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RESUMO 
 

A aroeira é uma planta medicinal utilizada popularmente no tratamento de problemas 
ginecológicos, tais como cervicites, vaginites e ectopias, contudo sem resultados do uso 
terapêutico do creme vaginal de aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão)  bem como 
estudos de possíveis reações adversas. Objetivou-se estudar o uso efetivo do creme de 
Aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão) em ginecologia; conhecer o perfil de utilização 
e a freqüência de reações adversas, com o intuito de contribuir para o uso seguro e eficaz 
deste Fitoterápico; conhecer a efetividade do creme de aroeira em ginecologia; descrever 
o perfil de utilização do Creme de Aroeira pela clientela feminina; determinar a incidência 
e perfil de Reação Adversa à Fitoterápicos (RAF) e Indicar possíveis fatores de risco para 
RAF, e interações com outros medicamentos (alopáticos/ fitoterápicos) utilizados pelas 
pacientes estudadas, incluindo possível reação alérgica cruzada com alguma outra 
espécie de Anacardiáceas. Trata-se de estudo observacional transversal retrospectivo de 
utilização de medicamentos e farmacovigilância de Fitoterápicos. Desenvolvido em um 
Centro de Saúde, pertencente a regional IV em Fortaleza-CE. O estudo foi composto por 
33 mulheres que receberam indicação e prescrição de uso do creme vaginal de Aroeira, 
sendo que apenas 18 completaram todas as fases do estudo. Os dados foram coletados 
no período compreendido entre janeiro e junho de 2008 mediante o acompanhamento das 
mulheres que concluíram o estudo. Utilizou-se como técnica a entrevista individual pré e 
pós tratamento, a reunião de informações clínicas fornecidas pela ginecologista 
responsável, além de um formulário para registro dos dados clínicos. Os resultados 
demonstraram que nenhuma reação adversa foi relatada e o creme mostrou-se efetivo no 
tratamento das patologias diagnosticadas. Concluímos que os achados neste estudo 
corroboram todos os efeitos farmacológicos já detectados em relação à Aroeira e a 
mesma não acarreta nenhum tipo de reação adversa indo ao encontro das diretrizes da 
nova Política Nacional para plantas medicinais e da saúde da mulher. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Palavras-chave: 1. Aroeira do Sertão. 2. Fitoterapia. 3. Plantas medicinais 
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ABSTRACT 

 
The Brazilian Peppertree (Myracrodruon urundeuva Allemão) is a medicinal plant popularly 
known in the treatment of gynecological problems, such as servicitis, vaginitis and 
ectopies, which pharmaceutical form in cream is 15%, used for more than ten years by the 
Live Pharmacy Program. One aimed to study the use and efficiency of Brazilian 
Peppertree in gynecology; record and quantify possible adverse and phytotherapic 
reactions. It is an observatory, prospective study, of the open type and non comparative of 
medicine use. Developed in a Health Unit, from regional IV in Fortaleza-CE. The study was 
composed by 33 women that received indication and prescription of Brazilian Peppertree’s 
vaginal cream, but only 18 completed all the phases of the study. The data were collected 
between January and June 2008, by accompaniment of women who concluded the study. 
One used as technique the individual interview pre and post treatment; the use of clinical 
information given by the responsible gynecologist, besides a form to record the clinical 
data. The results demonstrated that no adverse reaction was reported and that the cream 
was effective in the treatment of the diseases (Cervicitis and Ectopies). One concludes, 
thus, that the findings confirm all the pharmacological effects already detected concerning 
the Brazilian Peppertree and that it does not cause any adverse reaction, confirming, this 
way, what preaches the new National Policy of Medicinal Plants, regarding women’s 
health. 
 
Keywords: Phytotherapy, Medicinal Plants, Pharmacognosis 
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1  INTRODUÇÃO 
 
Os efeitos benéficos de qualquer tratamento devem compensar seus riscos 

potenciais. De modo geral, a utilização de um medicamento sem evidência suficiente de 

eficácia, não é aceitável quando ele representa um grave risco para a saúde. Isso se 

aplica plenamente ao caso dos fitoterápicos; a utilização inadequada de um produto, 

mesmo de baixa toxicidade, pode induzir problemas graves desde que existam outros 

fatores de risco, tais como contra-indicações ou uso concomitante de outros 

medicamentos, uma vez que as plantas medicinais e seus derivados não são isentos de 

reações adversas, efeitos colaterais e interações entre outras plantas, medicamentos e/ou 

alimentos (SCHULZ, 2002). 

 

Segundo Matos (2002), a planta medicinal, quando usada corretamente, só difere 

do medicamento industrializado pela embalagem e pelas substâncias secundárias que 

acompanham o princípio ativo. 

 

 O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes o único recurso 

terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos; as práticas populares sobre o uso 

terapêutico das plantas medicinais em muito contribuem para a divulgação das virtudes 

dos fitoterápicos (LÓPEZ, 2006). 

 

A relação entre o conhecimento popular e o científico ocorre primeiramente com a 

vinculação das plantas medicinais e a comunidade, na procura de uma melhor qualidade 

de vida e auxílio nas deficiências do sistema de saúde oficial, e por outro lado, tem-se o 

interesse no estudo das substâncias biologicamente ativas das plantas preconizadas por 

ensaios analíticos, por diversos métodos sofisticados. Em síntese, esses dois aspectos 

são alcançados quando os cientistas na busca de novas substâncias terapêuticas,  vão 

até à população e efetuam levantamentos etnobotânicos, para  a partir destes, realizarem 

seus testes laboratoriais (CASTRO;FERREIRA,2002 LÓPEZ,2006; CALIXTO, 2000 ). 

 

Após a determinação da toxicologia, eficiência terapêutica e segurança do uso, as 

plantas medicinais estão cientificamente aprovadas para serem empregadas pela 

população nas suas necessidades básicas de saúde, devido ao baixo custo, fácil acesso 

e também suas ligações a tradições populares.  
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Em comparação às drogas sintéticas, os medicamentos herbários exibem certas 

diferenças que são normalmente inerentes a sua qualidade de produto natural tais como: 

os princípios ativos são normalmente desconhecidos; a disponibilidade e qualidade da 

matéria-prima é frequentemente problemática; o uso empírico é uma característica 

importante; a ocorrência de efeitos colaterais indesejáveis parece ser menos freqüente 

em tais medicamentos do que em drogas sintéticas (através de ensaios clínicos 

controlados e randomizados); apresentam uma grande e satisfatória gama terapêutica em 

relação à tratamentos crônicos; normalmente seu custo é inferior às drogas sintéticas 

(YUNES,2001). 

 

A idéia geral de que drogas herbárias são seguras e desprovidas de efeitos 

colaterais é falsa; entretanto estes efeitos são relativamente menos freqüentes quando 

estas drogas são corretamente usadas em comparação aos medicamentos de síntese. 

Dois tipos de efeitos colaterais foram normalmente observados em drogas herbárias: o 

primeiro intrínseco à planta, é relacionado fundamentalmente a toxicidade previsível 

(quando a planta possui compostos como alcalóides pirrolizínicos, berberina, 

furanocumarinas, digitálicos, cianidrinas, etc.) e dose-dependente, bem como interações 

com drogas convencionais e casos de reações alérgicas; no segundo tipo a maioria dos 

efeitos é extrínseco à preparação, tanto caseira como industrial, como falta de 

padronização, adulterações, identificação botânica, contaminações, substituições da 

planta e incorreções na dosagem (CALIXTO, 2000; LÓPEZ, 2006;STASI, 1996). 

 

De uma maneira ou de outra, uma parcela significativa de todos os medicamentos 

atualmente em uso é derivada direta ou indiretamente de substância isoladas de plantas 

tais como a digoxina, teofilina, paclitaxel, hormônios, efedrina dentre outras centenas.  

 

Neste universo herbário a ser descortinado, o Brasil também tem grande 

participação, pois detém quase 20% da biodiversidade mundial em relação às plantas e o 

Nordeste, apesar das condições climáticas adversas, tem sua contribuição neste quinhão, 

contando ainda com uma forte participação cultural em relação às plantas medicinais 

(SIMÕES, 2004). 

Com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), quanto 

ao emprego de plantas medicinais nos programas de atenção primária em saúde, foi 

criado em 1983, na Universidade Federal do Ceará o Projeto Farmácias Vivas, como um 

 16 
 



meio de desenvolver a assistência social farmacêutica prestada às comunidades 

organizadas. Esse projeto incentiva o uso local de plantas medicinais validadas e/ou 

medicamentos delas derivados. É um referencial na implementação de outros projetos 

públicos de fitoterapia no Brasil, e o maior exemplo da união de conhecimentos populares 

e cientifico, demonstrando também a exeqüibilidade de práticas populares de saúde 

(BRASIL, 2006b). 

 

Baseando-se no Projeto Farmácias Vivas da UFC, o Núcleo de Fitoterápicos da 

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, 

através do Comitê Estadual de Fitoterapia, selecionou vinte e cinco plantas medicinais 

validadas, levando em conta o perfil epidemiológico da população do Ceará e a eficácia 

do tratamento, para garantir ao usuário dos serviços de saúde uma opção segura.  

 

 Entre essas plantas medicinais, com esse alicerce cientifico – cultural, destacamos 

a aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão), um dos remédios vegetais de uso 

ginecológico mais freqüente e mais antigo em medicina popular do Nordeste do Brasil. Os 

extratos hidroalcóolico e aquoso da entrecasca dessa planta foram submetidos aos 

estudos farmacológicos pré-clínicos tendo mostrado evidente efeito antiinflamatório, 

cicatrizante, entre outros, que comprovaram o seu uso popular tão propalado pelas 

mulheres sertanejas. 

 

A partir desses dados científicos, desenvolveu-se a formulação farmacêutica, 

Creme Vaginal de Aroeira. Esse fitoterápico passou então a ser produzido no Programa 

Farmácia Viva da PMF e dispensado nos Postos de Saúde, com prescrição médica, 

desde 1997, e em outros Programas de Fitoterapia do Estado do Ceará, incluindo 

também a sua produção pela Farmácia Escola da UFC, para o tratamento de patologias 

ginecológicas, indicado nos casos de cervicite e ectopia (BANDEIRA, 2002). 

Nesta dissertação estão descritas informações botânicas sobre a espécie estudada, 

aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão), estudos químicos bioguiados, 

estudos farmacológicos, incluindo estudos toxicológicos, farmacológicos pré-clínicos e 

clínicos, e alergenicidade causada por Anacardiáceas.  Para uma maior compreensão da 

metodologia, estão descritas também informações sobre o creme vaginal de aroeira e as 

definições de cervicite e ectopia, bem como informações sobre testes colposcópicos 

utilizados em ginecologia. 
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1.2. Justificativa e relevância 
 

 Após viabilização da formulação do Creme Vaginal de Aroeira, o Projeto Farmácias 

Vivas da UFC repassou a informação dessa formulação e suas indicações terapêuticas, 

através do treinamento dos farmacêuticos responsáveis, para os municípios que 

implantaram as unidades executoras desse tipo de programa, e para a coordenação do 

Programa Estadual de Fitoterapia, atualmente designado Núcleo de Fitoterápicos da 

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará.  

Dados fornecidos pelo Programa Farmácia Viva da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza demonstram que a produção do Creme Vaginal de Aroeira entre 1997 e 2001 foi 

de 56.555 bisnagas (50 g). Nos últimos anos, houve uma diminuição considerável na 

produção, destacando-se entre os fatores limitantes a dificuldade de aquisição da 

entrecasca (BANDEIRA, 2002) 

Até o momento não existem registros dos resultados do uso terapêutico do creme 

de aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão) em ginecologia, nos casos de ectopia e 

cervicites, bem como estudos de possíveis reações adversas.  

 

Diante do exposto o presente trabalho é relevante no sentido de investigar o uso 

efetivo do Creme de Aroeira pela clientela feminina e a aparição de efeitos indesejáveis, 

ou seja, a vigilância pós-uso ou farmacovigilância do fitoterápico em estudo, com o intuito 

de fortalecer as políticas de atenção integral à saúde das mulheres (BRASIL, 2004. 

GREENWOOD; MACHADO; SAMPAIO, 2006).  

 

Em consonância, a nova Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

objetiva garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o 

desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional (BRASIL,2006b). 

 

Nesse contexto, a Universidade Federal do Ceará também cumpre seu papel 

contribuindo com seu corpo docente e discente, gerando conhecimento para a melhoria 

da qualidade de vida da sociedade, em especial dessa clientela tão específica. 
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1.3 – OBJETIVOS  
 

 
1.3.1 Objetivo Geral 
 
 

Observar e mensurar o efeito do Creme Vaginal de Aroeira do Sertão 

(Myracrodruon urundeuva Allemão) a 15% no tratamento ginecológico de pacientes 

atendidas em ambulatório de ginecologia de uma UBASF em Fortaleza-Ceará, com o 

intuito de contribuir para o uso seguro e eficaz deste fitoterápico. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Conhecer a efetividade do creme de aroeira em ginecologia; 

 

- Descrever o perfil de utilização do Creme Vaginal de Aroeira pela clientela feminina; 

 

- Notificar e quantificar possíveis Reações adversas à Fitoterápico (RAF). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 - Aspectos botânicos 

A aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão) pertence à família das Anacardiáceas, que 

se constitui em cerca de 600 espécies (árvores e arbustos) distribuídas em zonas tropicais e subtropicais 

(MAIA, 2004 ). 

 

A Myracrodruon urundeuva Allemão é conhecida popularmente como aroeira, aroeira-do-sertão, 

aroeira-preta, aroeira-do-campo e aroeira-da-serra. Descrita por Freire Allemão em 1862, tendo por 

sinonímia Astronium urundeuva por requalificação feita por Engler em 1881. É uma arvore alta, de 6 a 15m 

no cerrado e caatinga e até 35m em solos mais férteis, com diâmetro de 60-100 cm; madeira densa de 

grande resistência mecânica e imputrescível; decídua, heliófita e xerófita com copa larga e piramidal, 

formada por folhas alternas, imparipenadas com 5-7 pares de folíolos pubescentes, sua floração ocorre em 

junho/julho ostentando frutos drupáceos globos-ovais entre setembro/outubro  (LORENZI,2000; 

CORREIA,1984). 

