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RESUMO
Objetivo: O objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento do potencial
fitoterápico da Romã (Punica granatum L.), e da sua aplicação na odontologia.
Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo narrativa, no qual foram
selecionados artigos científicos, através das plataformas: Pubmed, Lilacs (Centro
LatinoAmericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), BVS (Biblioteca
Virtual em Saúde) e Scielo (Scientific Eletronic Library Online), no período de 2010 à
2020. A pesquisa nas plataformas se deu através dos descritores: Romã, Fitoterápicos e
Odontologia; os critérios de inclusão foram pesquisas que abordassem o uso de
fitoterápicos, como a Punica granatum L. e sua aplicação na odontologia, publicadas em
português, inglês e espanhol; em formatos de artigos, revisões, dissertações e teses. Já
os artigos que não incluíam o uso da romã, sua aplicação na odontologia e fitoterápicos
foram excluídos da amostra.
Resultados: A planta é alvo de variados estudos e importante por apresentar
significativo potencial anti-inflamatório, como também antioxidante, cicatrizante e
antimicrobiano, sendo essenciais para tratamentos na odontologia. A romã como um
todo, possui em sua composição compostos fenólicos como alcalóides, flavonoides
(apigenina e narigenina), antocianinas, taninos (ácido gálico e elágico) e ácidos fenólicos.
Além disso, são adaptáveis em regiões tropicais, subtropicais, em diferentes situações
climáticas, indicando adaptabilidade e flexibilidade do plantio.
Conclusões: A Punica granatum L. apresenta elevado potencial fitoterápico, tendo
relevância em diversas áreas. Além disso, a fitoterapia vem exibindo transformações
significativas por meio da sua utilização, proporcionando assim melhoras a saúde.
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ABSTRACT
Objective: The objective of this work was to carry out a survey of the phytotherapic
potential of Pomegranate (Punica granatum L.), and its application in dentistry.
Methods: This is a narrative-type bibliographic review, in which scientific articles were
selected through the platforms: Pubmed, Lilacs (Latin American and Caribbean Center on
Health Sciences Information), VHL (Virtual Health Library) and Scielo (Scientific Eletronic
Library Online), from 2010 to 2020. The research on the platforms took place through
the descriptors: Pomegranate, Phytotherapics and Dentistry; the inclusion criteria were
research that addressed the use of herbal medicines, such as Punica granatum L. and its
application in dentistry, published in Portuguese, English and Spanish; in article, review,
dissertation and thesis formats. Articles that did not include the use of pomegranate, its
application in dentistry and herbal medicines were excluded from the sample.
Results: The plant is the target of several studies and important for presenting
significant anti-inflammatory potential, as well as antioxidant, healing and antimicrobial,
being essential for treatments in dentistry. Pomegranate as a whole has phenolic
compounds such as alkaloids, flavonoids (apigenin and narigenin), anthocyanins, tannins
(gallic and ellagic acid) and phenolic acids. In addition, they are adaptable in tropical,
subtropical regions, in different climatic situations, indicating adaptability and flexibility of
planting.
Conclusions: Punica granatum L. has a high phytotherapeutic potential, having
relevance in several areas. In addition, phytotherapy has been showing significant
changes through its use, thus providing health improvements.
Keywords: Pomegranate. Phytotherapy. Dentistry.
1. Introdução
Há tempos o uso de plantas medicinais é utilizado, sendo um fator que vem
crescendo a cada dia em diversas culturas devido a suas potencialidades terapêuticas¹.
Porém, com o surgimento e desenvolvimento da medicina moderna, apareceram novos
métodos para o tratamento, como medicamentos de indústrias farmacêuticas, fazendo
com que o uso entrasse em declínio².
As plantas medicinais são recursos terapêuticos essenciais, usados para a
restauração da saúde da população³, sobretudo na área odontológica. No entanto, faz-se
necessário a avaliação de sua eficácia e segurança para que sejam utilizados
clinicamente4. Estudos vem sendo conduzidos visando preencher essas lacunas dos
preparos que envolvem as plantas medicinais2,5.
A Fitoterapia é a ciência que explora o uso de plantas ou parte delas como forma
de recursos terapêuticos contra doenças que afetam o ser humano 6. O Brasil, por possuir
a maior diversidade vegetal do mundo, dispõe de ampla potencialidade para o
