álcool à 70% por 24 horas, e desidratadas, 

posteriormente, em concentrações crescentes de álcool (70-100%) por 1 hora cada 

passagem. Subseqüentemente foram banhadas em xilol (três banhos de 1 hora), 

incluídas em parafina (dois banhos de 1 hora a 60º C). Após esse processo o material foi 

emblocado para a obtenção de blocos de parafina e realização de cortes de 5 μm de 

espessura obtidos através do micrótomo Spencer 820 (American Optical®) para a 

montagem das lâminas. Os cortes foram corados com Hematoxilina & Eosina (H&E). 

Para a análise histopatológica do tecido as lâminas foram observadas e fotografadas em 

microscópio óptico de luz convencional da marca Olympus (BX43). 

 

3.6 Avaliação histomorfométrica 

 

3.6.1 Análise da espessura da epiderme 

 

Nos dias 14 e 21 a espessura da epiderme foi avaliada, nesses tempos a ferida 

encontrava-se com esta camada da pele fechada.  

 Para análise foram utilizadas as amostras coradas com H&E. A imagem foi 

obtida através de câmera acoplada ao microscópio óptico, utilizando objetivas com 

aumento de 10 x, salvas e importadas para o software IMAGE PRO PLUS v. 6.0, onde 

se procedeu com a calibração da imagem a partir da barra de referência presente na foto, 

e foi realizada a avaliação em cinco pontos equidistantes (n=4). Dos valores obtidos foi 

realizado o cálculo da média e a construção do gráfico. 
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3.6.2 Análise do distanciamento entre as bordas da lesão  

  

 Para esta análise, foi utilizada a distância entre as bordas da lesão, a partir do dia 

1 de lesão, das amostras coradas com H&E, nos dias 1, 3, 7, 14 e 21. As imagens para 

análise foram obtidas por câmera digital acoplada a microscópio de luz convencional e 

foram fotografadas com objetiva de 4x. Essas imagens foram importadas para o 

software IMAGE PRO PLUS v. 6.0, onde se procedeu com a calibração da imagem, a 

partir da barra de referência presente na figura, e realizou-se a medida. Para cada grupo 

foi utilizado n = 4. 

 

3.6.3 Análise do conteúdo de colágeno total 

 

Amostras dos dias 21 e 30 foram utilizadas para quantificar o colágeno total. 

Para análise do colágeno total foram feitos cortes de 5 μm nos blocos preparados como 

descrito acima.  Após a desparafinização em xilol (3 banhos de 10 minutos) e hidratação 

em álcool (100 – 70 %), os cortes foram lavados em água destilada (5 minutos), 

cobertos com ácido pícrico saturado (30 minutos), lavados novamente em água destilada 

(5 minutos), imersos em ácido fosfomolíbdico 2 % (1 minuto), corados com solução de 

Picrosírius (60 minutos), lavados com ácido clorídrico 0,01 N (2 minutos) seguido por 

lavagem com álcool 70 % (45 segundos), desidratação em álcool absoluto (2 banhos de 

5 minutos), clarificação e montagem com lamínula. 

A quantidade de colágeno foi determinada por meio de análise morfométrica 

quantitativa pelo programa IMAGE PRO PLUS v. 6.0. As imagens para análise foram 

obtidas por câmera digital acoplada ao microscópio de luz convencional e foram 

fotografadas com objetiva de 20x. Foram analisados vinte e cinco campos de cada 

amostra (n=4). As fibras de colágeno foram marcadas pela cor vermelha, e o percentual 

de colágeno de cada campo analisado foi obtido pela divisão da área de fibrose pela área 

total do tecido. O resultado foi expresso como porcentagem de fibras colágenas/μm
2
.  

 

3.7 Descarte dos animais 

 

Após a retirada da pele, as carcaças foram acondicionadas em sacos plásticos 

identificados, colocadas em freezer e posteriormente recolhidos pela empresa 
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especializada pela incineração das carcaças, contratada pela Universidade Federal 

Fluminense. 