No Brasil esta espécie distribui-se desde a região Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste (quadro 01). 

Por causa de suas qualidades madeireira e medicinal, é muito explorada e tornou-se escassa em todas as 

áreas de ocorrência. Está na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção, na categoria 

vulnerável (LORENZI, 2000; MATOS, 2000; MAIA, 2004). 

A madeira tem a justa fama de ser a mais resistente do Brasil, ao apodrecimento e ataque de 

cupins; é uma das madeiras mais duras e pesadas possuindo excelentes propriedades físicas, químicas e 

biológicas como: resistência a compressão, a flexão, ao atrito e fricção constante, boa retratibilidade, 

resistência a microorganismos insetos e umidade, além da erosão, produtos químicos e fogo: sendo seu 

cerne praticamente imputrescível. A madeira da aroeira-do-sertão suporta cerca de três vezes mais peso do 

que o concreto (MAIA, 2004; LORENZI,2000; CORREIA,1984) 

 
Quadro 01: Distribuição das diversas espécies denominadas popularmente de Aroeira 
 

Nome cientifico Nomes populares 
 

Distribuição geográfica 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira-da-praia 
Aroeira vermelha 

Litoral de PE até SC. 

Schinus lenticifolius March Aroeira do Rio Grande Goiás/Tocantins 
Schinus molle L. Aroeira mole 

Aroeira falsa 
Região sudeste/sul 

Lithraea brasiliensis March. Aroeira brava 
Aroeira de bugre 

Rio Grande do Sul/Paraná 

Astronium graveolens (Jacq) Aroeirão 
Pau ferro 

SP /MS / PR 

Schinus weinmaniaefolius(Mart.) Aroeira do campo SP/PR/SC/RGS 
Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira do sertão 

Aroeira da serra 
Ceará 

Lithraea molleoides  Engl. Aroeira branca  
aroeirinha 

MG/ SP/MGS/região Sul 

Apterocarpus gardineri Rizz. Aroeira mole 
 

Ceará 

  Fonte: Viana (1995); Lorenzi (2000) 
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Sendo “Aroeira” uma denominação comum a diversas espécies da família das Anacardiáceas; a 

correta identificação farmacognóstica da Myracrondruon urundeuva Allemão permite identificá-la em relação 

às outras espécies, principalmente em relação à Schinus terebinthifolius Raddi, que possui descrição na 

Farmacopéia Brasileira em sua primeira edição (Quadro 2).  

 

A aroeira-do-sertão, cuja parte utilizada é a entrecasca (casca desprovida de súber), apresenta 

superfície externa pardo-acinzentada escura pouco rugosa; superfície interna estriada longitudinalmente de 

coloração mais clara; tendo fratura curta, difícil,incompleta e fibrosa; podendo-se observar resinas em forma 

de lágrima tanto na superfície interna bem como na região floemática. 

Microscopicamente as cascas da aroeira-do-sertão têm súber pouco espesso e ligeiramente 

quadrangular, com predominância de tecido obliterado (em bandas tangenciais anastomosadas) em relação 

ao número de canais secretores, grande quantidade de cristais prismáticos de oxalato de cálcio e raios 

vasculares radialmente enfileirados com até 05 células de largura (Bandeira, 2002; VIANA, 1995; KATO, 

2002). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 01 - Myracrodruon urundeuva Allemão; Secção transversal de casca:  s.-  súber; c.p.-cristal 
prismático; t.o.- tecido  obliterado; c.s.- canal secretor 
Fonte: Kato (2002); Viana (1995) 
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Quadro 02: Caracterização microscópica comparativa entre Schinus terebinthifolius Raddi e Myracrodruon 
urundeuva Allemão 
 

 S. terenbinthifolius 
 

M. urundeuva 

súber Células tabulares 
 

Células quadrangulares 

Região 
cortical 

Drusas, cristais prismáticos Cristais prismáticos 

floema Canais secretores, grupo de fibras, 
parênquima e tecido crivoso em séries 
paralelas. 

Alternância de canais secretores e floema 
obliterado, células esclerificadas no sentido 
tangencial. 

 Fonte: Viana (1995) 
 
 
 
 

2.2 – Estudo químico bioguiado 
 

A multiplicidade química é um importante fator para a procura em plantas de novas moléculas com 

efeitos farmacológicos que se manifestam também em diferentes propriedades físico-químicos representando 

assim, grande dificuldade no isolamento e determinação estrutural dos compostos ativos, já que o extrato de 

uma determinada planta pode conter dezenas de compostos. Assim numerosos métodos de extração e 

estudo das substâncias têm sido sugeridos pela literatura, sendo que mesmo a ocorrência de dezenas de 

compostos secundários, apenas aqueles que se encontram em maior concentração são geralmente isolados e 

estudados pela fitoquímica clássica, deste modo o que realmente desperta a atenção é descobrir o(s) 

composto(s) que apresenta atividade biológica; daí a importância e necessidade de estudos fitoquímicos 

guiados por bioensaios, permitindo assim dizer se o principal componente químico responsável pela atividade 

biológica foi realmente determinado (SCHULZ, 2002; YUNES, 2001; ROBBERS; SPEEDIE; TYLER, 1997; 

SIMÕES,2004). 

 

O estudo fitoquímico da aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão) foi efetuado a fim de se 

elucidar as substâncias responsáveis pelas suas atividades terapêuticas (BANDEIRA, 2002), de acordo com 

determinantes etnofarmacológicos, ou seja, ”combinação de informações adquiridas junto às comunidades 

locais que fazem uso da flora medicinal com estudos químicos e farmacológicos, anteriormente realizados” 

(SIMÕES, 2004). 

 

Várias tentativas de fracionamento e purificação dos constituintes químicos da aroeira-do-sertão, 

usando métodos comuns de pesquisa fitoquímica falharam, deixando claro que seus constituintes são dotados 

de propriedades especiais, as quais dificultam o processamento químico de maneira usual. O estudo químico 

foi monitorado por ensaios de atividade biológica; no caso a atividade antiinflamatória, através de ensaio em 

edema de pata de rato induzida por carragenina (BANDEIRA, 2002; VIANA, 1995). 

 

As frações codificadas como F (8-13) e F (18) obtidas por fracionamento cromatográfico do extrato 

acetato de etila, como se descreve no Esquema 1, mostraram-se ativas.  A fração F (8-13), quando 
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administrada na mesma dose  por via oral apresentou atividade antiinflamatória, mas a fração F (18), de 

natureza tânica, foi destituída de efeito por essa via.  Por esse motivo, a fração F (8-13) foi à escolhida para 

o estudo químico com vista ao isolamento e identificação estrutural dos seus constituintes químicos (figura 

02), resultando no isolamento e identificação estrutural das chalconas diméricas inéditas denominadas 

urundeuvinas A, B e C (BANDEIRA, 2002). 

 

Com vista à preservação da aroeira-do-sertão, foi dado continuidade à esse estudo 

químico para comprovar a possibilidade de substituição da sua entrecasca, pelos seus 

brotos e renovos, como matéria-prima para uso medicinal, com vista a diminuir a pressão 

antrópica conseqüente a coleta predatória da sua casca.  

 

Com base na monitoração farmacológica e informação de que os 

brotos de 40 cm apresentaram atividade equivalente à entrecasca, o estudo 

químico foi realizado reproduzindo-se em cada componente do broto (folha, 

caule e raiz), a mesma técnica de obtenção da fração antiinflamatória da 

entrecasca, codificada como F (8-13).  Após obtenção dessa fração, foi 

realizada a purificação e isolamento dos seus componentes, através de 

técnicas cromatográficas inéditas, inovadoras e econômicas utilizando o 

amido de milho como adsorvente (BANDEIRA, 2002 ). 

 
A purificação e isolamento da fração F (8-13) no caule dos brotos resultou na identificação das 

urundeuvinas A e  B; nas raízes urundeuvinas A e B e outra chalcona dimérica denominada matosina.  Nas 

folhas foram identificados o flavonóide myracrodrina e o biflavonóide agasthiflavona (figura 02).  

 

As chalconas diméricas urundeuvinas A, B, e C e matosina são inéditas na natureza, e suas 

presenças demonstram que a Aroeira-do-sertão, além de um patrimônio ecológico, é um recurso 

farmacoquímico (BANDEIRA, 2002; VIANA, 1995). 
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Esquema 1 - Prospecção químico-farmacológica das frações semipurificadas do extrato 

acetato de etila da entrecasca de aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão ). 

   

 

 

 

EXTRATO 
EXTRATO HIDROALCÓ- ENTRECASCA AQUOSO (+) LICO (+) 

HEXANO 
 (APARELHO DE SOXLET) 

 

 EXTRATO 
HEXÂNICO 

ENTRECASCA 
DESENGORDU-
RADA  

 
ACETATO DE ETILA 

 (APARELHO DE SOXLET) 

 

 EXTRATO MATERIAL 
ACETAT O DE EXTRAÍDO 

 ETILA (+) (DESPRESADO) 

 

 
COLUNA 
FILTRANTE DE SÍLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 
  Legenda (+):  Extratos e frações com atividade antiinflamatória.    

    Fonte: Bandeira (2002)  
 

F (1-2) F (17)F (14-16)F (6-7) 

F (8-13) 
(+)

F (3-5) F (18) 
(+) 
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Após esse estudo químico descrito, outros tipos de fracionamento foram realizados, caracterizando 

outros compostos na aroeira-do-sertão, em sua maioria, também de natureza polifenólica tais como: 

compostos polifenólicos totais na madeira seca (lignanas e taninos) aproximadamente 23%; holocelulose 

(63%) na madeira seca; proantocianidinas (taninos condensados) aproximadamente 16% da madeira seca; 

ácidos gálico e elágico. Uma pequena quantidade de lignina livre sugere sua forte complexação aos taninos. 

Presença de taninos condensados pertencentes principalmente ao tipo 02 fisetinidol e robinetinidol 

(BANDEIRA, 2002; MONTEIRO, 2005; QUEIROZ, 2002; MORAIS, 2002). 
 

 Em razão do aroma típico das folhas, a presença de óleos essenciais foi estudada apresentando os 

seguintes constituintes em ordem crescente de concentração: β-cariofileno; car-3-eno; α-terpinoleno; β-

elemeno e eugenol (SIMÕES, 2004; BANDEIRA, 2002).  
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Figura 02: Constituintes químicos isolados de Myracrodruon urundeuva Allemão 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

urundeuvina A urundeuvina B

OOH
O

HO

OH

OH

OHHO

OH OOH
O

HO

OH

OH

OHHO

OH

urundeuvina C matosina

OOH
O

HO

OH

OH

OHHO

H
HO

H

OH
OOH

O

HO

OH

OH

OHHO

H

HO
H

OH

H

HO

OH

O

O

HO

OH

OH
OH

HO O

O

OH
OH

OH

OH
O

O
OH

AgathisflavonaMyracrodrina

 
 
 
 
Fonte: Bandeira, (2002 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27 
 



2.3 - Estudos Farmacológicos 
 
 

O aproveitamento das plantas medicinais na terapêutica tradicional somente se viabiliza com 

segurança, a partir do estudo farmacológico e toxicológico de extratos brutos ou de suas substâncias ativas 

e identificadas (MIGUEL; MIGUEL, 2000). 

 

Ao se validar uma planta medicinal tradicional, necessita-se de provas de sua efetividade, 

compatibilidade entre uso e ação terapêutica, dados esses auferidos através de testes pré-clínicos e clínicos 

bem como estudos complementares de eficácia e potencial toxicológico. 

 

Um ensaio clínico é um método de comparar objetivamente os resultados de dois ou mais 

procedimentos terapêuticos por meio de um estudo prospectivo. Segundo Bisson (2007), os ensaios clínicos 

começam objetivamente depois da obtenção de dados suficientes por meio de estudos farmacognóstico, 

químicos e farmacológicos sendo os efeitos deste ultimo (in vivo e in vitro) a fundamentação para os 

prováveis efeitos terapêuticos de uma droga que impliquem em testes em humanos. 

 

Os estudos clínicos são realizados através das seguintes Fases: testes de ações farmacológicas, 

efeitos colaterais, potência, etc, em indivíduos normais (estudos de Fase I); ou em grupos de pacientes 

dirigidos (Fase II); testes de eficácia terapêutica em pacientes submetendo-se a tratamento (Fase III); fase 

pós-markenting ou Fase IV, etapa de acompanhamento após o registro do fármaco para a venda no 

comércio, representada por ações de farmacovigilância e seguimento do medicamento por um longo 

intervalo (ZANINI, 2001; FUCHS, 1999) 

 

Para uma maior valorização e compreensão da importância terapêutica da aroeira-do-sertão, estão 

relacionadas a seguir as atividades biológicas gerais encontradas nas diversas classes de substâncias 

presentes nessa planta (taninos, lignanas, flavonóides e chalconas) e comprovadas em pesquisas clinico - 

farmacológicas segundo vários autores (ROBBERS, 1997; YUNES, 2001; SORGATO, 2007; SIMÕES, 

2004; EVANS, 1996; SCHULZ, 2002: SUZUKI. 2005). 

 

Taninos  
 
         Ação bactericida e fungicida, atividade antioxidante, complexação metalo/macromolecular, ação 

antiinflamatória (bloqueio da hialuronidase e/ou degranulação de mastócitos), atividade antiviral, atividade 

anti-herpética (robinetinidol), potente inibição enzimática, adjuvante no processo de reestruturação de 

epitélio danificado. 

 

Lignanas 

 

       Foram detectadas propriedades antifúngicas, antitumoral, antiinflamatória, hepato-regeneradoras. 

 

Flavonóides (em especial flavanonas e flavanóis)  
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        Os flavonóides constituem um grupo de pigmentos vegetais de ampla distribuição na natureza 

agrupados em diferentes classes de acordo com suas características químicas e biossintéticas possuindo 

relevantes      propriedades farmacológicas tais como: Ação antiviral, antiinflamatória   (inibição de COX, 

PGE2, granulação tecidual), atividade antimicrobiana                                                e antioxidante 

,anticarcinogênicas, antialérgicas, além de ter demonstrado serem potentes inibidores de enzimas-chaves 

como várias quinases  e a ativação de enzimas glicolíticas ou síntese de proteínas.  

