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RESUMO 
 

As plantas e componentes medicinais são aquelas advindas da natureza que possuem propriedades 
terapêuticas e são utilizadas na confecção de medicações e terapias, podendo ser por via tópica, 
infusões e via oral, tal utilização é denominada fitoterapia, a qual pode apresentar diversos benefícios 
à saúde do indivíduo tendo maior visibilidade a partir de 2006 com a elaboração de portarias e 
políticas sobre fitoterapia pelo Sistema Único de Saúde. Dente os benefícios destaca-se a ação 
cicatrizante e antisséptica de alguns componentes, podendo estas plantas ser aliadas no tratamento 
de feridas. Deste modo a presente pesquisa teve por objetivo a descrição do potencial da fitoterapia  
no tratamento de lesões cutâneas através da metodologia de Revisão de Literatura. As bases de 
dados utilizadas foram a Biblioteca Virtual de Saúde, Scientific Eletronic Library Online, Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal e publicações do Ministério da 
Saúde. A revisão possibilitou observar que o componente fitoterápico mais utilizado e eficiente foi a 
Babosa e o óleo de rosa mosqueta, todavia, outros componentes se mostraram eficientes para tal fim, 
como o barbatimão, cúrcuma mel e centella asiática, sendo fundamental que os profissionais da 
saúde compreendam seus benefícios para maior utilização, devido ao seu custo acessível para a 
população.  

 
Palavras chave: Feridas, Fitoterápico, Medicina alternativa, Planta medicinal 
Linha de pesquisa: Medicina natural 
 
 

ABSTRACT 
 

Medicinal plants and components are those derived from nature that have therapeutic properties and 
are used in the manufacture of medications and therapies, which can be topically, infusions and orally, 
such use is called phytotherapy, which can present several benefits to the health of the individual 
having greater visibility from 2006 with the development of ordinances and policies on phytotherapy by 
the Unified Health System. Among the benefits, the healing and antiseptic action of some components 
stands out, and these plants can be combined in the treatment of wounds. Thus, this research aimed 
to describe the potential of phytotherapy in the treatment of skin lesions through the literature review 
methodology. The databases used were the Virtual Health Library, Scientific Eletronic Library Online, 
Network of Scientific Journals of Latin America and the Caribbean, Spain and Portugal and 
publications by the Ministry of Health. The review made it possible to observe that. The review made it 
possible to observe that the most used and efficient herbal component was aloe vera and rosehip oil, 
however, other components proved to be efficient for this purpose, such as barbatimão, turmeric 
honey and asian centella, being essential that health professionals understand its benefits for greater 
use, due to its affordable cost for the population. 
       
Keywords: Alternative medicine, Medicinal plant, Phytotherapic, Wounds 
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1. INTRODUÇÃO 

  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) a pele é um 

tecido com função primordialmente protetiva ao organismo, que através de suas 

camadas pode também absorver substâncias terapêuticas quando a epiderme, 

derme e/ou hipoderme sofrem danos, sendo os tratamentos naturais altamente 

indicados (SBD, 2017). 

Deste modo, a pele é o principal ponto defensivo do organismo e então 

quando uma lesão ocorre, o corpo se torna susceptível a agentes patógenos e 

degradação celular, e, para que seja corrigida é necessário que haja o processo 

denominado cicatrização, que é dividido em quatro fases: homeostase, inflamação, 

proliferação e remodelação, que visam refazer o tecido local a fim de reestabelecer a 

função protetiva da pele. Para que ocorra, em casos mais severos de lesão, é 

fundamental o uso de produtos medicinais, sendo a fitoterapia uma alternativa no 

tratamento das lesões (BARRETO, 2015). 

