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O jambú (Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen) planta herbácea pertencente à família Asteraceae é 

nativa e amplamente cultivada na região norte, sendo o seu uso principal na culinária,1 além de 

diversas utilizações terapêuticas. O objetivo do trabalho foi avaliar a atividade cicatrizante do gel 

com 10% do macerado das folhas de jambu em animais. As sementes de jambu foram 

provenientes do Herbário da Universidade Federal do Acre, Parque Zoobotânico (UFAC_PZ), 

sob nº 15099, cultivadas em Ibiúna, SP, e suas folhas foram colhidas e levadas para extração. O 

método para obtenção do macerado foi triturar 90 g de folhas em 100 ml de água acrescido de 

0,25% de ácido cítrico como antioxidante, sendo mantida em geladeira por 30 min, sendo 

posteriormente filtrada, armazenada em frasco de vidro a –4 ºC até a utilização. O macerado das 

folhas apresentou por grama de folha o equivalente de 683 mg SAB (soro albumina bovina) 

como proteínas utilizando método Folin2 e, o equivalente de 568 mg de ácido clorogênico como 

fenol, em espectrofotometria UV, sendo preparado gel com 10% deste macerado (em processo 

de patente). Após aprovação no Comitê de Ética para Animais da UNINOVE (20/2012), foram 

utilizados 24 ratos da linhagem Wistar, machos, adultos (peso cerca de 200-250 g), divididos em 

três grupos. Os animais do primeiro grupo foram tratados com gel do jambu, os do segundo 

grupo com gel base, o terceiro grupo com FibrinaseR, sendo este grupo o controle positivo. Foi 

realizada aplicação diária sobre ferida de área de 4 cm2 na região dorsal de cada animal. A 

avaliação da ferida foi feita macro e microscopicamente nos períodos pré-determinados (0, 48 h, 

7 e 14 dias).3 A análise macroscópica da evolução do aspecto da lesão e medida da retração 

cicatricial da ferida foi realizada por planimetria digital. Resultados indicaram um processo 

cicatricial nas áreas das feridas tratadas com gel de jambu quando comparadas com gel e 

fibrinase (Figura 1). Os taninos e flavonoides presentes nas folhas de jambu são os principais 

responsáveis pela atividade cicatrizante.4 É possível concluir que o gel de jambu é efetivo na 

cicatrização de feridas na pele de ratos podendo ser utilizado como fitoterápico. 
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 Figura 1: Cicatrização controle gel e gel com macerado de jambu 10%. 