 

Chalconas  

 

        Consideradas precursoras biossintéticas dos flavonóides. De grande interesse químico e farmacológico 

por apresentarem diversas atividades biológicas, as quais variam conforme os diferentes substituintes 

presentes nas moléculas; as chalconas exibem atividade antiviral e antioxidante, ação anti-histamínica, 

apresentando também ação antitumoral (por efeitos citotóxicos, supressão oxidativa e inibição de fatores 

tumorais) , bem como ação antimalárica , antifúngica e atividade antileishmânia. 

 

Vários estudos farmacológicos pré-clínicos e de toxicologia foram realizados na Myracrodruon 

urundeuva Allemão objetivando avaliar seu potencial terapêutico. 

 

 

2.3.1 – Estudos farmacológicos pré-clínicos da entrecasca de Aroeira do Sertão em extrato 
hidroalcóolico (VIANA, 1995; BANDEIRA, 2002). 

 

Atividade antiinflamatória:  

 

Foi utilizado o teste de indução de inflamação aguda em pata de rato por carragenina em 

comparação com dexametasona, produzindo-se um efeito dose dependente com inibição variando de 48% 

a 67% contra uma inibição por dexametasona de 56%. 

 

Permeabilidade vascular:  

 

Teste por injeção intradermica de histamina e bradicinina em ratos, com significativa diminuição (80 

a 87%) na área de permeabilização nos animais tratados com extrato de Aroeira. 

 

Atividade antiúlcera:  

 

Realizada através da avaliação do número e escore de úlceras induzidas por estresse e por 

aplicação de histamina.  Em ambos os casos houve significativa diminuição da úlcerogênese bem como 

diminuição da acidez e volume do suco gástrico, ocorreu uma redução de 40% no índice de mortalidade dos 

animais em uso do extrato. 
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Atividade cicatrizante:  

 

Avaliada em feridas abertas (2 cm) induzidas cirurgicamente, quanto ao nível de contração das 

mesmas frente ao extrato a 4% e solução salina. Obteve-se uma contração de aproximadamente 77% no 8º 

dia, frente a 47% de contração no grupo salino. 

 

Atividade sobre diarréia induzida:  

 

Em diarréias induzidas em ratos por óleo de rícino, a percentagem de animais apresentando diarréia 

após 2h, teve redução de 50% em relação ao grupo controle. 

 

 

Efeitos de toxicidade aguda:  

 

A Dl50 do extrato via intraperitonial foi de 2200mg/kg de peso e a administração oral de 5000mg/kg 

de peso não produziu alteração. 

 

Efeito de toxicidade crônica:  

 

Ratos em uso de extratos com 200 e 400mg/kg/dia durante 90 dias não revelaram nenhum 

comportamento anormal; as taxas de mortalidade foram de 20 e 30% respectivamente contra 10% no grupo 

controle. As autopsias não denotaram nenhuma anormalidade patológica ou hematológica. 

 

Estudo da atividade antimicrobiana e antiaderente da aroeira-do-sertão sobre o biofilme dental (ALVEZ, 

2006); 

 

  Realizado em placas e tubos inclinados com Agar, onde se determinou a concentração inibitória 

mínima e concentração inibitória de aderência  frente ao patógenos  estreptococcus /mutans 

/sabrinus/mitis/sanguis e Lactobacilus casei , responsáveis por grande parte das etiologias bucais. O extrato 

hidroalcóolico de Aroeira do Sertão mostrou inibição semelhante e em alguns casos superior ao controle de 

gluconato de clorexidine o mesmo acontecendo em relação à aderência (síntese de glucano). 

 

2.3.2 – Estudos farmacológicos pré-clínicos da entrecasca de Aroeira do Sertão em extrato aquoso 
(VIANA, 1995; BANDEIRA, 2002). 

 
Atividade antiinflamatória: 

 

 Utilizando-se o mesmo modelo anteriormente citado (edema - carragenina), a administração de 

extrato aquoso de Aroeira na dose de 100mg/kg referiu uma inibição de 77%. 
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Toxicidade aguda e subaguda:  

 

Testes realizados em ratos segundo método de Miller-Tainter obtendo-se DL50 de 5000mg/kg(oral) e 

760mg( intraperitoneal). A toxicidade subaguda testada em cães por 30 dias consecutivos por administração 

oral de 200mg/kg não revelou nenhuma alteração clínica ou comportamental. 

 
Ação sobre a função reprodutora:  

Utilizando-se ratos de ambos os sexos com doses orais de 1000mg/kg/dia de extrato pelo período 

de 30 dias revelaram não haver nenhuma influencia sobre a concepção e/ou gestação bem como sobre a 

viabilidade dos filhotes. 

 

Análise clínica de conjuntivite alérgica induzida por ovoalbumina (ALBUQUERQUE, 2004).  

 

    Realizado em 54 cobaias divididas aleatoriamente em três grupos de 18 membros cada, previamente 

sensibilizados, receberam instilação de ovoalbumina e posteriormente tratados com chalconas de aroeira-

do-sertão, fluormetolona e solução salina a 0,9%.Os animais foram observados diariamente por 7 dias 

consecutivos quanto ao edema e análise da córnea em relação a parâmetros morfológicos; o grupo 

chalcona obteve resultados terapêuticos semelhantes aos encontrados no grupo corticóide no que tange 

aos efeitos antiinflamatórios e antialérgicos. 

 

Estudo de suscetibilidade bacteriana bucal a tinturas fitoterápicas (SOARES, 2006). 

 

     Feito através da determinação da diluição inibitória máxima em placas, frente aos microorganismos 

patogênicos comumentemente associados à cárie (estreptococcus – mutans /sabrinus /mitis /sanguis; 

Lactobacilus casei e Sthaphilococcus aureus). Uma das tinturas utilizadas foi a da Aroeira da praia, que 

mostrou significativa capacidade de inibir o crescimento bacteriano de todos os espécimes testados 

comparável a Clorexidine a 0,12%.  

 

Análise do uso de chalconas em danos oxidativos em células mesencefálicas de ratos  

 

Este estudo foi realizado em células neuronais de embriões de ratos Winstar submetidos a danos 

oxidativos obtidos por 6-hidoxidopamina frente a utilização de uma fração enriquecida de chalconas da 

aroeira-do-sertão,  anterior a exposição(função neuroprotetora) ou pós exposição (neuroresgate); 

demonstro-se que as chalconas,  em uma relação dose dependente, diminuiu a morte celular antes e após 

a indução apresentando propriedades de inibição da produção de nitritos, peroxidação lipídica, ação 

antiapoptótica e a conhecida ação antiinflamatória sinalizando uma  possível inibição da atividade das 

caspases (JUNIOR,2005) 
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2.4 – Estudos clínicos e de relevância clínica 
 
 

Os ensaios clínicos visam basicamente, confirmar ou não a validade terapêutica da espécie ou 

substância alvo para o estudo (BRASIL, 2006a); sendo, segundo Gomes e Reis (2001), os termos ensaio 

clinico e estudo clinico   são sinônimos.  

Nesse contexto a EMEA - Agência Européia para Avaliação de Medicamentos refere que qualquer 

investigação em seres humanos, objetivando descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, 

farmacológicos, clínicos e/ou outros efeitos do produto(s) investigado e/ou identificar reações adversas ao(s) 

produto(s) em investigação, tem o objetivo de averiguar sua segurança e/ou eficácia (SAFETY, 2002). 

Em relação à aroeira-do-sertão, vários estudos experimentais já foram feitos, abordando diversas 

indicações terapêuticas descritas na medicina tradicional e abalizadas por metodologia cientifica.  

 

Alguns destes estudos foram realizados na espécie de Aroeira denominada aroeira-da-praia 

(Schinus terenbinthifolius Raddi), que possui correlação quimiotaxonômica com a aroeira-do-sertão, 

principalmente pela presença de taninos e certo grau de correspondência química entre os biflavonóides da 

aroeira-da-praia e as chalconas diméricas da aroeira-do-sertão. 

 

Estudo clínico com elixir de aroeira-do-sertão (VIANA, 1995);  

 

Pacientes de ambos os sexos (total de 12), com idade de 30-62 anos,  diagnosticados com úlcera 

duodenal e/ou gastrite e lesão endoscópica. Estudo duplo cego usando doses de 01 ou 02 g de extrato/dia 

por 30 dias. Após duas semanas todos ficaram assintomáticos, havendo 75% dos pacientes com 

cicatrização completa e sem efeitos colaterais. 

 

Estudo clínico com decocto, gel e emulsão de aroeira-da-praia e aroeira-do-sertão. 

 

  Realizado a fim de mensurar a eficácia e torelabilidade para uso ginecológico Silva (2004), 

selecionou 100 pacientes com queixa de corrimento, distribuídos entre 10 subgrupos, cada um desses 

utilizando: aroeira; aroeira + medicação convencional; e somente medicação convencional. Foi verificado 

quanto à eficácia, que não existe diferença significativa entre os diversos grupos testados e que a 

ocorrência de eventos adversos nos grupos que utilizaram à aroeira relacionaram-se principalmente a ardor, 

queimação, irritação e assadura, que sucederam dentro dos grupos em no máximo 02 pacientes. Esse 

estudo foi realizado em Pernambuco, no ano de 1999, 

 

Ensaio clínico, com gel de aroeira-da-praia no tratamento de vaginose bacteriana (AMORIM, 2003)  

 

Estudo randomizado duplo-cego e controlado com 48 pacientes selecionados em 2 grupos (25 

casos e 23 placebo), sendo o gel e o placebo fornecidos pelo fabricante – Laboratório Hebron,@ Kronel – 
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durante 10 dias de tratamento. A taxa de cura foi de 84% no grupo Aroeira e 47,8% no grupo placebo; 

achados colpocitológicos evidenciaram um a maior freqüência de bacilos de Doderlein no grupo Aroeira 

43,5% contra 4,3% no grupo placebo (AMORIM 2003). O epitélio vaginal rico em glicogênio favorece a 

formação de ácido lático pelos bacilos de Doderlein tornando assim o pH vaginal ácido típico da flora vaginal 

normal, caso ocorra uma diminuição desta concentração de lactobacilos teremos um desequilíbrio que pode 

favorecer a colonização, por bactérias anaeróbias responsáveis por grande parte das vulvovaginites 

(HALBE 1993; FREITAS, 2006). Os eventos adversos observados foram no grupo Aroeira (4% - 1 paciente) 

com ardor e no grupo placebo seis pacientes descreveram ocorrências tais como ardor, dor pélvica, mal-

estar; ambos os eventos foram teorizados pelos pesquisadores como possivelmente advindos da 

persistência bacteriana nas pacientes. Esse estudo foi executado em Pernambuco, entre 2000-2001. 

 

2.5 - Conexão entre resposta alergênica e Myracrodruon urundeuva  Allemão  
 
 

A alergia é definida etimologicamente como “outra reação” (COSTA, 2002) e se traduz por uma 

reação individual a determinadas substâncias; também conhecida como reações de hipersensibilidade que 

são respostas imunes exageradas, em detrimento do hospedeiro. Existem quatro tipos de reação de 

hipersensibilidade: 

          Tipo I, ou hipersensibilidade imediata. 

          Tipo II, ou hipersensibilidade mediada por anticorpo. 

          Tipo III, ou mediada por imunocomplexos. 

          Tipo IV, ou hipersensibilidade celular. 

 

Não importando os processos imunes envolvidos tais reações podem ser divididas em duas fases; 

a fase de sensibilização e a fase efetora deletéria (GORCZYNSKI, 2001). 

 

Em relação às substâncias alergénicas, elas têm comportamento análogo no desencadeamento da 

reação, no caso de produtos de origem vegetal, a hipersensibilidade está sujeita a um contato prévio com a 

mesma planta ou espécie filogeneticamente correspondente, capaz de produzir substancia antigênica de 

constituição semelhante. 

 

 A substância responsável pela reação alérgica (dermatite na maioria das vezes) e em geral um 

produto secundário do metabolismo vegetal, sendo sua localização na estrutura da planta um importante 

fator na manifestação clínica da dermatite; podendo se situar em estruturas frágeis e superficiais das 

folhas, em canais resiníferos profundos ou mesmo nas raízes (SANTOS, 1994). 

 

Estas reações quando induzidas por plantas ocorrem normalmente por contato desencadeando 

distúrbios epidérmicos pela ativação das células Th1 de memória sensibilizadas a um antígeno especifico, 

geralmente em resposta a um hapteno definido por  GORCZYNSKI (2001) como moléculas pequenas (< 

5kDa) que se tornam imunogênicas quando acopladas á proteínas volumosas,  
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        Dezenove dos setenta e seis gêneros de Anacardiáceas são mencionados como sendo capazes de 

induzirem respostas alérgicas em indivíduos susceptíveis quer por contato ou ingestão de produtos ou 

partes de alguma destas plantas; sendo a maioria destes casos relacionados às oleoresinas por elas 

produzidas; normalmente uma mistura de compostos fenólicos como catecóis, resorcinóis, derivados do 

ácido salicílico, quinóis, etc. (SANTOS, 1994; MICHEL, 1990). 

Dois dos principais gêneros das Anacardiáceas – RHUS e LITHRAEA são responsáveis por grande 

parte dos eventos alérgicos alocados á família, sendo o primeiro habitual na América do norte e Ásia e o 

segundo em climas tropicais da América do Sul. Apesar da maioria das exposições aos representantes 

deste grupo taxonômico ocorrer por razões de serviço ou acidental, muitas destas plantas são de uso 

medicinal popular, sendo as “Aroeiras” um dos principais expoentes, entretanto conforme A2 a maioria dos 

componentes das Anacardiáceas (no que tange a espécies de maior interesse econômico)  provocariam 

dermatites leves –Anacardium,Mangifera,Schinnus ou mesmo serem pouco alergénicas – Astronium, 

Spondias . 