 

3.8 Análise estatística 

 

 Para avaliar a diferença estatística nos experimentos foi utilizado o teste two-

way ANOVA seguida de Bonferroni (comparações múltiplas). 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Efeito do extrato de Punica granatum Linn sobre a retração das feridas 

 

No início da lesão é fisiológico o aumento da área, devido às alterações 

hemodinâmicas locais (estase, edema e aumento do infiltrado inflamatório). Apesar 

disso, analisando a área da ferida dos grupos tratados com o extrato, observou-se menor 

área do SMAC e SMIC comparado ao grupo controle (Figura 5A). 

Em D1, os grupos SMAC e SMIC apresentaram a ferida com aspecto mais 

hidratado, com SMIC iniciando a formação de crostas (Figura 5B1a, 5B2a e 5B3a), 

diferente do grupo controle.  

 Em D7, o grupo SPSS apresentou menor área comparado ao SMIC (Figura 5A).   

 Em D14, o SPSS demonstrou fibrose em sua cicatriz, ao contrário dos grupos 

SMAC e SMIC que tinham cicatriz com mínimo de fibrose e reepitelização quase 

completa na área da ferida, mas apresentavam crosta, de pequena dimensão, no campo 

(Figura 5B1b, 5B2b e 5B3b). 

 Vinte e um dias após a lesão os grupos SMAC e SMIC estavam com suas feridas 

epitelizadas por completo, com pêlos na área de bordas e centro da ferida, diferente do 

observado no grupo controle (Figura 5B1c, 5B2c e 5B3c). 
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Figura 5. Efeito do tratamento de diferentes extratos de romã na contração da área de feridas em 

camundongos. A. Contração da área da lesão.  O tratamento foi realizado com solução salina, extrato 

de romã macerado e microondas (30µL). A área foi calculada a partir das imagens obtidas nos tempos 1, 

3, 7, 14 e 21 dias e analisadas através do software Image J. Os dados são expressos como média ± DP, 

n=7-8 (** P<0,01 comparação entre os grupos SPSS e SMAC; *P<0,05 comparação entre os grupos 

SPSS e SMIC em D1 e D7). B. Evolução macroscópica das lesões. As figuras representam os tempos 

D1 (a), D14 (b) e D21(c), dos grupos SPSS (1), SMAC (2) e SMIC (3), respectivamente. 
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4.2 Caracterização do perfil histológico da lesão 

 

Na figura 6 retratou-se a comparação entre os grupos SPSS, SMAC e SMIC no 

tempo de um dia após a lesão. Em todos os grupos, encontrou-se hemorragia, intenso 

infiltrado inflamatório e crosta na borda da ferida, embora estes materiais estivessem 

dispostos de forma desorganizada nos grupos SPSS e SMAC. 

No tempo D1, observou-se que o grupo SMIC apresentou a área da borda da 

lesão coberta com crosta, formando uma barreira de proteção bem delimitada (Figura 

7A). Também foi verificada a formação e congestão de vasos sanguíneos (Figura 7B).  

 

 

 

 

SPSSD1 

 

 

SMACD1 

 

SMICD1 

 

 

Figura 6. Análise histopatológica um dia após lesão por punch e tratamento com solução salina e 

extrato de romã. Os tecidos foram retirados no primeiro dia (D1) após a lesão e corados com 

Hematoxilina & Eosina. As imagens retratam a região de bordas da lesão, dos grupos SPSS, SMAC e 

SMIC. Seta preta indica crosta; seta amarela indica vasos sanguíneos congestos, lesionados; seta azul 

indica infiltrado inflamatório.   
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Figura 7. Análise histopatológica da área da lesão do grupo SMIC em D1. As imagens retratam os 

cortes histológicos, no tempo D1, do grupo tratado por extrato de romã obtido por microondas (SMIC). 

A: Retrata o centro da lesão, com crosta delimitando toda área e estendendo às bordas. Observada 

hemorragia. B: Representa a região da borda da lesão. Seta preta indica crosta; seta amarela indica vasos 

sanguíneos congestos, lesionados; seta azul indica infiltrado inflamatório.   
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Em D3, houve maior espessura observada no SMIC, além de hemácias livres, 

crosta protegendo toda área da ferida e borda e edema mais proeminente neste grupo, 

conforme figuras 8 e 9. 