O uso da fitoterapia no tratamento de lesões cutâneas tem amparo legal pela 

portaria interministerial nº 2.960, de 9 de dezembro de 2008, que aprova a utilização 

das plantas medicinais e fitoterápicos em território brasileiro, além de criar o Comitê 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, bem como a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), de 2006 que tem por objetivo 

acessibilidade às plantas medicinais e fitoterápicos, diversificando a cadeia produtiva 

e de consumo no nosso país.  

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 

representou uma evolução no que se refere a métodos alternativos de tratamento 

sendo também criada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF), sendo maneiras de introduzir o conhecimento popular respaldado na 

ciência. Todavia seu uso no Sistema Único de Saúde (SUS) ainda não é 

amplamente conhecido e credibilizado, não tendo seu uso reforçado, ocorrendo na 

maior parte das vezes o tratamento convencional com produtos sintéticos 

(FIGUEREDO; GURGEL; GURGEL JÚNIOR, 2014). 
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Pesquisa de Caccia Bava et al. (2017) revelou que a disponibilidade destas 

medicações ainda não é amplamente praticada na rede pública, sendo as cidades 

mais populosas responsáveis pela maior oferta do acesso à população, sendo os 

produtores de fitoterapia produzidos industrialmente mais utilizados do que os 

naturais diretos. 

A utilização das plantas medicinais e fitoterapia é utilizada desde a 

antiguidade, onde povos remotos utilizavam plantas para curar e reduzir 

desconfortos, e mesmo com os avanços tecnológicos, representam uma alternativa 

de tratamento, facilitando a adesão da população, devido a proximidade com o 

conhecimento popular. Com utilização correta, seus efeitos podem ser altamente 

eficientes na cicatrização de feridas, o que requer conhecimento e domínio por parte 

da equipe de saúde (FLORES, 2016). 

De acordo com pesquisa de Silva et al (2015) a eficácia do tratamento 

alternativo com produtos naturais se devem a características cicatrizantes, curativas, 

anticoagulantes, antimicrobianas, características que são utilizadas para tratar 

lesões cutâneas, além de que em diversos casos reduzem os riscos de irritações 

nos tecidos adjascentes, tonando fundamental que haja mais pesquisas sobre as 

prorpiedades das plantas medicinais e fitoterápicos. 

Portanto, a presente pesquisa teve por objetivo a descrição do potencial da 

fitoterapia e plantas medicinais no tratamento de lesões cutâneas. A metodologia 

adotada foi o Levantamento Bibliográfico com construção teórica exclusivamente 

eletrônica, nas bases de dados eletrônicas: Scientific Electronic Library Online 

(SciELO); Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) e publicações oficiais do Ministério 

da Saúde.  

Foi aplicado um filtro para publicações do ano de 2006 ao ano de 2020, 

selecionando um total de 24 arquivos. A pesquisa teve início no mês de março de 

2020 e finalização no mês de outubro de 2020.   
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

Apesar de eficiente, foi evidenciado na pesquisa de Santos; Trindade (2017), 

através de uma revisão sistemática sobre o assunto que a falta do conhecimento 

sobre a fitoterapia dificulta sua utilização em processos cicatriciais em lesões, além 

de outros fatores e percalços, conforme expresso no Gráfico 1 a seguir: 

 
Gráfico 1: Dificuldades encontradas no uso das plantas medicinais e da fitoterapia 

 
Fonte: Santos; Trindade (2017, p. 26). 

 

Para que uma lesão seja cicatrizada é indispensável que o tecido receba 

irrigação sanguínea abundante e oxigênio, sendo a ingestão de determinados 

componentes um fator que facilita a cicatrização também. A idade é um fator 

determinante também para a cicatrização, pois a cada ano de vida, os seres 

humanos perdem em torno de 1% de colágeno na derme e então entram 

substâncias antibacterianas, com pH ácido e potencial gerador de peróxido de 

hidrogênio para melhorar o aspecto da pele. Tais propriedades estão presentes em 

diversos fitoterápicos e componentes naturais (BARRETO, 2015). 