 

Sabe-se também que a Lithraea molleoides (aroeira branca) e a Rhus toxicodendrum (sumagre 

venenoso) são as plantas com maior número de registros de hipersensibilidade, derivadas principalmente 

da presença da substância urushiol; notou-se que em uma sensibilidade individual para com uma 

Anacardiácea pode provocar uma resposta alérgica cruzada quando do contato com outras espécies ou 

gêneros da família, fato este corroborado por SANTOS (1994) que descreve reações de hipersensibilidade 

(normalmente em norte-americanos) em pessoas previamente sensíveis a hera venenosa (poison ivy) 

quando do contato posterior com manga ou caju; obtiveram-se também relatos de fotossensibilização 

(fotoalérgia) a certas aroeiras. 

 

O Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais (PPPM) da Central de Medicamentos refere à 

aroeira-da-praia (Schinus terebinthifolius-Raddi) em seus estudos, como mais tóxica (dl50) que a M. 

urundeuva e que seu extrato aquoso in vitro apresentou danos oxidativos responsáveis, provavelmente, por 

sua genotoxicidade (BRASIL, 2006a) e que nenhuma toxicidade foi detectada em referência a aroeira-do-

sertão. 

 
 
 
 
 2.5.2 – Parabenos 
 

 
Já foi demonstrado que algumas substâncias presentes na família das Anacardiáceas podem 

desencadear reações alérgicas em indivíduos sensíveis/sensibilizados, todavia o presente trabalho aborda 

o uso do creme vaginal de Aroeira que tem em sua formula compostos parabenoídes, que também 

apresentam relatos de alergenicidade. Os parabenos são uma classe de substâncias utilizadas como 

preservativo antimicrobiano, apresentando varias qualidades como: largo espectro antimicrobiano, 

relativamente não irritante, de baixa toxicidade, estável em relação à variação de pH, solúvel em meio 

aquoso.  
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Utilizado a mais de 50 anos em suas diversas formulações (metil, propil, butil, benzil-parabeno) 

com vários estudos clínico-farmacológicos ao longo das 3 ultimas décadas revelaram baixos índices de 

hipersensibilização (da ordem de 1 a 3% da população testada), com sintomas irritativos normalmente 

leves; sendo que nestes mesmos estudos temos a indicação de maior alergenicidade  quando do uso de 

metilparabeno e/ou propilparabeno para aplicação em pele não integra (SONI,2002). 

 
2.6 - Uso terapêutico do creme vaginal de Aroeira do Sertão 
 
 

Os medicamentos fitoterápicos são preparações padronizadas contendo extratos de uma ou mais 

plantas, em sua maior parte os constituintes químicos responsáveis pela atividade farmacológica não são 

conhecidos integralmente e que sua ação derive da interação de inúmeras moléculas presentes no extrato 

(SIMÕES, 2004). 

 

Uma vantagem terapêutica dos Fitoterápicos reside no alto grau de confiança que grande parcela 

da população neles deposita; em geral o efeito terapêutico no tratamento por qualquer droga tem 

componentes farmacodinâmicos e psicodinâmicos, no qual normalmente o primeiro é superestimado e o 

último frequentemente subestimado, isto se aplica particularmente aos fitomedicamentos (fito racional) que 

na atualidade mostra uma interação positiva entre seus efeitos terapêuticos comprovados e suas ações 

psicodinâmicas concorrentes (SCHULZ, 2002). 

 

As diversas propriedades que ocorrem nos vários tipos de aroeira, foram exploradas empiricamente 

pelas mulheres nordestinas há décadas com o propósito de tratar problemas ginecológicos como 

corrimentos, colpites, cervicites, etc.  

 
 
2. 6.1 – Cervicites 
 
 

Cervicite é um processo inflamatório no epitélio cervical e estroma que pode ocorrer tanto como 

uma lesão isolada ou parte de um processo no trato genital feminino ou para Carvalho (2002) “quando a 

infecção se encontra na cérvix e/ou nas paredes vaginais, será chamada de Cervicite como termo geral.” 

Sendo o colo uterino uma área do canal genital acessível e próxima do meio exterior e por isso submetida a 

vários estímulos (mecânicos, hormonais, irritativos, etc.), deveria as Cervicites ser mais comuns, contudo 

alguns mecanismos de defesa evitam que isto ocorra tais como: integridade epitelial, o muco cervical, o pH 

vaginal, as mudanças bioquímicas do ciclo menstrual dentre outras (HALBE, 1993). 

 

Tem sido citados como fatores predisponentes para as infecções imputadas por muitos casos de 

cervicites a alcalinização do muco cervical, traumatismos de parto, hiper ou hipoestrogenismo, coito, 

traumas no curso de tratamentos ginecológicos. O corrimento vaginal inflamatório excessivo clinicamente 

designado de leucorréia constitui uma das queixas mais comuns na prática ginecológica, tendo 

aproximadamente um terço de todas as mulheres que apresentam corrimento vaginal endocervicite sem 
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que haja uma infecção vaginal (COTRAN; KUMAR; ROBBINS, 1991; BEREK; ADASHI; HILLARD, 1998). 

 

De acordo com sua localização, a cervicite pode ser categorizada em ectocervicite quando situada 

no pórtio (ectocérvice) e como endocervicite quando atinge ao revestimento do canal cervical (endocérvice); 

quando o agente causal de uma infecção, infestação ou outra condição inflamatória pode ser identificado, 

denominamos a condição de especifica, seja ela uma cervicite ou endocervicite (HALBE, 1993; FREITAS, 

2006) Os principais agentes etiológicos causadores da cervicite são (STIVAL, 2005; SMELTZER; BARE, 

2002; HALBE, 1993): 

 

Bactérias, principalmente Chlamydia trachomatis transmitida por via sexual com efeitos sistêmicos leves, 

mas que podem levar em caso de complicação por não tratamento a endometrite, infertilidade, artrite e 

lesões estenosantes; além de outros como Neisserias e Treponemas. Em geral consistindo seu tratamento 

no uso de tetraciclinas e macrolídeos. 

 

Vírus, destacando-se principalmente os de origem herpética como o Herpesvirus hominis e tipo II que são 

DNA-vírus que causam morte celular e de alta evolução lesional podendo ter efeitos pré-cancerígenos. 

 

Helmintos, rara podendo ocorrer notadamente pela ação do S. mansoni com manifestações de erosão e 

ulceração bem como de reações alérgicas. 

 

Por corpo estranho, provocando habitualmente reações inflamatórias e irritativas com freqüência ligada a 

manobras abortivas ou contraceptivas, a algodão, a hipersensibilidade a produtos de higiene íntima etc.  

 

Normalmente a vagina e o colo uterino têm uma flora mista endógena formada principalmente por 

estreptococos, enterococos, E.coli, estafilococos e os bacilos de Döderlein também chamados Bacillus 

vaginalis considerados comensais normais da cavidade vaginal das mulheres jovens e que conjuntamente 

com a ação do hormônio estrogênio mantêm o pH vaginal em valores ácidos (de 3,5 a 4,5) inibindo a 

colonização patogênica, e auxiliando na diagnose de algumas patologias. 

 

 

 

De acordo com Freitas et al (2006 pg167). 

                                         A OMS e o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Políticas de Saúde, têm 
preconizado o manejo sindrômico do fluxo genital em nível primário de 
atendimento. Tal situação é decorrente da importância de identificar e tratar a 
cervicite como forma de prevenção da doença inflamatória pélvica e de outras 
complicações como endometrites e celulites. 

 

O tratamento sindrômico deve ter cobertura para clamídia e gonococo e os medicamentos indicados 

para vulvovaginites devem ser adicionados quando da suspeita destas. 
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 2. 6.2 – Ectopia 
 

 
A genitália feminina interna é composta por vagina, útero, ovários e tubas sendo a vagina um tubo oco 

que se estende para cima e para traz da vulva em direção ao útero; este formado pelo fundo (porção 

superior), o colo uterino (que une o fundo à cérvice) e a cérvice que e a porção uterina que se estende ate a 

vagina sendo subdividida em porção vaginal e endocérvice (ANDRIS, 2006; COTRAN; KUMAR; ROBBINS, 

1991). 

 

A vagina e a cérvice são recobertas por epitélio escamoso estratificado e não ceratinizado, que na 

cavidade vaginal e variável em espessura de acordo com a idade e fatores hormonais. A área da endocérvice 

e composta por epitélio colunar cilíndrico secretor de muco (muco cervical) (fig. 03). 

 

Por ectopia entende-se a reversão da mucosa endocervical além dos limites naturais, ou seja, a 

manifestação de epitélio cilíndrico na ectocérvice em uma extensão de no mínimo 1 cm, em forma de uma 

área vermelho-viva que macroscopicamente é também denominada de ectrópio, mácula-rubra ou eversão 

tendo vascularização abundante e superficialmente revestido por um muco espesso e transparente 

(DIOGENES; REZENDE ;PASSOS,2001; HALBE,1993 ).  

 

A junção escamocolunar (JEC) é a área de encontro dos epitélios escamoso e colunar originalmente 

situada no orifício do colo e que em mulheres multíparas tem o epitélio endocervical colunar deslocado para 

baixo a partir deste orifício. Os ectrópios são gradualmente reepitelizados por epitélio escamoso o que se 

denomina metaplasia originando uma faixa denominada de zona de transformação normal (JONES; 

WENTZ; BURNETT, 1990. BEREK; ADASHI; HILLARD, 1998). 

 

Figura 03: Anatomia do aparelho genial feminino 

              
Fonte: JONES; WENTZ; BURNETT, 1990. 
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A ectopia classifica-se em congênita ou adquirida; sendo a primeira  comum em jovens sem fatores 

predisponentes e explicada pela ação dos hormônios maternos que incrementam a capacidade de 

crescimento do epitélio cilíndrico; já a ectopia adquirida esta ligada  a presença de fatores predisponentes 

como a gravidez,hipersecreção de muco, alterações estrogênicas, aumento do fluxo sanguíneo genital dentre 

outros. A ectopia não tem uma sintomatologia especifica na maior parte dos casos podendo haver 

manifestação de corrimento duradouro que esta ligada a uma cervicovaginite favorecida pela existência da 

própria ectopia (DIOGENES; REZENDE; PASSOS, 2001; HALBE, 1993).  

 

 

Tanto a ectopia congênita como a adquirida podem ter cura espontânea no período de 2 a 3 meses 

quando há uma reepitelização ativa com presença de áreas de metaplasia e se fatores como infecção, 

alterações hormonais tróficas e de pH forem evitadas a fim de não intervir no processo de reepitelização. 

Quando isto não ocorre de maneira natural podemos empregar procedimentos terapêuticos como a 

diatermocoagulação, crioterpia, laserterapia e uso do ácido metacresosulfônico.  

 

O processo de reepitelização fisiológica devera ser acompanhado cuidadosamente por um longo 

tempo a fim de se garantir que esta neoformação não sofra modificações carcinogênicas, que poderiam 

originar o câncer de colo de útero (HALBE, 1993; CARVALHO, 2002). 

 

2. 6.3 – Cervicovaginites 
 

As vulvovaginites constituem uma das causas principais de consulta ginecológica, tendo por 

sintomas habituais a leucorréia, prurido, irritação  podendo estar associado o odor desagradável. 

 

Citando Jones, Wentz, Burnett (1990) “diversos agentes estão envolvidos na geração de infecções 

vaginais como os Trichomonas vaginalis, Candidas, Haemophilus vaginalis  o vírus herpes II e além dos 

gonococos e outros organismos inespecíficos infectantes comuns na menopausa e pré-puberdade”. 

 

Dentre as principais particularidades das pacientes portadoras de vulvovaginites esta a instabilidade 

da flora vaginal, notadamente o número de lactobacilos que nestas infecções esta diminuído ou mesmo 

ausente e também concorrendo uma discreta leucocitose. Dentre outras causas comuns da leucorréia estão 

às vaginites atrófica, química, alérgica e irritativa; sendo a primeira devido a deficiência de estrogênio  e as 

demais como conseqüência de um agente externo normalmente não biológico.  

 

A ocorrência de certas doenças sistêmicas como o diabetes, distúrbios hormonais, doenças 

cardiovasculares e outras patologias debilitantes podem predispor o aparecimento de vulvovaginites  

(CARVALHO,2002; STIVAL,2005; HALBE,1993). 

 

A seguir estão destacadas as cervicovaginites mais comuns na prática clínica (BEREK; ADASHI; 

HILLARD, 1998; SMELTZER; BARE, 2002; FREITAS, 2006). 
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Vaginose bacteriana – responsável por aproximadamente 40% das vulvovaginites é uma síndrome 

clínica conseqüente ao desequilíbrio da flora vaginal natural onde ocorre uma proliferação de Bacteriodes 

sp ,Peptostreptococcus, bactérias anaeróbias e prevalentemente a Gardnerella vaginallis.Segundo 

SMELTZER;BARE(2002), FREITAS (2006) a vaginose bacteriana não é uma condição grave, mas foi 

associada ao trabalho de parto prematuro, endometrite,infecção urinaria recorrente, peritonite e salpingite. 

 

O sintoma típico em pacientes com infecção por Gardnerella é uma secreção vaginal com odor de 

peixe ou bolor, sendo o tratamento clássico com o uso de metronidazol (oral e/ou tópico) podendo ser 

auxiliado por ampicilina, clindamicina e certas cefalosporinas. 

 

Tricomoníase – o Trichomonas vaginallis é um protozoário flagelado em formato de pêra que 

provoca uma vaginite habitualmente assintomática, transmitida por via sexual e tendo por principal 

manifestação a leucorréia (às vezes espumosa e amarelo-acastanhada) associada à irritação e prurido 

vaginal sendo comum a dispareunia. O tratamento de escolha e constituído de metronidazol (em ambos os 

parceiros) via oral visto que a via tópica tem eficácia inferior a 50% (FREITAS, 2006), também se utilizando 

da elevação da acidez vaginal. 