 

 

SPSSD3 

 

 

SMACD3 

 

SMICD3 

 

Figura 8. Análise histopatológica três dias após lesão por punch e tratamento com solução salina e 

extrato de romã. As imagens representam a região de bordas da ferida dos grupos SPSS, SMAC e 

SMIC, respectivamente, corados com H&E.  
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Figura 9. Análise histopatológica três dias após lesão por punch e tratamento com extrato de romã 

macerado e microondas. Imagem da região da lesão, corada com H&E, referente ao grupo SMAC e 

SMIC, respectivamente. Seta preta indica a proliferação de ceratinócitos em borda de feridas. Seta 

vermelha indica infiltrado inflamatório. Seta branca indica hemácias livres. 
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Em D7, nota-se em todos os grupos a presença de hemorragia na crosta na área 

de proliferação. No SMIC houve provável aumento na proliferação de fibrócitos e 

fibroblastos, com produção aumentada de fibras colágenas, comparado aos demais. A 

crosta apresentou-se de forma espessa nas feridas nos grupos SMAC e MIC apenas 

(Figura 10). 
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Figura 10. Análise histopatológica sete dias após lesão por punch e tratamento com solução salina e 

extrato de romã. A: Imagens representam cortes histológicos, 7 dias após a lesão,  corados em H&E, dos 

grupos SPSS, SMAC e SMIC, respectivamente, no tempo de 7 dias da lesão. B: Imagens comparativas 

entre os grupos SMAC e SMIC, no tempo D7, apresentando elementos histológicos de importância para 

cicatrização.. Seta preta indica a organização dos elementos da derme neoformados com infiltrado 

inflamatório. Seta amarela indica vasos sanguíneos neoformados. Seta azul indica crosta. Seta branca 
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indica hemácias livres. Círculo verde: Epiderme nova em formação. Círculo vermelho: Derme nova em 

formação. 

No tempo de 14 dias, apenas o grupo SMAC não apresentava a área de ferida 

epitelizada (Figura 11A). O grupo SMIC apresentava toda a área de lesão preenchida 

com tecido de granulação epitelizado. Nesta fase observou-se maior espessura do 

epitélio do grupo SMIC comparado aos demais (Figura 11B).  
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SPSSD14 

 

 

SMACD14 

 

SMICD14 

 

 

 

Figura 11. Análise histopatológica quatorze dias após lesão por punch e tratamento com solução 

salina e extrato da romã. A: Imagens representam cortes histológicos comparativos entre os grupos 

SPSS, SMAC e SMIC, respectivamente. Seta branca: indica a epiderme não formada em pequena área da 

ferida, em SMAC. B: Imagem representa corte histológico do grupo tratado com extrato obtido por 

microondas (SMIC), demonstrando a espessura aumentada da epiderme em formação (Círculo verde).  
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No tempo de 21 dias, todos os grupos apresentaram a área de ferida com tecido 

de granulação e epitelizada. Neste período o tecido de granulação apresenta-se em todos 

os grupos, com presença de botões germinativos, dos folículos pilosos e glândulas, em 

grande quantidade na região perilesão. O grupo SMAC apresentava esses anexos em 

uma quantidade maior e mais organizada (Figura 12). 

 

 

 

SPSSD21 

 

SMACD21 SMICD21 

 

Figura 12. Análise histopatológica vinte e um dias após lesão por punch e tratamento com solução 

salina e extrato de romã. As imagens representam cortes histológicos, corados com H&E comparativos 

entre os grupos SPSS, SMAC e SMIC. Observou-se presença de botões germinativos, indicados com a 

seta preta. 
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Em D30, os três grupos estudados apresentaram características semelhantes 

quanto ao tecido de granulação. No SPSS e SMAC havia crescimento de botões 

germinativos glandulares na derme, com maior quantidade e organização no SMAC 

(Figura 13). 
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SMACD30 SMICD30 

 

 

 

Figura 13. Análise histopatológica trinta dias após lesão por punch e tratamento com extrato de 

romã. As imagens representam cortes histológicos, corados em H&E, comparativos dos grupos SPSS, 

SMAC e SMIC, respectivamente. Seta preta: indica botões germinativos no tecido. 
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4.3 Análise histomorfométrica 