Foi levantado em pesquisa de Ramalho et al., (2018) a Calêndula, Aloe vera, 

Copaíba e o Barbatimão como cicatrizantes e agentes reparadores de tecidos 

epiteliais, atuando também com suas propriedades antimicrobianas, favorecendo a 

cicatrização das lesões. Os autores ressaltaram que mesmo tendo propriedades 
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terapêuticas favoráveis, devem ser utilizados de modo consciente, por também 

terem potencial de toxicidade quando em excesso. 

O barbatimão teve sua composição estudada por Berg (2016), o qual 

ressaltou que é um componente proveniente do cerrado brasileiro e que é uma 

casca, com ação de cicatrização e anti-inflamatória, podendo ser utilizada para tratar 

lesões, queimaduras e complicações ginecológicas, pois possui elevado teor de 

taninos, favorecendo assim a replicação celular cicatricial. Pode ser utilizada com 

aplicação do líquido de sua cocção diretamente na lesão, apresentando resultados 

eficazes com o uso prolongado, de pelo menos 4 meses, e seu mecanismo de 

cicatrização está expresso no fluxograma a seguir: 

 
Fluxograma 1: Processo de cicatrização de lesões através do tratamento cutâneo com Barbatimão 
em lesões 

 
 

 
 

 
 
 
Fonte: Adaptado de Berg (2016) 
 

Compreender os fatores cicatriciais das práticas fitoterápicas é fundamental, 

pois uma para cicatrizar uma lesão é importante entender sua morfologia, ou seja, 

sua profundidade, extensão, exsudato e abertura, para então escolher o 

componente adequado. O mel, de acordo com Barreto (2015) é uma alternativa para 

lesões infectadas crônicas, a babosa e centella para tratar lesões crônicas não 

infectadas, óleo de rosa mosqueta acelera a regeneração da pele, sendo uma opção 

para lesões já fechadas, a cúrcuma (em nanopartículas ou gel de emulsão) acelera 

a renovação tecidual da derme, principalmente na fase inflamatória e proliferativa. 

Deste modo, ainda que determinado componente apresente propriedades 

terapêuticas interessantes, é fundamental que o produto utilizado seja de acordo 

com as normas sanitárias e dermatológicas do país, além de que o profissional que 

indica os tratamentos fitoterápicos deve conhecer amplamente seus benefícios, 

Queratinócitos migram 

para o local afetado 

Miofibroblastos ao redor 

da lesão se contraem 

Ocorre a aproximação 

das bordas 

A proliferação de mais queratinócitos é 

estimulada, e então ocorre o fechamento da 

ferida 
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riscos das superdoses e eventos adversos relacionados ao uso de cada substância 

no corpo humano (SOUTO 2015). 

Quadro 1: Apresentação, modo de uso, função e propriedades de cada componente: 

COMPONENTE FORMA DE USO FUNÇÃO E PROPRIEDADES 

Curcuma Fórmulas ttópicas: 
Nanopartículas de cúrcuma ou 
gel de nanoemulsão 

Aumenta o tecido de granulação, colágeno, 
reepiteliza, regenera o tecido, aumenta a 
permeabilidade da pele reduz o estresse da 
oxidação e restaura sua integridade 

Mel e Mel da 
Manuka 

Puro, aplicado nas lesões ou 
sintetizado em produtos à base 
de seus componentes 

Propriedades antibacterianas, pH baixo, 
elevado teor de açúcar e portanto gera 
peróxido de hidrogênio, altos níveis de 
metilglioxal dicarbonil em algumas formas 
específicas 

Óleo de rosa 
mosqueta ou 

rubiginosa 

Óleo puro aplicado diretamente 
na lesão, principalmente 
queloide ou cicatriz. 