 

Candidíase vulvovaginal – a candidíase é uma infecção fúngica causada por Candidas 

(primariamente a albicans , seguida da glabatra e tropicalis) e que conforme Freitas (2006) esta ocorrendo 

uma elevação na importância das espécies não  albicans na etiopatogenia destas vaginites, pois tais cepas 

são mais resistentes aos antifúngicos habituais  e por conseguinte sofrendo uma seleção por conta da 

terapia.Certos elementos predispõem a candidíase como: diabetes, uso do DIU e diafragma, altas doses de 

estrógenos,contraceptivos, corticoteróides e antibióticos sistêmicos ou mesmo locais 

(JONES;WENTZ;BURNETT,1990.;SMELTZER;BARE2002 ;CARVALHO,2002), 

 

São expressões clínicas da candidíase o prurido vaginal moderado acompanhado ou não de 

irritação e uma secreção aquosa e viscosa com aspecto de queijo esfarelado; o diagnóstico e feito por 

microscopia (coloração de Gram e/ou KOH a 10%) é em casos de recidiva ou resistência, a utilização de um 

meio especifico – Ágar Sabouraud. O tratamento constitui-se de antifúngicos orais (complementados ou 

substituídos por apresentações tópicas) em ordem de eficácia – nistatina, miconazol, clotrimazol, fluconazol. 

 

Em todos os processos anteriormente citados, o uso do creme vaginal de Aroeira tem função 

terapêutica bastante eficaz, pois em um único fitomedicamento (no caso um complexo Fitoterápico) temos a 

ocorrência de varias substâncias químicas que convergem para o tratamento desta(s) patologia(s) através 

das propriedades de reepitelização, antiinflamatória, antiviral, antimicrobiana, etc. que ocorrem naturalmente 

na Aroeira do Sertão. 
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2.6.4 – Exames de diagnose 
 

Ainda que existam técnicas diagnósticas cada vez mais sofisticadas, o ginecologista deve sempre 

tentar obter o diagnóstico baseado principalmente na anamnese e no exame físico, suplementando-os com 

exames simples como esfregaço a fresco, colposcopia, coloração de Gram, Papanicolau, teste de Schiller, 

Acido acético a 5% e biópsias. No exame físico além da própria sintomatologia e características 

macroscópicas, a utilização de um instrumento de ampliação como um colposcópio é de grande ajuda, 

permite ampliação estereoscópica dos tecidos do trato genital inferior. A palavra colposcopia deriva do 

grego e significa a observação atenta (SKOPEO) da vagina (KOLPOS), ou através dela. 

 

A colposcopia pode localizar áreas suspeitas, avaliar suas dimensões e intensidade como também 

obter biópsia dirigida, bem como fornecer dados sobre infecções e inflamações que quando 

complementadas por citologia oferecem uma excelente previsão diagnóstica (JONES; WENTZ; BURNETT, 

1990). Os principais achados colposcópicos e sua relação diagnostica serão a seguir resumidamente  

apresentados: (JONES;WENTZ;BURNETT,1990; DIOGENES; REZENDE; PASSOS, 2001; JARVIS,2002: 

CORDEIRO, 2005; SELLOR: SANKARANARAYANAN,  2004). 

a)   ECTREP »  Ectocérvice totalmente revestida por epitélio pavimentoso » Normalmente, uma área 

grande da ectocérvix está recoberta por um epitélio escamoso estratificado não-queratinizado que contém 

glicogênio é opaco, tem múltiplas camadas de células  tendo coloração rosa pálida. Este epitélio é formado 

durante a vida embrionária, que é denominado de epitélio escamoso original ou nativo, ou pode ter sido 

recém-formado como epitélio escamoso metaplásico no início da vida de adulta. Ele indica que não há 

nenhuma anormalidade ou dissolução da continuidade epitelial. 

 

b)   ZTT/ZTA » Zona de transformação típica / atípica » O conceito anatômico mais importante que um 

colposcopista deve saber é como identificar a zona de transformação. Nesta zona anatômica se origina a 

neoplasia intraepitelial cervical (NIC) e carcinoma cervical invasivo e, portanto, é uma parte essencial do 

exame colposcópico. A menos que o profissional possa examinar de modo adequado toda a zona de 

transformação, considera-se o exame colposcópico incompleto ou insatisfatório. A região do colo uterino 

onde o epitélio colunar foi e/ou está sendo substituído pelo novo epitélio escamoso metaplásico é 

denominada de zona de transformação. Corresponde à área do colo uterino unida pela junção 

escamocolunar original na extremidade distal e, na extremidade proximal, pela maior distância de alcance 

da metaplasia escamosa como definido pela nova junção escamocolunar. A zona de transformação pode 

estar localizada inteiramente na ectocérvice, o que acontece com freqüência na mulher jovem, ou estar 

parcial ou totalmente na endocérvice, o que se observa mais em mulheres idosas. 

        Os resíduos do epitélio cilíndrico no meio do estratificado de formação secundaria, apresentam-se sob 

a forma de glândulas abertas ou fechadas, sendo chamados Cistos de Naboth,  as incrustações desta área  

com retenção de muco . A zona de transformação é descrita como normal quando é composta de 

metaplasia escamosa imatura e/ou madura juntamente com as áreas ou ilhotas interpostas de epitélio 

colunar, sem sinais de carcinogênese cervical. É denominada de zona de transformação anormal ou atípica 
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(ZTA) quando há evidência de carcinogênese cervical, como a alteração displásica na zona de 

transformação. A ZTA tem significação colposcopica quando em contato com acido acético a 3-5% sofre 

branqueamento ou apresenta-se pontilhada (epitélio branco com pontos vermelhos), em forma de mosaico 

(manchas quadrangulares) ou até atípia nos vasos circundantes (irregularidades no calibre, contorno e 

disposição focal). 

 

  c) JEC » Junção escamocolunar » A junção escamocolunar  apresenta-se como uma linha bem 

definida com um degrau, devido à diferença de altura dos epitélios escamoso e colunar. A localização da 

junção escamocolunar com relação ao orifício cervical externo é variável durante a vida da mulher; A junção 

escamocolunar visível durante a infância, perimenarca, após a puberdade e início do período reprodutivo é 

denominada de junção escamocolunar original, porque representa a junção entre o epitélio colunar e o 

epitélio escamoso “original” formada durante a embriogênese, a junção escamocolunar original está 

localizada no, ou muito próxima ao orifício cervical externo; já durante a puberdade e período reprodutivo 

(devido ao desenvolvimento dos órgãos genitais) ocorre o fenômeno de Metaplasia, ou seja, a alteração ou 

substituição de um tipo de epitélio por outro. 

O processo metaplásico começa principalmente na junção escamocolunar e prossegue 

centripetamente em direção ao orifício cervical externo ao longo do período reprodutivo até a 

perimenopausa. Portanto, uma nova junção escamocolunar é formada entre o epitélio escamoso 

metaplásico recém-formado e o epitélio colunar evertido sobre a ectocérvix, À medida que a mulher passa 

da idade reprodutiva à perimenopausa, a localização da nova junção escamocolunar avança 

progressivamente na ectocérvix em direção ao orifício cervical externo. O escore da JEC (00 a +4 ou -4) 

não só sinaliza sua posição anatômica (anexo 3) como também demonstra o grau de ectopia (de acordo 

com a zona visualizada), sendo que escores negativos ou positivos maiores ou iguais a 2 sugerem 

tratamento invasivo (químico, diatermocoagulação, crioterapia, laserterapia) e/ou zona propensa a 

carcinogênese. 

 

d) NIC » Neoplasia intra-epitelial cervical » É uma condição patológica do epitélio cervical, 

representando uma alteração neoplásica pré-invasiva denominada de carcinoma in situ, de tratamento 

simples e cuja remoção ou destruição assegura o não desenvolvimento de um carcinoma invasivo. 

As alterações que podem originar a NIC são quase sempre encontradas adjacentes a JEC (daí a 

localização desta ser tão importante) e ligadas a zona de metaplasia inicial do epitélio colunar, que caso não 

sofra nenhuma alteração resultará em um novo epitélio escamoso; entretanto sobre a influência de  fatores 

tais como : elevado número de parceiros sexuais, hipovitaminose A, tabagismo, infecções e principalmente 

a contaminação por papilomavírus (HPV-16/18/31/35 ) e herpesvírus 2, podem iniciar uma metaplasia 

atípica capaz de originar um carcinoma in situ. 

 

e) TESTE DE SCHILLER » O teste de Schiller baseia-se na propriedade que as células têm de se 

impregnarem com solução de Lugol (iodo-iodeto) devido a captação de Iodo pelo glicogênio celular. O 

epitélio escamoso original e o epitélio escamoso metaplásico maduro recém-formado contêm glicogênio, ao 
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passo que a NIC e a neoplasia invasiva contêm pouco ou nenhum glicogênio, o epitélio colunar não contém 

glicogênio. 

O epitélio escamoso normal se cora de cor castanho escuro ou preto depois da aplicação do iodo. O 

epitélio colunar não capta o iodo e não se cora, mas adquiri um aspecto ligeiramente descorado devido a 

uma película fina de solução de iodo; as áreas de NIC e neoplasia invasiva não captam o iodo e 

apresentam-se como áreas espessas de coloração amarelo-mostarda ou cor de açafrão. Quando existe 

alguma lesão no colo uterino, a impregnação com iodo não ocorre, tendo-se então o Iodo negativo, 

significando teste de Schiller positivo. O resultado do teste é influenciado pela presença de área 

inflamatória, pois neste caso a descamação epitelial promove o aparecimento de zonas amareladas contra 

um fundo castanho-escuro. Quando a inflamação persiste e a infecção torna-se crônica, as pequenas áreas 

descamadas confluem para formar grandes áreas descamadas que levam ao assim denominado aspecto 

em pele de leopardo. Estas características são com freqüências encontradas na infecção por Trichomonas, 

mas também podem ser observadas em infecções fúngicas e bacterianas. 

O aparecimento de uma área iodo-malhado em uma faixa de alteração acetobranca leve pode 

indicar uma região metaplásica imatura ou uma NIC de baixo grau; caso esta mesma área acetobranca 

tenha uma maior delimitação e sendo completamente negativa ao iodo, temos uma sugestão de NIC de alto 

grau. 

 

f) TESTE COM ÁCIDO ACÉTICO » A solução de ácido acético (3-5%) e aplicada diretamente no 

colo uterino e áreas adjacentes, causando uma reversível precipitação ou coagulação protéica (proteínas 

nucleares e citoqueratinas) no epitélio. Quando o ácido acético é aplicado no epitélio escamoso normal, há 

pouca coagulação na camada superficial de células, onde os núcleos são escassos sendo que a 

precipitação resultante não é suficiente para obliterar a cor do estroma subjacente. As áreas de NIC 

apresentam uma coagulação máxima devido ao seu conteúdo maior de proteínas nucleares e impedem a 

passagem da luz através do epitélio. Como resultado, o epitélio adquire uma coloração branca. Esta reação 

é denominada o acetobranqueamento e produz um efeito perceptível que contrasta com a cor rosada do 

epitélio escamoso normal circundante do colo uterino. 

O aspecto acetobranco não é exclusivo da NIC e neoplasia em estágio inicial, é também visto em 

outras situações tais como: na metaplasia escamosa imatura, na zona de transformação congênita, no 

epitélio em regeneração (associado à inflamação), na leucoplasia (hiperqueratose); o epitélio acetobranco 

associado à NIC e à neoplasia invasiva em estágio inicial pré-clínico é mais denso, espesso e opaco com 

margens bem delimitadas com relação ao epitélio normal circundante, o acetobranqueamento presente na 

metaplasia escamosa imatura e epitélio em regeneração é menos pálido, fino, muitas vezes translúcido e de 

distribuição difusa sem margens bem definidas. O acetobranqueamento devido à inflamação e cicatrização 

apresenta, em geral, uma distribuição ampla no colo uterino, não se restringindo à zona de transformação. 

As alterações acetobrancas associadas com metaplasia imatura e alterações inflamatórias desaparecem 

rapidamente, em geral entre 30 e 60 segundos, quanto maior for a duração da área acetobranca, maior a 

possibilidade de severidade da lesão. 

Na colposcopia, o colo uterino com inflamação crônica às vezes pode se assemelhar à neoplasia invasiva 

do colo uterino; contudo, pode-se fazer a diferenciação com os seguintes critérios: pontilhados inflamatórios 
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são delicados, com distâncias intercapilares mínimas e de distribuição difusa (não restrito à zona de 

transformação) e abrangem o epitélio escamoso original e a vagina com a mucosa inflamada interposta. 

Depois da aplicação do ácido acético, o epitélio escamoso adquire um aspecto sem brilho e pálido em 

contraste ao matiz rosado usual; o epitélio colunar apresenta-se com um vermelho menos intenso e o 

acetobranqueamento pálido das vilosidades se assemelha a um cacho de uva.  

 

g) MUCO VAGINAL » O aspecto do muco vaginal, em conjunto com anamnese clínica (caso exames 

citológicos sejam inexeqüíveis ou com tempo de espera de resultados prolongado) fornecem dados 

bastante confiáveis a respeito do agente patológico responsável ou não, por um processo inflamatório 

visível, assim temos: muco cervical mucoso de aspecto transparente e de cor clara, comum no período fértil 

da mulher; na infecção por T. vaginalis (tricomoníase) e/ou Gardnerella há um corrimento copioso, fétido, 

amarelo-esverdeado, mucopurulento, com a formação de bolhas e espuma. As infecções bacterianas estão 

associadas com um corrimento ralo, líquido e soropurulento. O corrimento pode ser espesso, de cor 

amarela com odor forte indicando infecção por Chlamydia ou flora mista. Na candidíase (monilíase) e 

outras infecções por leveduras, a secreção é branca grumosa (caseosa) e espessa com intenso prurido que 

resulta em vermelhidão vulvar. Os corrimentos mucopurulentos de odor fétido e de cor escura estão 

associados com quadros inflamatórios devidos a corpos estranhos. 

 

h) INFLAMAÇÃO » Alteração difusa com congestão vascular e edema de mucosa, apresentando capilares 

finos e próximos, em um colo avermelhado; causam congestão do tecido conjuntivo subjacente, 

descamação celular e ulceração com secreção mucopurulenta. Se a inflamação persiste, as vilosidades 

tornam-se mais delgadas e há perda do aspecto botrióide (semelhante à uva), os quadros inflamatórios do 

colo uterino estão associados com corrimentos copiosos, em geral fétidos, mucopurulentos, soropurulentos, 

esbranquiçados, pontilhados vermelho, ulceração e cicatrização por fibrose. As lesões inflamatórias do colo 

uterino podem ser diferenciadas da NIC por seu comprometimento extenso e difuso do colo uterino, com 

extensão à vagina, tonalidade de cor vermelha e sintomas associados como corrimento e prurido. 
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. 