 

4.3.1 Análise do distanciamento das bordas da lesão 

 

O material histopatológico da lesão foi avaliado por microscopia óptica, onde foi 

feito a medida do distanciamento da epiderme na área de lesão (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Análise microscópica do distanciamento das bordas da lesão. A figura representa o 

distanciamento das bordas das feridas, mensurado através de microscopia óptica, no aumento de 4x, 

referentes aos grupos SPSS, SMAC e SMIC. Os dados são expressos como média ± DP, n=4 ** P<0,01 

comparação entre os grupos SPSS e SMIC). 

 

Houve diferença estatística entre os grupos SPSS e SMIC, no D1 do tratamento, 

com diferença de p<0,01. Observou-se que o extrato microondas determinou menor área 

de lesão em relação aos demais grupos, apresentando aproximadamente 57% da área do 

SPSS, no tempo D1. 

 

4.3.2 Análise da espessura da epiderme 

 

A espessura de epiderme foi maior nos grupos: SMAC comparado ao SPSS, em 

D14, com diferença de 27,04 µm, entre os grupos; SMIC, comparado ao SPSS, em D14, 

com diferença de 31,57 µm; SPSS comparado ao SMIC, em D21, com diferença entre 

os grupos de 21,59 µm. No tempo de 21 dias, o grupo SMAC apresentou maior 
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espessura comparada ao grupo SMIC (Figura 15B). Visualmente observamos esta 

espessura aumentada na figura 15A, conforme indicado nas setas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Análise da espessura da epiderme dos grupos SPSS, SMAC e SMIC em D14 e D21. A. 

Cortes histológicos, corados em H&E, dos grupos SPSS, SMAC e SMIC, respectivamente, no tempo 14 

dias. As setas azuis indicam o epitélio. B. Espessura da epiderme dos grupos SPSS, SMAC e SMIC. Os 

dados são expressos como média ± DP, n=4 (*P<0,05 comparação entre os grupos SPSS e SMAC; 

**P<0,01 comparação entre os grupos SPSS e SMIC em D14; ***P<0,05 comparação entre os grupos 

SPSS e SMIC em D21; ****P<0,01 comparação entre os grupos SMAC e SMIC em D21). 

 

4.3.3 Análise do conteúdo de colágeno total 

 

 Ao relacionar a área de fibrose com a área total do tecido, nos tempos de 21 e 30 

dias, foi encontrada diferença entre os grupos SPSS e SMAC, no tempo de 21 dias, com 

10,5% de diferença na relação área de fibrose sobre a área total (Figura 16B). Na figura 

16A, o tecido corado em rosa indica a área preenchida com fibras colágenas 

neoformadas. Toda esta área no momento da lesão foi retirada e a coloração demonstra 

que houve preenchimento (proliferação) por novo tecido. Apesar de não haver 
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mensuração da arquitetura destas fibras colágenas, notou-se uma deposição horizontal 

destas nos grupos SMAC e SMIC, com uma densidade maior de fibras expressas no 

grupo SMAC. Notou-se epitelização de todos os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 16. Análise do conteúdo de colágeno total dos grupos SPSS, SMAC e SMIC em D21 e D30. 

A. Imagem da região cicatrizada do epitélio lesionado no tempo D21. Grupos SPSS, SMAC e SMIC, 

respectivamente. Coloração: Picrosírius. Setas azuis: indicam a epiderme. Seta branca: indica fibras 

colágenas (coradas em rosa) B. Relação entre a área de fibrose sobre a área total dos grupos SPSS, SMAC 

e SMIC, em D21 e D30. Os dados são expressos como média da área de fibrose sobre a área total, 

expressa em porcentagem ± DP, n=4. (*P<0,01 comparação entre os grupos SPSS e SMAC em D21). 
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5 DISCUSSÃO  

 

 O extrato de romã demonstrou efeito benéfico sobre a cicatrização das feridas 

estudadas. Em alguns aspectos o extrato microondas, principalmente, na análise 

microscópica do distanciamento de bordas e organização do tecido de granulação, 

apresentou melhores resultados, comparado aos demais, com presença de tecido de 

granulação em maior quantidade e espessura da epiderme aumentada. O extrato 

macerado, na análise da espessura da epiderme e quantidade de colágeno total 

demonstrou efeito positivo, mas foi o único grupo que não obteve total reepitelização 

com 14 dias de lesão. Provavelmente a metodologia aplicada na obtenção dos extratos 

deixou de preservar determinados produtos ativos essenciais, que em conjunto 

originariam uma cicatrização rápida, eficaz e eficiente.  