Principalmente em feridas pós-operatórias, boa 
regeneração dos tecidos 

Centella da 
Ásia 

Infusão e soluções tópicas Rica em triterpenoides pentacíclicos, sendo 
altamente cicatrizante 

Aroeira Entre casca, gel, óvulo e frutos. 
Em forma de infusão, para 
aplicar no local da lesão ou 
realizar bochechos e 
compressas 

Rica em ácidos graxos, flavonoides e taninos. 
Tem ação antioxidante, cicatrizante e 
antimicrobiana 

Babosa Utiliza-se as folhas, com 
aplicação do sumo fresco sob o 
local da lesão 

Ação antimicrobiana, antifúngicaa, hidratante, 
indicada para uso em queimaduras 
superficiais, lesões anais crônicas e dermatite 
seborreica moderada 

Calêndula Capítulos florais, infusões, 
óleos, hidrocarbonetos 

Antiinflamatória e estimulante do tecido de 
granulação, favorecendo a cicatrização e 
fechamento da lesão 

Confrei Infusões, sucos e aplicações 
tópicas em gel/creme 

Analgésico, anti-edema e atua como 
adstringente 

Girassol Capítulos florais, uso mais 
amplo em forma de Óleo 

Rico em ácido linoleico, age na fase 
inflamatória, migrando macrófagos para o local 
da lesão, aumentando a inflamação local, 
favorecendo a fase proliferativa 

Guaçatonga Uso das folhas e cascas, com 
infusão e aplicações tópicas 

Antiinflamatória e antiofídica 

Fonte: Informações de Araujo; Porto (2018), Barreto (2015), Berg (2016), Souto (2015) 
 

Diante de tais propriedades e benefícios terapêuticos, a fitoterapia se mostra 

uma alternativa interessante para uso em saúde coletiva, principalmente na Rede 

Básica de Saúde, pois neste âmbito há muitas feridas crônicas, que demandariam 

tratamentos inacessíveis, e, ao introduzir as plantas e produtos naturais como 

estratégia para cicatrização, o tratamento se torna mais acessível, devido ao baixo 

custo (PASSOS et al., 2017). 
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Para testar a eficácia da fitoterapia na cicatrização de lesões no ambiente da 

Atenção Básica, Vieira (2018) fizeram uso do decoto da Anacardium occidentale, 

popularmente conhecida como cajueiro em paciente de atendimento domiciliar pelo 

Programa Melhor em Casa, com ferida crônica. Na pesquisa foi usado o decoto da 

planta para limpar a lesão, notando que a ferida teve uma evolução eficaz no que se 

refere a extensão e volume e exsudato, todavia, houve danos adicionais tissulares 

profundos, o que trouxe diversos questionamentos ao autor da pesquisa, pois 

tratava-se de um paciente limitado e com condições crônicas. Todavia, apesar dos 

agravos, demonstrou-se uma alternativa como anestésico, podendo ser utilizada na 

limpeza da lesão, e então fazer uso de outro produto para fins de cicatrização. 

Jarjis; Crewe; Matzen (2016) estudaram o uso de mel em lesões pós-

cirúrgicas bariátricas, obtendo excelente sresultados no uso do mel como debridante 

natural, favorecendo a granulação e reepitelização. A pesquisa foi realizada em uma 

paciente de 40 anos, com deiscência após abdominoplastia bariátrica. A paciente 

não queria revisão cirúrgica, então optou por utilizar o mel de Manuka para 

cicatrização, e, no caso apresentou resultado satisfatório, conforme expresso na 

Figura 4 a seguir: 

 
Figura 4: Início do caso pós-operatório (A), e resultado após 4 semanas de tratamento com aplicação 
tópica de mel de Manuka 

 
Fonte: Jarjis; Crewe; Matzen (2016, p. 11)  
 

Já pesquisa de Moreno; Dutra; Rodrigues (2018) realizaram uma pesquisa de 

campo com uma paciente de 60 anos com comorbidades, que apresentava uma 
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ferida pós-operatória não cicatrizada em fossa ilíaca direita, sem cicatrização 

eficiente por três meses, então, durante 35 dias foi submetida a tratamento tópico 

com Girassol, Mamona e Erva de Santa Maria. Utilizou-se na primeira semana Erva 

de Santa Maria macerada e Óleo de mamona para os curativos, e na segunda 

semana utilizado o óleo de girassol no lugar do óleo de mamona, observando que 

após duas semanas de tratamento o tecido desvitalizado foi recuperado e seu 

aspecto melhorado e, após seguimento do tratamento, houve cicatrização total em 

35 dias. 