 

2.7 - Farmacovigilância de fitomedicamentos 
 

Atualmente uma fração do processo de avaliação da segurança dos medicamentos precisa ocorrer 

na fase de pós-comercialização (estudos fase IV) não só para se cumprir as condições de registro, mas a 

fim de ter subsídios para melhorias e alterações na segurança do medicamento no mercado; quanto a isto a 

maior efetividade do sistema de farmacovigilância e notificação de RAMs contribuirá para a tomada de 

decisões regulatórias mais equilibradas favorecendo assim avanços terapêuticos. Porém esta monitoração 

cuidadosa não deve se limitar aos novos medicamentos, ela tem um importante papel na revisão do perfil de 

segurança de drogas mais antigas, dita tradicionais, já que novas deliberações de segurança ou uso podem 

ter surgido (IMPORTÂNCIA, 2005). 

 

Varias razões propiciaram um elevado crescimento tanto de mercado como de interesse pelos 

medicamentos fitoterápicos: a preferência por terapias naturais; a tendência em se acreditar na efetividade 

de um fitoterápicos quando da ineficácia do medicamento alopático; a existência de estudos científicos para 

diversos fitoterápicos; menores custos dentre outros. Entretanto a crença de que o uso por longo período de 

um medicamento tradicional ou fitoterápicos assegura sua segurança e eficácia gera fortes inquietudes, pois 

tais drogas podem ser adulteradas, contaminadas ou terem usos para os quais não fora definido bem como 

a potencial interação adversa entre fitoterápicos e outros medicamentos em uso (CALIXTO,2000;  

IMPORTÂNCIA, 2005;SIMÕES,2004) 

. 

Os fitoterápicos deveriam ser incorporados a um sistema regulatório e conduzidos por padrões de 

qualidade, eficácia e segurança sendo esta proposição dificultada pelo enquadramento de alguns 

fitoterápicos em uma zona incerta entre alimentos e medicamentos (IMPORTÂNCIA, 2005; WHO 

GUIDELINES, 2004). 

 

Atualmente os fitoterápicos são regulados  em cerca de 70 paises; como mencionado por Yunes 

(2001) são registrados como medicamentos,drogas tradicionais ou suplementos dietéticos  sendo a 

tendência mundial a aceitação de leis que associem dados científicos e estudos clínicos com o 

conhecimento tradicional, afora a existência de um serviço de farmacovigilância para investigar a ocorrência 

de RAMs nos medicamentos fitoterápicas. 

 

A farmacovigilância de fitomedicamentos esta em franca discussão a décadas, com esforços tanto a 

níveis nacionais como centralizados pela WHO; a propensão seria incluir os Fitoterápicos em consonância 

com sistemas de farmacovigilância já desenvolvidos, porem devido a características intrínsecas aos 

fitoterápico, vários assuntos técnicos precisam ser adequada e efetivamente identificados com fim de 

assegurar uma melhor informação(concernente a real capacidade do medicamento herbário ser o causador 

de uma RAM ou dela participar ativamente) e analise das reações adversas informadas.  
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Isto implicaria na articulação de diretrizes que permitissem a inclusão dos produtos herbários 

individuais dentro da analise dos demais medicamentos, como um banco de dados centralizado; adoção de 

uma classificação anatomo-terapêutico-químico herbária (HATC); treinamento de pessoal; absorção de 

experiências em outras nações; etc. (FONTE; CAVALLET; BIASI, 2004; IMPORTÂNCIA, 2005; SAFETY, 

2002; LÓPEZ, 2006).  

 

Atualmente a maioria dos eventos adversos relacionados a fitomedicamentos são atribuíveis a 

produtos de baixa qualidade; uso impróprio; controle fitosanitário inadequado; distribuição descontrolada 

;dentre outros. Para uma análise adequada da ocorrência de uma RAM por fitomedicamento, tais situações 

deverão ser reduzidas ou eliminadas. 

 

O consumo mundial de fitoterápicos tem um grande desenvolvimento, de forma que em termos de 

exposição da população é essencial identificar os riscos  associados a este  uso crescente, assumindo 

assim um importante tema de saúde publica, com merecido destaque em discussões,  devido também ao 

conjunto de situações ímpares relacionadas aos fitoterápicos; citando algumas  temos(SAFETY, 2002; WHO 

GUIDELINES, 2004; FERREIRA,2002). 

 

 

   O freqüente uso de fitoterápicos com outros medicamentos. 

   A concepção de que por ser natural é inofensivo e não leva a risco. 

   Adulteração de Fitoterápicos com agentes farmacêuticos potentes tais como enzimas, 

corticóide, AINES, etc. 

   Resíduos agrotóxicos ou presença de metais pesados. 

   Falha na padronização botânica. 

   Contextualização do uso de droga tradicional. 

   Adequação da produção e controle de qualidade. 

   Presença efetiva de órgãos reguladores com câmaras especificas para fitoterápicos, 

   Registro, processamento e distribuição adequada das informações coletadas. 

   Métodos de extração e dosificação diferentes do tradicional. 

   Utilização do fitoterápico fora da cultura tradicional geograficamente delimitada. 

   Complexidade de compostos que podem estar ligados a um fitoterápico. 

 

  Apesar do interesse crescente na segurança de medicamentos herbários, sistemas de vigilância e 

monitoração de reações adversas são ainda raros mesmo dentro dos membros da WHO, ocorrendo ainda 

disparidades entre a regulação destes nos paises associados; a proposta geral para a implementação 

efetiva de um sistema ou sistemas de farmacovigilância devem proporcionar diretrizes gerais e particulares 
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em conexão com a produção; distribuição e preparo de fitoterápicos (a planta medicinal); laboratórios de 

controle de qualidade especializados, sistemas de coletas de dados de RAM-F(reação adversa a 

medicamentos fitoterápicos); avaliações clínicas do uso do fitomedicamento, dados de pós-comercialização; 

maior inter-relação com estudos de farmacovigilância para medicamentos comuns (WHO GUIDELINES, 

2004; ZANINI; CARVALHO, 2001; LAPORTE; TOGNONI; ROZENFELD, 1989). 

 

O envolvimento do consumidor no uso de fitomedicamentos considerando possíveis efeitos 

adversos deveria ser positivamente avaliado, pois vários medicamentos fitoterápicos não são prescritos; 

estes consumidores seriam notificadores espontâneos que em muito contribuiriam para a farmacovigilância 

de fitoterápicos. Pacientes, fabricantes e profissionais de saúde (provedores ou não destes 

fitomedicamentos) deveriam informar a algum centro de vigilância sanitária a respeito de suspeita de RAM-F 

de modo preciso, embora o “modo preciso” necessite de diretrizes ainda não totalmente estabelecidas, pois 

as legislações que conduzem o registro de novos medicamentos embora primem pela qualidade dos 

estudos necessários a este registro, tratam de forma mais branda medicamentos mais antigos 

principalmente devido ao longo uso destes (SAFETY, 2002; WHO GUIDELINES, 2004; IMPORTÂNCIA, 

2005; STASI, 1996). 

Um sistema de farmacovigilância de fitoterápicos deve possuir e analisar vários dados a fim de 

corroborar uma relação causal entre um determinado fitomedicamento  e um RAM; proporcionando 

informações acerca da botânica, dose utilizada, fornecedor do produto, interações com outros 

medicamentos, grau de severidade da RAM, qualidade do produto, inserção de grupos de risco, etc.  
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3- METODOLOGIA 
 
3.1 – Desenho do estudo 

 
Estudo prospectivo caso-controle de tipo aberto e não comparativo em pacientes ambulatorialmente 

atendidas, tendo por diagnóstico geral inflamações e/ou infecções com indicação clínica do uso de creme 

vaginal de aroeira do sertão; seguido da realização da investigação de queixas relacionáveis a presença de 

possíveis reações adversas ao creme utilizado. 

O fitoterápico em estudo, creme vaginal de Aroeira (15%), foi investigado em um centro de Saúde 

municipal de Fortaleza mediante o acompanhamento das mulheres prescritas pelo médico ginecologista do 

respectivo posto. 

 
3.2 – Considerações sobre a metodologia. 

 
O creme vaginal de Aroeira do Sertão produzido pela Farmácia Escola da Universidade Federal do 

Ceará (UFC.) foi utilizado como referência por possuir formulação (Aroeira, Vaselina sólida, Álcool ceto-

estearílico, Glicerina, Lauril sulfato de sódio, Nipagin.) otimizada, padronizada e com controle de qualidade 

(ANEXO 02). 

 

O produto fitoterápico foi fornecido diretamente ao médico prescritor, sem ônus para a instituição ou 

ao paciente. 

 

As pacientes receberam, por parte do clínico prescritor, as orientações gerais sobre o produto, 

como: tempo e freqüência de utilização, horário de aplicação, uso do aplicador intravaginal, e qualquer outra 

explanação concernente ao uso do fitoterápico e/ou outras drogas porventura prescritas. 

 

 

3.3 – Local do estudo 
 
A pesquisa teve como cenário o Centro de Saúde da Família Dr. Luiz Costa, localizado no bairro 

Benfica pertencente a regional IV, situado na região metropolitana de Fortaleza, tratando-se de instituição 

pública municipal que disponibiliza consultas e exames ginecológicos as segundas (consulta) e quintas-

feiras (exames) no turno da manhã. 

 

No referido Centro de Saúde, a pesquisa procedeu com a colaboração do ginecologista em nível de 

prescrição e interpretação de exames colposcópicos e de acordo com a disponibilidade de consultas do 

posto ( em média 5  por semana) e exames clínicos (colposcopia  as quintas e citologia realizada através de 

disponibilidade do laboratório central externo - média de 30 dias pós coleta para resultado) 
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3.4 - População e Amostra 
 
No período compreendido entre 21 de janeiro e 05 junho de 2008 foram atendidas 50 mulheres pelo 

serviço médico-ginecológico do Centro de Saúde da Família Dr. Luiz Costa, 

 

A amostra deste estudo foi composta de 33 mulheres com indicação clínica para o uso do creme 

vaginal de aroeira. 

 
3.4.1 – Critérios de inclusão 
 

- Pacientes que tenham indicação médica para o uso do creme vaginal de Aroeira, com idade igual 

ou superior a 18 anos. 

- Aceitar participar voluntariamente da pesquisa, e assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 
3.4.2 – Critérios de exclusão 
 

- Mulheres com idade inferior a 18 anos 

- Mulheres portadoras de alguma patologia crônica ou aguda (cardíaca, hepática, renal ou 

hormonal) descompensada ou sem tratamento adequado e contínuo.  

- Ser diagnosticada exclusivamente com outra(s) patologia(s) para a qual não há indicação 

terapêutica do uso de creme vaginal de Aroeira. 

 

3.4.3 – Critérios de retirada de estudo 
 

- Não utilizar ou fazer o uso do creme de Aroeira em período inferior ao prescrito, sem motivação 

aparente. 

- Paciente sem retorno ou com retorno fora do período de estudo, considerado como perda de 

acompanhamento, ou seja, aquele paciente que não compareceu a uma visita programada e que não foi 

possível se obter mais informações. 

- Solicitação de interrupção ou recusa do paciente em continuar o tratamento. 

- A paciente poderá ser retirada do estudo caso apresente alguma toxicidade ou RAF atribuída à 

aroeira, que ameace a vida ou torne impraticável a terapia.  

 
3.5 – Aspectos éticos e legais da pesquisa 
 

Depois de registrada no Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde e Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP) – pela Folha de Rosto para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos - FR-

141613 esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará (COMEPE/UFC), e aprovada em 01/08/2007 sob o registro 178/07. Durante toda a fase de 
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elaboração e desenvolvimento da pesquisa, estivemos comprometidos em atender ao preconizado pela 

Resolução nº. 196/96, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, 

que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos. Conforme recomendado, foram respeitados os 

aspectos éticos e legais referentes à beneficência e ao respeito à dignidade humana (autonomia), à justiça 

e à equidade (BRASIL, 1996).  

   

 

Na abordagem às participantes, antes de iniciarmos a coleta de dados, foi apresentado e lido junto 

com elas o Termo de Consentimento Esclarecido, o qual espontaneamente, foi assinado por estas e pelos 

pesquisadores. 

Desse modo, foram cientificadas sobre o objetivo do estudo e a participação espontânea, quando 

tiveram garantidos seus direitos ao anonimato, sigilo, acesso aos dados e a liberdade de se retirarem do 

estudo a qualquer momento sem que esse fato representasse qualquer tipo de prejuízo para si ou para o 

tratamento. 

 
3.6 – Coleta de dados  

 
 A coleta de dados foi realizada em dois momentos; o primeiro correspondendo ao ato da prescrição 

e dispensação por parte do ginecologista do Creme Vaginal de Aroeira, onde ocorreu a entrevista pré-

tratamento; O segundo momento deu-se quando do retorno da paciente ao término do período de 

tratamento preconizado, onde foi efetivada a segunda entrevista (pós-tratamento). 

 

Após a entrevista pré-tratamento procedeu-se (quando da disponibilização) a coleta dos resultados 

de exames colpocitológicos da paciente, em questionário próprio (Apêndice C) referentes ao período de 

diagnóstico, ou seja, o período imediatamente anterior ao uso do fitoterápico. Quando a paciente retorna, 

depois do período de tratamento, novos exames foram solicitados e assim que os resultados eram 

conhecidos, os mesmos foram inseridos na segunda parte da ficha de exames (Apêndice C). 

 

Como técnica para a coleta de dados, utilizou-se à entrevista individual e a reunião de informações 

clínicas fornecida pelo ginecologista responsável.  Na entrevista, para evitar qualquer tipo de interferência 

devido à presença do pesquisador responsável, por este ser homem, utilizou-se duas acadêmicas do curso 

de Farmácia. As entrevistas foram realizadas no período da manhã, de acordo com a disponibilidade das 

participantes e da instituição. A decisão pelo referido período deveu-se ao fato das consultas da área de 

ginecologia ocorrer neste turno, sendo então mais propício para o encontro das usuárias do serviço e 

possíveis utilizadoras do Creme Vaginal de Aroeira. 
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3.6.1 – Cronograma 
o O recrutamento de pacientes foi concluído seis (06) meses a partir do inicio do estudo. 

o As pacientes foram acompanhadas em intervalos de 20 a 30 dias. enquanto tratadas com o 

creme vaginal de Aroeira, sendo que este período foi maior no caso de algumas pacientes 

pois as mesmas não realizaram o retorno previsto; só fazendo-o após algumas convocações. 