 Nas primeiras 24 horas, a partir da origem da lesão, ocorrem eventos 

necessários para a proteção da área, como a hemostasia, seguido de vasodilatação, 

aumento do fluxo sangüíneo local, edema e infiltrado leucocitário. Tais efeitos são 

fisiológicos e de duração limitada, caso a duração se estenda, inicia-se a cronicidade da 

ferida. Vários fatores podem influenciar de forma negativa a cicatrização, como 

presença de diabetes mellitus, desnutrição, obesidade, baixa mobilidade, dentre outros 

fatores (KAMAMOTO et al., 2007; TAZIMA et al., 2008; ISAAC et al., 2010; SILVA 

et al., 2011). 

Sugere-se um efeito antiinflamatório sobre as feridas com o tratamento da romã, 

pois ao ser avaliado os achados em D1, menor área de lesão foi encontrada em SMAC e 

SMIC (JURENKA et al., 2008; NUÑEZ et al., 2008; VALDÉS et al., 2010; 

GÖZLEKÇI et al., 2011).  

A ação antiinflamatória do extrato não prejudicou o processo cicatricial. Os 

cortes histológicos foram observados e notaram-se em D1 vasos sanguíneos congestos, 

infiltrado inflamatório e crosta nas lesões. A redução da área pode ser justificada por 

ação redutora da vasodilatação e, conseqüentemente, do edema, sugerindo que o extrato 

seja um bom produto para resolução precoce de sinais e sintomas inflamatórios que 

podem tornar-se patológicos. Afaq e colaboradores (2010), também encontraram efeito 

inibidor do edema e migração da infiltração leucocitária em lesões causadas por 

radiação ultra-violeta e tratadas com romã. 

Apesar da inflamação ser benéfica à lesão da pele, terapêuticas antiinflamatórias 

específicas são favoráveis à cicatrização, pois podem evitar a cronicidade do processo, 
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principalmente quando está associada a doenças que influenciam negativamente a 

cicatrização. Santuzzi e colaboradores (2011) estudaram inibidores da ciclooxigenase-2 

(COX-2), enzima de grande importância na resposta inflamatória, e observaram um 

aumento na reepitelização cutânea em camundongos sadios, principalmente ao associar 

este tratamento com laserterapia.  

A análise histológica do distanciamento das bordas da ferida, no grupo SMIC em 

D1, demonstrou menor área comparada às demais, sugerindo que a fase de proliferação 

iniciou-se precocemente.  

O grupo SMAC apresentou menor área macroscópica, resultado não encontrado 

à microscopia óptica. Possivelmente a presença de crosta, no tempo D1, pode ter 

causado um efeito visual de diminuição da área de ferida. 

Na fase proliferativa da cicatrização, ocorre o aumento de elementos essenciais 

ao preenchimento e contração da lesão, através de movimentos centrípetos da borda 

para o centro da ferida. Neste momento, determinados elementos celulares são 

diferenciados em fibrócitos, e posteriormente em fibroblastos, que passarão a produzir 

fibras colágenas e elásticas, além de substância amorfa, responsáveis pelo alicerce da 

pele. Ocorre a proliferação das células da epiderme, que passarão a reepitelizar a área. 

Estes elementos trabalharão para proporcionar à ferida os meios adequados ao 

remodelamento tecidual (KAMAMOTO et al., 2007; TAZIMA et al., 2008; ISAAC et 

al., 2010; SILVA et al., 2011). 

 Observou-se nos tempos entre D3 e D7 a presença de crosta nas superfícies das 

feridas tratadas com romã. Esta favorece proteção e meio adequado para a cicatrização, 

como descrito por Silva e colaboradores (2011), fato este que posteriormente fora 

comprovado pela presença de melhor recuperação da pele nos grupos tratados.  