Sobre a Babosa, pesquisa de Piriz et al., (2014) demonstrou que seu efeito é 

potencializado quando utilizada juntamente com a nitroglicerina. Este componente, a 

babosa, também conhecido como aloe vera é o mais estudado atualmente e 

também dos componentes fitoterápicos para tratar lesões de pele foi o mais 

estudado nos últimos 20 anos, apresentando resultados positivos nas 10 últimas 

pesquisas de campo realizadas, devido a seu efeito hidratante e emoliente além das 

propriedades cicatrizantes. 

No que se refere a aplicação da fitoterapia com uso de aloe vera em lesões 

íntimas , Chini et al., (2017) realizaram uma revisão integrativa com o uso da Babosa 

em feridas pós cirúrgicas de parto cesária, episiotomia, queimaduras, sítio doador de 

enxerto de pele, lesões provenientes de hemorroidectomia e fissuras crônicas. Com 

a pesquisa foi possível observar que o aloe vera realiza a cicatrização das lesões e 

tem ação analgésica principalmente em queimaduras e fissuras anais. 

Fois estudada a eficácia do óleo de extrato do urucum para tratamento de 

lesões abertas como alternativa de baixo custo, primeiramente com testes em 

camundongos, observando que após 21 dias de tratamento houve evolução para 

cicatrização, com presença de fibrinas e todos na fase cicatricial de manutenção, 

todavia, em aspectos estéticos não apresenta um resultado tão satisfatório, e, para 

tal, devem ser estudados outros componentes fitoterápicos (CAPELLA et al., 2016). 

Eurides et al., (2011) realizaram uma pesquisa experimental onde testaram a 

eficácia do óleo de rosa mosqueta na cicatrização de lesões pós-operatórias em 

roedores. Os pesquisadores notaram que após 14 dias, conforme expresso na 
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amostra citológica a seguir (Figura 3), o grupo A, que não foi tratado com o óleo, 

apresentou falta de tecido conjuntivo e tecido cicatricial, o oposto do grupo B, que foi 

tratado com aplicação do óleo de rosa mosqueta sob a lesão, e apresentou extensa 

formação de tecido conjuntivo, reação inflamatória, tecido de granulação, colágeno e 

fibroblastos. Após 21 dias, a cicatrização do grupo que recebeu o tratamento foi 

superior ao grupo que não recebeu. 

 
Figura 3: Amostra citológica da lesão pós-operatória nos camundongos do grupo controle (A) e grupo 
experimental (B) após 14 dias de pesquisa 

 

 
Fonte: Eurides et al., (2011, p. 7) 

 

 A utilização do óleo de Rosa Mosqueta foi estudado também por Valéron-

Almazán et al., (2015), os quais realizaram um ensaio clínico prospectivo com 108 

pacientes com cicatrizes pós-operatórias, sendo avaliados após 6 semanas e após 

12 semanas. 76 compunham o grupo intervenção, com tratamento das lesões duas 

vezes ao dia com o óleo puro e 32 compunham o grupo controle, com tratamento 

convencional, observando que nos pacientes que fizeram o uso do óleo 

apresentaram menor rubor local, descoloração do local da ferida operatória, 

demonstrando que o óleo é uma excelente opção para melhorar o aspecto de 

cicatrize, possuindo custo mais acessível que tratamentos convencionais, expresso 

resultados nas Figuras 2 e 3 a seguir: 