 

3.6.2 – Plano de tratamento 
O plano de tratamento foi realizado de acordo com a indicação clínica do prescritor, em 

conformidade com a patologia predominante. Neste caso para a diagnose de Cervicites foi prescrito (01) 

bisnaga de 50g de creme vaginal, correspondendo a 10 dias de tratamento (5g/dia/aplicação) e quando da 

diagnose de ectopia foi prescrito (03) bisnagas de 50g de creme vaginal correspondendo a 30 dias de 

tratamento sendo que no período menstrual o tratamento (5g/dia/aplicação) sofre momentânea interrupção. 

 
3.6.3 – Fontes de dados 

 
I. Entrevistas diretas com a paciente; sendo a primeira pessoalmente e a segunda podendo 

também sê-lo, ou ser efetivada por via telefônica. 

II. Relatos médicos e resultados dos exames colposcópicos fornecidos pelo ginecologista 

colaborador. 

 

Representando a etapa de investigação inicial ou questionário pré-tratamento foram coletados 

dados objetivos e subjetivos, respectivamente: informações para a caracterização das pacientes quanto a 

idade, estado civil, grau de instrução, contato com o creme vaginal de Aroeira, medicação concomitante, 

presença de alergias ou patologias significativas. No segundo questionário foram abordados os dados 

relativos ao seguimento da prescrição, o aparecimento de qualquer reação desagradável em relação direta 

ou indireta ao produto e a eficácia de seu uso. 

 
3.6.4 – Instrumentos 
 

Apêndice A: Instrumento para entrevista pré-tratamento 

Apêndice B: Instrumento para entrevista pós-tratamento ou 

                           Retorno. 

Apêndice C: Instrumento de coleta de dados clínicos – exames. 

Apêndice D: Termo de consentimento. 

 

3.7 – Processamento dos dados 
 

Os dados foram gerados em banco de dados estruturado no programa Excel-2003 e analisados em 

números relativos e absolutos bem como uma análise descritiva.     
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4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O estudo foi composto por 33 mulheres que receberam indicação e prescrição de uso do creme 

vaginal de Aroeira do Sertão, sendo que 18 (54,5%) completaram todas as fases do estudo (pré-tratamento, 

pós-tratamento e exames clínicos em ambas as fases). 

Em relação aos dados sócio-demográficos temos: 

 Idade variando de 19 a 52 anos, com media de 31,3 anos. 

 39,9% de mulheres casadas (07pacientes) e 61,1% solteiras (11 pacientes). 

 50% das entrevistadas tinham escolaridade de 1º grau incompleto; 22,2% descrevem ter 1º 

grau completo (04 mulheres); 16,7% tem 2ºgrau completo (3) e 11,1% possuem 2ºgrau  

incompleto (2). 

 

Durante a pesquisa alguns fatores concorreram para a diminuição do número de pacientes que 

completaram o estudo tais como: menor grau de escolaridade (que implica em menor grau de entendimento 

da patologia e seguimento da prescrição), remissão da sintomatologia, custeio do transporte, horário de 

trabalho, tempo transcorrido entre consultas e retornos, demora no recebimento de resultados de exames 

solicitados (citologia e biopsias) fazendo estas ultrapassarem o prazo de estudo. Alguns dos fatores 

anteriormente citados têm consonância com estudos de áreas semelhantes como colocados por Cezar 

(2003), Greenwood; Machado; Sampaio (2006), Pinho (2003) . 

 

Quando do questionamento pré-tratamento, 14 pacientes relataram ser esta a 1ª vez que usaram o 

creme vaginal de Aroeira e das 04 restantes nenhuma relatou qualquer problema quando do uso anterior. 

Somente 03 pacientes tiveram a concomitância de prescrição do creme com outro medicamento, 

particularmente sendo todos antifúngicos; entretanto 55,5% das pacientes fazem uso regular de 

anticoncepcionais. 

 

Quanto ao uso de medicamentos naturais, principalmente plantas medicinais, 06 pacientes citaram 

seu uso - carqueja, boldo, cidreira, capim santo, sene, Linhaça. Das 18 pacientes inquiridas sobre a 

existência de alguma alergia ou patologia adjacente, 27,8% relataram possuir algum tipo de alergia,  

principalmente à poeira, fumaça, perfume e sulfa; havendo também um relato de indisposição quando do 

consumo de Cajá (também uma Anacardiácea). Apenas 03 pacientes informaram serem portadoras 

respectivamente de asma, diabetes e hipertensão; todas sob tratamento. 
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Quadro 03: Síntese do quadro clínico pré e pós-tratamento das 18 pacientes (de 32 selecionadas) 
que concluíram o estudo. 

 
Paciente/ 
Código 

Nº 
bisn. 

1º Dados 
Colposcópicos 

 

Hipótese 
Diagnóstica 

2º Dados 
Colposcópicos 

(Retorno) 

Resultados 

Paciente I  03  -Conteúdo vaginal 
mucoso, amarelado; 
-Processo 
inflamatório; 
- ECTREP; 
-JEC (-1,5; -1,5); 
-Schiller (+) / Iodo 
Central 

Sugestivo de 
cervicite e 
ectopia 
 

-Conteúdo vaginal 
mucoso; 
- ECTREP; 
- JEC (-0,5; -0,5); 
- Schiller (+) 
 

Sugestivo de 
melhora 
significativa 

 Paciente II  03 -Conteúdo vaginal 
mucoso 
Amarelado; 
-Acentuado processo 
inflamatório 
- ECTREP 
-JEC (1,0; -1,5) 
-Schiller (+) 

Sugestivo de 
cervicite e 
ectopia 

-Conteúdo vaginal 
mucoso; 
- ECTREP; 
-JEC (-0,5; -1,0); 
-Schiller (+) 
 
 

Sugestivo de 
melhora 

 Paciente III  -  01 - Conteúdo vaginal 
mucoso amarelado; 
- Processo 
inflamatório 
moderado; 
- ECTREP 
-JEC (00) 
-Schiller (-) 

Sugestivo de 
cervicite 

Conteúdo vaginal 
mucoso; 
-ECTREP; 
- JEC (00) 
-Schiller (-) 
 

Sugestivo de 
melhora 

 Paciente IV 01 - Conteúdo vaginal 
mucoso amarelado; 
- Processo 
inflamatório 
moderado, bacilos; 
- ECTREP 
-JEC (00) 
-Schiller (-) 

Sugestivo de 
cervicite 

Conteúdo vaginal 
mucoso; 
- ECTREP; 
- JEC (00) 
-Schiller (-) 
 

Sugestivo de 
melhora 

 Paciente VI  03 - Conteúdo vaginal 
mucoso, amarelado; 
- Processo 
inflamatório 
moderado, bacilos; 
- ECTREP; 
- JEC (-1,0; -0,5); 
-Schiller (-). 

Sugestivo de 
ectopia  

- Conteúdo vaginal 
mucoso; 
- ECTREP; 
- JEC (-0,5; 00); 
-Schiller (-) 
 

Sugestivo de 
melhora 

 Paciente XI  03 - Conteúdo vaginal 
amarelo, fétido; 
-ECTREP; 
- ZTT com ilhotas; 
- JEC (-1; -1); 
- Schiller (+); 
 

Sugestivo de 
ectopia  

-Conteúdo vaginal 
mucoso; 
- ECTREP; 
- JEC (-0,5; -0,5); 
- Schiller (+) 
 

Sugestivo de 
melhora 
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 Paciente XII 
 

03 - Conteúdo vaginal 
mucoso, transparente; 
- ECTREP exibindo 
ectopia margeada por 
ZTA com epitélio 
branco; 
- JEC (-1,0; -0,5); 
- Schiller (+); 

Sugestivo de 
ectopia 

-Conteúdo vaginal claro; 
- ECTREP; 
- JEC (0,5; 0,0); 
- Schiller (+) 
 

Sugestivo de 
melhora 

significativa 

 Paciente XIII  05 Conteúdo vaginal 
mucoso; 
- ECTREP; 
- JEC (-1,0  ; -0,5); 
- Schiller (-); 
- Presença de duas 
lesões acetobrancas 
em 1h; 
 
 
 

Sugestivo de 
ectopia 

1º Retorno: 
- Conteúdo vaginal 
mucoso; 
- ECTREP; 
- JEC (- 0,5 ; 0,5); 
- Schiller (- ); 
2º Retorno: 
- Vulvoscopia normal; 
- Conteúdo vaginal 
claro;JEC (00); 
Schiller (-). 

Sugestivo de 
melhora  

 Paciente XIV 01 - Conteúdo vaginal 
mucoso amarelado; 
- Processo 
inflamatório 
moderado; 
- ECTREP 
-JEC (00) 
-Schiller (-) 

Sugestivo de 
cervicite 

Conteúdo vaginal 
mucoso; 
-ECTREP; 
- JEC (00) 
-Schiller (-) 
 

Sugestivo de 
melhora 

Paciente XV 
 

02 - Conteúdo vaginal 
mucoso amarelado; 
- Acentuado processo 
inflamatório; 
- ECTREP; 
- Extensa área de 
ZTA; 
- JEC (00); 
-Schiller (+) 

Sugestivo de 
cervicite 

Conteúdo vaginal 
mucoso; 
-ECTREP; 
- JEC (00) 
-Schiller (-) 
 

Sugestivo de 
melhora 
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Quadro 03: Síntese do quadro clínico pré e pós-tratamento das 18 pacientes (de 32 selecionadas) 
que concluíram o estudo. 

 
 

 

Paciente XVI 03 - Conteúdo vaginal 
grumoso, branco, 
abundante; 
- ZTA; 
- JEC (-2 ; -2); 
- Schiller (-) 
 

Sugestivo de 
ectopia; 
Obs: 
Encaminhar 
para tratamento 
com creme de 
aroeira ou fazer 
cauterização 

-Conteúdo vaginal 
claro; 
- ECTREP; 
- JEC (-1,0; -0,5); 
- Schiller (-) 
 

Sugestivo de 
melhora 

Obs.: continuar 
tratamento com 

creme de aroeira 
 
 

Paciente XVIII 03 - Conteúdo vaginal 
mucoso, amarelado; 
- ZTA; 
- JEC (-2; -2); 
- Schiller (+) 
 

Sugestivo de 
ectopia e 
cervicovaginite; 
Obs.: 
Encaminhar 
para tratamento 
com creme de 
aroeira ou fazer 
cauterização 

-Conteúdo vaginal 
claro; 
- ECTREP; 
- JEC (-1,0; -1,5); 
- Schiller (-) 
 

Sugestivo de 
melhora 

Obs.: continuar 
tratamento com 

creme de aroeira 
 
 

 
 Paciente         
XIX 

O1 - Conteúdo vaginal 
mucoso amarelado; 
- Processo 
inflamatório 
moderado, bacilos; 
- ECTREP; 
- JEC (00); 
- Schiller (-) 

Sugestivo de 
cervicite 

Conteúdo vaginal 
mucoso; 
- ECTREP; 
- JEC (00); 
- Schiller (-) 
 

Sugestivo de 
melhora 

 

 Paciente XX 03 -Conteúdo vaginal 
mucoso 
Amarelado; 
-Acentuado processo 
inflamatório 
- ZTT com presença 
de ilhotas 
-JEC  (-0,5 ; -0,5) 
-Schiller (+) 

Sugestivo de 
cervicite e 
ectopia 

-Conteúdo vaginal 
mucoso; 
- ECTREP; 
-JEC (0,0; 0,0); 
-Schiller (-) 
 
 

Sugestivo de 
melhora 
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Quadro 03: Síntese do quadro clínico pré e pós-tratamento das 18 pacientes (de 32 selecionadas) 

que concluíram o estudo. 
 

 
Paciente XXV 01 - Conteúdo vaginal 

mucoso, branco; 
- Moderado processo 
inflamatório; flora 
mista; 
- ECTREP; 
- ZTA com epitélio 
branco; 
-JEC (00); 
-Schindler (+) 

Sugestivo de 
cervicite e HPV 
(?) 

1° Retorno: 
Não houve melhora 
na sintomatologia; 
Encaminhada para 
biópsia; 
 
Não houve 2º 
Retorno: 

        Não houve 
melhora no 

primeiro retorno 

 Paciente XXVI 03 Conteúdo vaginal 
mucoso, amarelado; 
Processo inflamatório 
acentuado 
Lesão acetobranca, 
LA em 12 horas 

Sugestivo de 
cervicite e HPV 
(?) 

Lesão acetobranca Não houve 
melhora; 

 

 Paciente XXIX 03 - Conteúdo vaginal 
mucoso, abundante; 
- ECTREP; 
-Extensa área de 
ectopia média papilar; 
- JEC (-2 ; -2); 
-Schiller (-) 

Sugestivo de 
ectopia; 
Obs.: 
Encaminhar 
para tratamento 
com creme de 
aroeira ou fazer 
cauterização 

Conteúdo vaginal 
mucoso; 
ECTREP exibindo 
ZTT  com ilhotas de 
ectopia; 
JEC (-0,5; 0,5); 
-Schiller (-) 
 
 

Melhora 
significativa 

Paciente XXXII 03 - Conteúdo vaginal 
mucoso; 
- ECTREP; 
-JEC (-1; -1); 
- Schiller (-) 

Sugestivo de 
ectopia 

- Conteúdo vaginal 
mucoso; 
- ECTREP; 
-JEC (-0,5; 00); 
- Schiller (-) 

Sugestivo de 
Melhora 

 
Legenda: ECTREP ectocérvice totalmente revestida por epitélio pavimentoso, JEC junção escamo-colunar, ZTA zona de 
transformação atípica, ZTT zona de transformação típica, NIC neoplasia intraepitelial cervical, HPV papilomavírus humano. 
Terminologia colposcópica ANEXO 3 

 

 

 As pacientes informaram que utilizaram o creme vaginal durante todo o período prescrito e com 

exceção de dois casos, obtiveram melhora da sintomatologia original como asseveram estudos de Viana 

(1995) Bandeira (2002); Matos (2000) que mencionam vários componentes da Myracrodruon urundeuva 

com atividade antiinflamatória, reepitelizante e antimicrobiana bem como a correspondência 

etnofarmacológica referente aos estudos de Amorim (2003) feitos com a Aroeira-da-praia também em forma 

de gel vaginal.  