desenvolvimento da Fitoterapia, tendo aplicação na Odontologia7-8. Os medicamentos
fitoterápicos contribuem para a saúde, mas é necessário indicações e utilização de forma
correta9.
Com a evolução da interação da fitoterapia com a Odontologia, as análises de
diferentes extratos de plantas foram de grande interesse devido ao custo acessível,
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principalmente nos programas curativos e preventivos, para controle do biofilme, e de
afecções orais, por exemplo10.
Dentre os fitoterápicos presentes no território brasileiro destaca-se a Punica
granatum L., mais conhecida como romãzeira, originada da Ásia, e que vem sendo
plantada e cultivada por todo o mundo. Apresenta características terapêuticas antiinflamatória, antioxidante, cicatrizantes e antimicrobiana, que são de relevância para
aplicação na Odontologia11-12.
Tendo em vista a frequência do uso de produtos fitoterápicos como meio de
tratamento, o presente estudo objetivou realizar um levantamento na literatura para
avaliar o potencial fitoterápico da Punica granatum L., e sua aplicação na Odontologia.
2. Material e método
Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma revisão de literatura com base
em estudos científicos publicados e indexados nas bases de dados Pubmed, Lilacs
(Centro LatinoAmericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), BVS
(Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo (Scientific Eletronic Library Online), além de
dissertações que abordassem o uso de fitoterápicos, como a Punica granatum L. e sua
aplicação na odontologia, publicados nos últimos dez anos. Para a busca desses trabalhos
foram empregados os descritores: Romã, Fitoterápicos e Odontologia; tanto no singular
como no plural no campo palavras do título.
Quanto aos critérios de inclusão, para a seleção bibliográfica, foram avaliados
trabalhos de 2010 até 2020, com temas pertinentes e coerentes ao título, objetivos e
metodologia desta revisão. Os que não se enquadraram nesses critérios, foram
descartados do estudo.
Quanto aos critérios de exclusão, foram eliminados os trabalhos escritos em
línguas que não fossem português, inglês e espanhol e que se repetiam nas bases de
dados pesquisadas em seguida.
3. Resultados e discussão
Fitoterapia como forma de tratamento
A saúde significa um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não
apenas ausência de doença ou alguma enfermidade13. Nesse contexto, a fitoterapia é de
grande relevância tanto como efeito paliativo, quanto curativo em relação a promoção de
saúde14.
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As plantas medicinais por terem como constituintes óleos essenciais, alcaloides e
flavonoides, exibem componentes biologicamente ativos. Ademais, são fontes de
descoberta e desenvolvimento de novos fármacos, sendo de grande valor para a
complementação da medicina tradicional 15-16. No ambiente odontológico, a implantação
da fitoterapia é um desafio ainda a ser superado visto que muitos profissionais tem
insegurança quanto ao tema17.
O tratamento com medicamentos fitoterápicos apresenta muitas vantagens como
o fácil manuseio, custo acessível, aceitação da população quanto aos seus efeitos
terapêuticos, disponibilidade de matéria-prima, dentre outros. Ainda, tem como
finalidade a prevenção e cura de doenças ou a diminuição de sintomas, e quando
prescritos, devem ser administrados de forma certa18-19. No entanto, quando utilizado de
forma empírica e incorreta, apresenta como desvantagens: toxicidade de algumas
plantas, ineficácia terapêutica e graves reações adversas20.
Aspectos botânicos e bioquímicos da romã (Punica granatum L.)
A Punica granatum L., é conhecida como romãzeira, pertence à família Punicaceae
e é uma planta arbustiva e frutífera que possui flores solitárias de coloração vermelhoalaranjadas nas extremidades dos ramos. Posteriormente origina frutos do tipo baga,
globóides, com média de 12 cm, tendo várias sementes envolvidas por arilo róseo, com
líquido doce11,21. Ademais, não alcançam maturidade após colheita, são não-climatéricas,
e o período ideal para serem colhidas é entre 4-6 meses logo após a floração22.
Já suas folhas são verdes brilhantes, membranáceas, com pecíolos curtos, sem
presença de pêlos e tem uma rigidez. Possuem diâmetro pequeno (3-7 cm), são
coriáceas, simples, opostas, oblongolanceoladas e glabras23-24.
A romã tem curto tronco, seus ramos tendem a ser finos, e dependendo da forma
de cultivo podem exibir ou não espinhos. Além disso, também possui casca fina,
juventude se apresenta com coloração marrom-avermelhada