 
Figura 2: Aspecto da ferida operatória de duas pacientes após retirada de pontos (A) e após 12 
semanas de tratamento de 12 semanas com o óleo fitoterápico (B) 
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Fonte: Valéron-Almazán et al., (2015, p. 166) 
Figura 3: Aspecto da ferida operatória de duas pacientes após retirada de pontos (A) e após 12 
semanas de tratamento de 12 semanas com o óleo fitoterápico (B) 

 
Fonte: Valéron-Almazán et al., (2015, p. 166) 

 

No que se refere ao suposto custo acessível dos produtos fitoterápicos em 

detrimento dos produtos tradicionais, Andrade et al., (2019) utilizados em lesões 

crônicas de um ambulatório, sendo analisados 344 prontuários de pacientes 

atendidos, obtendo que mesmo utilizando tratamento fitoterápico para 100 dos 

pacientes pesquisados, os custos da fitoterapia foram menores do que os 

tratamentos convencionais, conforme segue o Quadro2 

 
Quadro 2: Custo total dos produtos utilizados para tratar feridas crônicas 

MATERIAL/PRODUTO CUSTO TOTAL  (REAIS) 

Luvas estéreis R$711,17 

Solução fisiológica a 0,9% R$ 357,86 

Atadura de crepe R$ 312,44 

Coberturas convencionais 627,87 

Coberturas fitoterápicas 103,20 

Fonte: Adaptado de Andrade et al., (2019) 

 

Ao realizar tratamento de lesões, o enfermeiro deve considerar aspectos 

sociais do paciente, vendo-o de modo holístico, pois uma lesão afeta sua 

autoestima, há possibilidade de que não hajam recursos financeiros suficientes para 

tratamentos mais invasivos, portanto, o paciente sempre deve ser ouvido e deve ser 

oferecido a ele as alternativas fitoterápicas mais adequadas para seu tipo de lesão, 
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incorporando ao dia a dia as práticas integrativas propostas pelo SUS (MORENO; 

DUTRA; RODRIGUES, 2018). 

Devido ao seu uso milenar, pode ocorrer o uso desenfreado dos fitoterápicos 

e plantas medicinais, pois por serem naturais os indivíduos podem compreender que 

seu excesso não fará mal, o que pode prejudicar seu tratamento, portanto os 

profissionais que assistem estes pacientes devem possuir conhecimento acerca da 

fitoterapia, suas fragilidades epotencialidades (ACIOLE 2019) 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível observar que o componente fitoterápico mais citado no que se 

refere aos poderes de cicatrização foi o óleo de rosa mosqueta e a Babosa ou aloe 

vera. A Babosa devido a suas propriedades calmantes e emolientes, e o óleo 

principalmente como uma alternativa para recuperação de tecido principalmente em 

lesões pós-operatórias. 

Todavia, o mel da Manuka apresentou excelentes resultados práticos em 

lesão pós cirúrgica com deiscência, o Barbatimão foi citado amplamente como uma 

ótima alternativa na cicatrização de lesões crônicas, seguido da cúrcuma, calêndula, 

cajueiro, copaíba e centella asiática. Foi possível notar que para uma escolha 

adequada e sucesso do tratamento, é fundamental conhecer o tipo de lesão que 

será tratada, suas características morfológicas a fim de escolher o componente mais 

adequado para o tratamento daquela lesão, de acordo com o que for necessário. 

Destaca-se a importância de maior divulgação do uso da fitoterapia como 

alternativa para tratar lesões cutâneas, pois possui um preço acessível e configura-

se uma estratégia eficiente quando aplicada de modo correto e consciente. É 

fundamental que sejam feitas mais pesquisas sobre o tema, a fim de conhecer as 

propriedades de cada fitoterápico e planta medicinal, e também divulgar os 

tratamentos alternativos na recuperação da integridade do tecido epitelial. 
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