Em D7, o grupo SPSS apresentou menor área comparada ao SMIC, sugere-se 

que houve contração mais rápida da ferida no SPSS, apesar disso, esta contração não 

demonstrou ser significativa para a cicatrização do tecido, pois a mesma não foi 

observada a microscopia óptica. Este achado também se justifica, provavelmente, pela 

presença de fibroblastos em grande quantidade, preenchendo a ferida no grupo tratado 

com o extrato microondas (KAMAMOTO et al., 2007; TAZIMA et al., 2008; ISAAC et 

al., 2010; SILVA et al., 2011). 

Na análise da espessura da epiderme, notamos efeito benéfico de ambos os 

extratos, de tal forma que foi capaz de estimular maior multiplicação e crescimento dos 
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ceratinócitos da epiderme. Os extratos contribuíram para acelerar a reepitelização da 

ferida. 

Apesar do aumento da espessura da epiderme o SMAC foi o único que não 

apresentou total fechamento (contração e reepitelização) da ferida em D14. 

Possivelmente, houve um estímulo a proliferação da epiderme nas regiões de borda, 

com certo retardo na migração dos ceratinócitos para a epitelização das feridas. 

Neste momento, observamos que o grupo SMIC cursou a fase de proliferação de 

maneira mais fisiológica, quando comparado aos demais grupos. As características 

histológicas apontam para cumprimento, sem falhas, de todas as etapas, e isto fica claro 

com a evolução temporal da cicatrização. 

O grupo SMAC apresentou em D21 e D30 uma maior quantidade e maior 

organização dos botões germinativos dos folículos pilosos e glândulas na periferia da 

lesão. O extrato obtido por maceração, provavelmente, preservou algum produto ativo 

de atuação no estímulo para proliferação de crescimento destes anexos, ao mesmo 

tempo em que causou falhas na cicatrização fisiológica, como citado nos parágrafos 

acima. 

A quantidade de colágeno produzido na cicatrização foi maior no tratamento 

com extrato macerado comparado aos demais, no tempo de 21 dias. Possivelmente, o 

extrato estimulou o aumento de fibras colágenas. Tal fato contribui para o 

preenchimento da ferida, mas não pode ser avaliado isoladamente. Seriam necessárias 

outras análises metodológicas, visando avaliar a qualidade e tipo das fibras encontradas. 

As fibras colágenas estavam dispostas horizontalmente, de forma organizada nos grupos 

tratados com a romã. 

As fibras colágenas recém formadas são ligadas, destruídas e substituídas, de 

acordo com a necessidade da cicatrização do tecido.  

Muitos fatores estão envolvidos na cicatrização. Determinados mediadores 

químicos (histamina, eicosanóides, fatores de crescimentos e citocinas, por exemplo), 

no ambiente da lesão, tornam-se essenciais para a resolução da ferida.  Observou-se 

neste estudo um início precoce do crescimento de tecido de granulação, ceratinócitos da 

epiderme e contração da ferida nos animais que utilizaram o extrato, efeito mais 

organizado ao utilizar o extrato microondas. 

No estudo dirigido por Adiga e colaborabores (2010), maior percentagem de 

cicatrização e menor tempo de epitelização foram encontrados com o uso do extrato de 

romã administrado por via oral em diferentes concentrações. A romã foi utilizada 
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concomitante a dexametasona, e diminuiu a supressão da cicatrização ocasionada por 

esta substância. 

Pirbalouti e colaboradores (2010) utilizaram extrato da flor da Punica granatum 

para cicatrização de feridas. Observaram menor área de ferida ao longo do tratamento e 

melhor cicatrização, com diminuição das células inflamatórias, aumento da organização 

e quantidade de fibras colágenas, reepitelização, menor teor de necrose e fibrina nos 

tecidos ao longo do tempo. 