na

e coloração acinzentada

quando adulta23.
A planta forma arbusto de até 3 metros de altura e com ramificações na forma de
espinhos inclinados. É nativa da Ásia Central e tem sido cultivada durante muito tempo
no Oriente Médio, Estados Unidos, nas regiões Sul, Ásia e América 25-26.São adaptáveis
em regiões tropicais, subtropicais, em diferentes situações climáticas, indicando
adaptabilidade e flexibilidade do plantio27-28. Podem possuir variações de porte da árvore,
tamanho do fruto, coloração e ciclo de poda quando afetados por mutações e
agroecossistemas29.
A romã como um todo, possui em sua composição compostos fenólicos como
alcalóides, flavonoides (apigenina e narigenina), antocianinas, taninos (ácido gálico e
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elágico) e ácidos fenólicos30-31. Por apresentarem alta concentração de polifenóis e
flavonoides possuem atividades antitumorais, antivirais e antioxidantes 32.
As cascas da raiz e do fruto possuem os alcaloides pelieterina e isopelieterina
presentes

de

0,3

a

0,9%

e

taninos

com

aproximadamente

20%

incluindo

33

galagildilactona, casuarinina, pedunculagina, telimagrandina I e corilagina .
A casca da Punica granatum L. quando comparada com a sua parte comestível e
outras frutas, tem uma quantia mais elevada de compostos nutricionais e bioativos, que
indicam potencialmente a sua utilização como matéria-prima em muitas industrias sejam
elas de cosmética, farmacêutica e de alimentos34-36.
A

parte

comestível

apresenta

compostos

fenólicos

como:

antocianinas,

flavonoides, ácidos fenólicos, e taninos (granatinas A e B, pulicalaginas e punicalina)
sendo este o principal responsável pelas propriedades antibacterianas37-38.
Claramente tanto a concentração dos compostos quanto a composição química
das partes do fruto variam de acordo com a localização e manejo do plantio, clima,
maturidade, condições de estocagem dentre outros39.
A romã e a sua aplicabilidade na odontologia
Muitos estudos mostram que extratos de diversas partes da P. Granatum L. em
significativo potencial anti-inflamatório, como também antioxidante, sejam eles das
cascas, sementes ou flores40-42.
Em

estudo

realizado

em

2017,

teve

como

objetivo

avaliar

a

atividade

antimicrobiana de extratos hidroalcoólicos de casca e suco de romã (Punica granatum
L.), contra os microrganismos considerados os principais agentes etiológicos da cárie
dentária. A atividade antimicrobiana dos extratos de romã foi avaliada contra a cepa
Streptococcus mutans Clarke Estirpe ATCC
dentocariosa”

obtido

a

partir

de

amostras

25175
de

e isolado clínico de “Rothia

placa

dentária

fornecidas

pela

Odontopediatria. A identificação dos isolados clinicos foram feitos pela espectrometria
para identificação de uma variedade de espécies bacterianas e fúngicas, e as bactérias
foram cultivadas aerobicamente. Os valores da inibição mínima (MIC) e a concentração
bactericida mínima (MBC) foram determinadas contra essas bactérias, e diante disso, a
concentração inibitória mínima (CIM) foi atribuída a menor concentração de extrato de
romã, o que impede crescimento bacteriano e a concentração bactericida mínima (MBC)
foi definida como a concentração mínima de extrato que matou 99% das bactérias nos
inóculos iniciais. Com isso, os ensaios microbiológicos in vitro demonstraram que os
extratos da casca e o suco hidro-alcoólicos da romã (Punica granatum L.) são capazes
de combater bactérias cariogênicas de placa43.
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A romã é indicada para casos de inflamações e infecções da mucosa bucal e
faringe,

atuando

satisfatoriamente

como

anti-inflamatório

e

antisséptico44.

Na

odontologia vem apresentando eficácia no combate a bactérias gram-positivas e gramnegativas constituintes do biofilme bucal, tendo em vista que possuem os taninos
hidrolisáveis complexos com proteínas solúveis que aumentam a lise bacteriana,
interferindo assim, no mecanismo de aderência bacteriana à superfície dos dentes45.
Outra função importante da romã consiste na sua ação antioxidante, podendo ser
utilizada no tratamento da periodontite e em estomatites como antisséptico 46. Além
disso, pode ser usada com a finalidade de cicatrização pós-operatória, dentalgia,
gengivite, úlceras bucais (aftas), abscesso dentário, ferida e erupção dentária47.
Conforme estudo, tinha como objetivo

observar a ação da romã (Punica

granatum L.) em estomatites induzidas por queimaduras no dorso da língua de 24 ratos
Wister machos adultos. Para realizar esta avaliação, foram criados quatro grupos e, ao
final do estudo, foi observado melhores resultados clínicos e histológicos do grupo em
que utilizou-se chá de polpa de romã, por gavagem, duas vezes ao dia com decocção da
casca desidratada do fruto, aplicada sobre as lesões, duas vezes ao dia. Diante dos
resultados desse estudo, os bochechos de chá da casca aplicado no local juntamente com
a ingestão da polpa da romã se apresentaram eficazes no tratamento das afecções
causadas nas línguas dos animais, e dessa forma, ratifica-se o uso concomitante dos dois
derivados da romã na odontologia como coadjuvantes no tratamento clínico de úlceras
bucais e aftas48.
Ensaios realizados com humanos, objetivou avaliar os efeitos do enxaguatório
bucal feitos com extratos de camomila e romã na redução de sangramento gengival com
doença periodontal, comparando quanto ao uso de solução de clorexidina a 0,12%. Para
a realização desse estudo a amostra foi feita com pacientes de ambos os sexos, que
apresentavam doença periodontal, no qual foi feito divisão de três grupos : os que
utilizaram solução de clorexidina a 0,12%, os que fizeram uso do enxaguatório com
extratos de camomila, e aqueles com extrato da romã.

Com base nos resultados do

presente estudo foi observado uma diminuição do sangramento gengival na doença
periodontal nos casos que se utilizaram exanguante bucal com a presença do extrato de
romã, como também os que apresentavam camomila em sua composição; diante disso,
os resultados foram semelhantes quanto ao uso de solução de clorexidina a 0,12%,
abrangendo agentes terapêuticos adicionais para manutenção e restabelecimento da
saúde periodontal 49.
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4. Conclusão
A

romã

tem

grande

potencial

fitoterápico,

apresentando

propriedades

importantes, tanto para a odontologia como para a medicina. Além disso, exibe
vantagens como o custo acessível, fácil manuseio e aceitação dos pacientes frente aos
efeitos terapêuticos. Portanto, a fitoterapia vem concedendo transformações relevantes
por meio da sua utilização, proporcionando melhorias à saúde.
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