Huan e colaboradores (2013) estudaram a cicatrização de lesões em ratos 

diabéticos tratados com extrato de romã incorporado a um gel, observou que houve 

melhor contração, aumento de infiltração de fibroblastos, regeneração do colágeno, 

vascularização e epitelização da área da ferida. Também observou aumento de 

hidroxiprolina, óxido nítrico, atividade das espécies reativas de oxigênio e expressão de 

TGF- β1 (Fator de Crescimento Transformador-β1), VEGF (Fator de crescimento do 

endotélio vascular) e EGF (Fator de crescimento da Epiderme), fatores estes de grande 

importância e necessidade para o processo cicatricial. 

Segundo Kamamoto (2007), ao avaliar a contração de feridas, notou que a 

introdução de TGF-β (Fator de Crescimento Transformador-β), responsável pela 

formação de fibrose no tecido e transformação de fibroblastos em miofibroblastos, 

promovia maior contração do colágeno e fibroblastos. 

A administração de fator de crescimento epidérmico, na região da lesão de pé-

diabético, demonstrou melhor cicatrização e menores chances de amputações de 

membros (BERLANGA et al., 2013). 

Além disso, Koria e colaboradores (2011) demonstraram aumento de 

ceratinócitos e fibroblastos nas feridas tratadas com KGF (Fator de crescimento de 

ceratinócitos) e um peptídeo com afinidade com elastina. 

Correlacionando com os estudos acima citados, podemos sugerir que a romã 

disponibilizaria, em seu conteúdo, de fatores que promovem o estímulo da produção de 

fatores de crescimento, necessários a cicatrização, pois, apesar de utilizarem 

metodologia diferente, encontraram resultados semelhantes aos achados nesta 

dissertação.  

São necessários estudos pormenorizados sobre a composição deste extrato, 

visando identificar quais os princípios ativos são responsáveis pelo efeito benéfico sobre 

a lesão de pele. Além disso, metodologia específica para marcar moléculas necessárias à 

cicatrização, como os fatores de crescimento e outros, também são importantes, visando 
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identificar quais delas estão aumentadas ou diminuídas, e entender seus efeitos neste 

processo. 

Estudos determinaram que a proteção gerada pela romã é originada pelo seu 

efeito antioxidante (NIWANO et al., 2011; JAIN et al., 2011; LAMAR et al., 2005). 

Nos tecidos danificados, há um aumento de espécies reativas de oxigênio, responsáveis 

por várias ações positivas e negativas, dentre elas está o recrutamento leucocitário 

(NIETHAMMER et al., 2009). Pela sua ação antioxidante, a romã protege os tecidos 

das ações negativas destas espécies reativas. 

As características histológicas dos grupos tratados demonstravam a presença de 

infiltrado leucocitário e edema mais discreto, quando comparado ao grupo controle. A 

inflamação local demonstrou características mais brandas e fisiológicas (menor edema, 

hemorragias e outras características) quando comparado ao SPSS. Tal fato pode ser 

corroborado com pesquisas e opiniões encontradas em diversas publicações, 

correlacionando os achados com o que é descrito como cicatrização fisiológica e/ou 

patológica na literatura (SILVA et al., 2011; KAMAMOTO et al., 2007; TAZIMA et 

al., 2008; ISAAC et al., 2010).  

Os resultados encontrados no grupo SMIC demonstraram o papel estimulante 

sobre a cicatrização da pele através da ação antiinflamatória e antioxidante combinada 

do extrato utilizado, além de efeitos estimulantes que necessitam de maiores estudos 

visando elucidar os prováveis mecanismos de ação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Os grupos tratados com o extrato de romã apresentaram uma aceleração no 

processo de cicatrização, com redução do período inflamatório inicial e início precoce 

da fase proliferativa (aumento do tecido de granulação e espessura da epiderme), 

demonstrando melhores resultados no grupo tratado com o extrato microondas. 

 A partir destes resultados, sugerem-se maiores estudos com o extrato de romã 

obtido pelo método de microondas, correlacionando outras doenças de base que 

prejudicam a cicatrização, como o diabetes mellitus e infecção. 

 O extrato poderia também ser incorporado em veículo que auxiliasse a 

cicatrização através da manutenção da hidratação adequada da ferida, como o gel ou 

placas. 

A análise da qualidade e tipo das fibras colágenas também poderia ser realizada, 

visando observar se há diferenças entre os grupos controle e tratados. 
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