 

A totalidade das usuárias negou o uso de algum outro medicamento que não tivesse sido 

anteriormente citado. 

 

Na avaliação das pacientes, o creme de Aroeira demonstrou alto grau de satisfação (10 mulheres – 

55,5%) conforme atestam certas narrativas: 
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Ótimo! Muito bom! 

Melhorei, vou continuar a usá-lo. 

Eu gostei... tinha muita coceira, ao aplicar o creme cessou tudo. 

Parou o corrimento e não senti mais as “pontadas” na vagina. 

Sentia dor no ato sexual; depois do creme não sinto mais!  

 

As demais asseguram estar satisfeitas com o uso e os resultados do creme, sendo também 

colocado por três usuárias o desconforto quando da aplicação do creme devido ao fato deste provocar 

manchas escuras na roupa íntima, fato este derivado certamente da forte presença de taninos na Aroeira do 

Sertão. 

 

Apesar de não estar relacionado diretamente ao objetivo deste estudo, dois casos merecem ser 

relatados: 

 - No primeiro temos uma mulher com incisão cirúrgica cesariana inflamada, que utilizando 

topicamente o creme vaginal de Aroeira, tem após algum tempo cicatrização melhorada e descontinuação 

do processo inflamatório. 

 

- O segundo caso, uma usuária do creme vaginal narra estar rouca e fazer uso de uma pastilha de 

Fonergin@ sem sucesso, e quando da utilização de uma dose de lambedor de Aroeira teve cessada a tosse 

e o ardor na garganta bem como a diminuição da rouquidão. 

 

Dezessete pacientes relataram não terem tido nenhum problema ou sintoma novo quando do uso do 

creme vaginal, atestando assim sua excelente tolerabilidade. Neste contexto; somente uma paciente 

informou que após a 1ª aplicação teve “enjôo uterino”, ou seja, uma sensação desagradável e não dolorosa 

na região do baixo ventre; dado este que possivelmente está ligado a algum fator pontual (condição da 

paciente, aplicação do creme em maior quantidade ou profundidade que a usual, fatores psicossomáticos, 

etc.), pois o mesmo não é relatado nas aplicações posteriores. 

De acordo com as características obtidas na anamnese (queixas, evolução da patologia, 

antecedentes pessoais e exame físico geral) e os dados Colposcópicos, as 18 pacientes foram 

diagnosticadas como portadoras das seguintes patologias: Cervicite; Ectopia: Cervicite e Ectopia 

concomitantemente. 

 

TABELA O1: hipótese diagnóstica de acordo com o número de pacientes 

PATOLOGIA NÚMERO DE PACIENTES 
ECTOPIA 07 
CERVICITE 07 
ECTOPIA+CERVICITE 04 
TOTAL 18 
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No transcurso da pesquisa, de acordo com os dados clínicos do quadro 03, pudemos observar que 

o padrão de prescrição do creme vaginal de Aroeira  foi de três bisnagas em caso sugestivo de ectopia,; 

equivalente a 30 dias de tratamento levando-se em consideração que durante a fase menstrual a 

terapêutica ficou suspensa, retornando após o fim do período. 

 

De acordo com Halbe (1993), a ectopia pode ter cura espontânea em um período de 2 a 3 meses 

em um processo de reepitelização ativa e sem alterações do meio, sendo tal processo melhorado com o uso 

da Aroeira conforme demonstrado por esta pesquisa (quadro 04), na qual 07 pacientes tiveram diagnose 

sugestiva de ectopia e 04 mulheres apresentaram ectopia + cervicite, totalizando assim 61,1% da amostra, 

sendo que todas tiveram melhora da patologia e destas, três obtiveram melhora significativa do ponto de 

vista clínico evidenciada pela diminuição da pontuação da JEC (junção escamo-colunar) após o tratamento. 

Ressalta-se que 03 das pacientes tendo JEC com  pontuação elevada (-2/+2), o que seria indicativo de 

tratamento por cauterização, submetendo-se ao uso do creme vaginal de Aroeira tiveram grande regressão 

desta pontuação  o que indica um significativo grau de retrocesso lesional obtido pela Aroeira. 

 

 

QUADRO 04: pacientes com diagnóstico de Ectopia 
Paciente Dados Colposcópicos 

(inicial) 
Dados Colposcópicos 
(retorno) 

RESULTADO 

VI JEC (- 1/ - 0,5) JEC (-0,5/00) SUGESTIVO DE MELHORA
XI JEC (-1/-1), ZTT COM ILHOTAS. JEC (-0,5/-0,5) SUGESTIVO DE MELHORA
XII ECTREP C/ ECTOPIA 

MARGEADA POR ZTA COM 
EPITELIO BRANCO; JEC (-1/-0,5) 

ECTREP NORMAL; JEC 
(-0,5/00) 

SUGESTIVO DE MELHORA 
SIGNIFICATIVA 

XIII JEC (-1/ -0,5)                DUAS 
LESÕES ACETOBRANCAS 

JEC (00) SUGESTIVO DE MELHORA 
SIGNIFICATIVA 

XVI JEC (00); EXTENSA ÁREA DE 
ZTA. 

JEC (00); SEM ZTA. SUGESTIVO DE MELHORA 
– CONTINUAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

XXIX EXTENSA ÁREA DE ECTOPIA 
PAPILAR; JEC (-2/-2) 

ZTT COM ILHOTAS DE 
ECTOPIA;     JEC (-0,5/-
0,5) 

MELHORA SIGNIFICATIVA 

XXXII JEC ( -1/-1) JEC (-0,5/00) SUGESTIVA DE MELHORA 
 

 

 

Entre as 18 mulheres constantes da amostra: onze (11) apresentaram um processo inflamatório, 

que após a terapêutica evoluiu para cura, fato este corroborado pelas observações dos potentes efeitos 

antiinflamatórios por parte dos taninos e chalconas diméricas, integrantes da Aroeira, pela inibição da 

produção de NO e TNF-α nos macrófagos e inibição multifatorial da PGE-2, bem como induzir a produção 

da enzima citoprotetiva Heme-Oxigenase-1 (HO-1), feitas por MATOS (2000); BANDEIRA (2002); 

ALBUQUERQUE (2004): SUZUKI (2005); SAWLE (2008). 

 

Quando da hipótese diagnóstica de Cervicite, efetivada em sete mulheres da amostra, a prescrição 

padrão foi de 01 bisnaga, ou seja, 10 aplicações de 05g cada, do creme vaginal de Aroeira (quadro 05). 

 59 
 



Dentre estas pacientes cinco obtiveram resultado de melhora do quadro sintomatológico e 02 não obtiveram 

nenhuma melhora (pacientes XXV e XXVI), apesar de que em ambos os casos, a cervicite estivesse 

associada a um conjunto de anomalias (flora mista não identificada e modificações particulares do epitélio - 

suspeita do envolvimento do HPV) que talvez justifiquem a observação deste resultado insatisfatório. 

 

QUADRO 05: pacientes com diagnostico de Cervicite. 
 
PACIENTE Dados Colposcópicos (inicial) Dados Colposcópicos 

(retorno). 
Resultado 

III Conteúdo vaginal mucoso amarelo; 
processo inflamatório moderado; 
schiller (-) 

Conteúdo vaginal mucoso; 
schiller (-) 

Sugestivo de 
melhora 

IV Conteúdo vaginal mucoso amarelo; 
processo inflamatório moderado; 
schiller (-); bacilos 

Conteúdo vaginal mucoso; 
schiller (-) 

Sugestivo de 
melhora 

XIV Conteúdo vaginal mucoso amarelo; 
processo inflamatório moderado; 
schiller (-) 

Conteúdo vaginal mucoso; 
schiller (-) 

Sugestivo de 
melhora 

XV Conteúdo vaginal mucoso amarelo; 
acentuado processo inflamatório 

Conteúdo vaginal mucoso Sugestivo de 
melhora 

XIX Conteúdo vaginal mucoso amarelo; 
processo inflamatório moderado; 
schiller (-) 

Conteúdo vaginal mucoso; 
schiller (-) 

Sugestivo de 
melhora 

XXV Conteúdo vaginal mucoso branco; 
processo inflamatório moderado; flora 
mista; schiller(+); zta com epitélio 
branco 

Sem melhora sintomatológica 
no retorno, biopsia, não 
houve o 2 º retorno 

Não houve 
melhora; possível 
infecção por HPV 

XXVI Conteúdo vaginal mucoso amarelo; 
acentuado processo inflamatório; 
lesão acetobranca 

Zona de lesão acetobranca Não houve 
melhora; possível 
infecção por HPV 

 

 

As pacientes com diagnostico de cervicite+ ectopia, em número de quatro (pacientes I, II, XVIII, XX), 

foram tratadas de acordo com a prescrição de ectopia (3 bisnagas), sendo que todas obtiveram melhora 

clínica: com regressão do processo inflamatório, normalização do conteúdo vaginal e diminuição do escore 

de JEC. 

 

Ainda de acordo com certas ações farmacológicas demonstradas pela Aroeira do Sertão, dentre 

elas os efeitos antibacteriano e antifúngico, como asseveram estudos de VIANA (1996); SOARES (2006); 

NOBRE JUNIOR (2005); BRASIL (2006a); o creme vaginal de Aroeira também demonstrou ação terapêutica 

neste sentido, pois das dezoito mulheres pesquisadas, 14 apresentavam indícios de contaminação por 

Trichomonas, Clamídia e Candidíase (JARVIS, 2002; ANDRIS, 2006; FREITAS, 2006) e 04 mostravam 

certa anormalidade no muco cervical provavelmente relacionada a alguma manifestação patogênica (quadro 

06). Dentre todas estas, 16 apresentaram ao termino do tratamento dados que propõem a diminuição ou 

cura da contaminação patogênica anteriormente detectada. 
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QUADRO 06: ANOMALIAS SUGESTIVAS DE INFECÇÃO 

 

I Conteúdo vaginal mucoso amarelado Conteúdo vaginal mucoso Melhora da infecção 
II Conteúdo vaginal mucoso amarelado Conteúdo vaginal mucoso Melhora da infecção 
III Conteúdo vaginal mucoso amarelado Conteúdo vaginal mucoso Melhora da infecção 
IV Conteúdo vaginal mucoso amarelado + 

bacilos 
Conteúdo vaginal mucoso Melhora/cura da 

infecção 
VI Conteúdo vaginal mucoso amarelado + 

bacilos 
Conteúdo vaginal mucoso Melhora/cura da 

infecção 
XI Conteúdo vaginal amarelo e fétido Conteúdo vaginal mucoso Melhora/cura da 

infecção 
XIV Conteúdo vaginal mucoso amarelado Conteúdo vaginal mucoso Melhora da infecção 

 

 

XV Conteúdo vaginal mucoso amarelado Conteúdo vaginal mucoso Melhora da infecção 

XVI Conteúdo vaginal grumoso, branco e 

abundante 

Conteúdo vaginal claro Melhora/cura da 

infecção 

XVIII Conteúdo vaginal mucoso amarelado Conteúdo vaginal claro Melhora/cura da 

infecção 

XIX Conteúdo vaginal mucoso amarelado Conteúdo vaginal mucoso 

amarelado 

Melhora da infecção 

XX Conteúdo vaginal mucoso amarelado Conteúdo vaginal mucoso Melhora da infecção 

XXV Conteúdo vaginal mucoso branco 

abundante 

Conteúdo vaginal mucoso 

branco 

Pouca melhora 

XXVI Conteúdo vaginal mucoso amarelado Conteúdo vaginal mucoso  Melhora da infecção 

XXIX Conteúdo vaginal mucoso abundante Conteúdo vaginal mucoso  Melhora da infecção 
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5.CONCLUSÕES 
 

Apesar deste estudo apresentar algumas limitações; como o pequeno número de pacientes que 

concluíram a monitoração, as contenções inerentes a própria instituição em relação aos exames, dentre 

outras; o mesmo mostrou resultados tais que permitem concluir que  o uso do Creme Vaginal de Aroeira do  

Sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão) apresenta excelentes resultados de eficácia e segurança , já que 

se mostrou efetivo  no tratamento de cervicite e ectopia  com remissão da sintomatologia pelo efeito sobre a 

carga bacteriana inicial e algumas vezes , evitando o uso de uma terapêutica mais agressiva no tratamento, 

em especial na terapia da ectopia. 

O uso do creme vaginal de Aroeira apresenta inúmeras vantagens em relação a outras terapias 

medicamentosas, pois se trata do uso de uma planta medicinal bem difundida e aceita pelas mulheres 

devido ao conhecimento popular e mesmo aquelas que desconhecem seu uso, sentem-se confortáveis ao 

utilizar um medicamento natural com todas as premissas que isto traz. A Aroeira demonstrou sua 

segurança, corroborando inúmeros estudos pré-clnicos e clínicos anteriores, ao não apresentar nenhuma 

RAF, reação alérgica (cruzada ou não), interação com outros medicamentos utilizados de modo usual pela 

população feminina, ou seja, a Aroeira demonstrou que suas qualidades como medicamento popular e seus 

efeitos terapêuticos advindos do estudo cientifico da planta  são idênticos quando da prática clínica. 

Este trabalho espera contribuir para a socialização do uso racional de plantas medicinais, 

especialmente para com as políticas publicas de atenção a Saúde da Mulher, demonstrando que um 

medicamento simples, barato e de cunho popular pode concorrer em muito pelo bem estar da população 

feminina brasileira. 
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 

MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
 

INSTRUMENTO PARA A ENTREVISTA PRÉ-TRATAMENTO 
 
1.1 Dados para identificação. 
 
Data: ____/___/___  
Nome _______________________________________________      Código ______ 
Estado civil: _________________Idade _______    Grau de instrução____________ 
Endereço:_____________________________________________________________ 
Contato.______________________________________________________________ 
 
1.2 Questionamento. 
E a primeira vez que faz uso do creme de Aroeira? 
(  ) Sim                                (  )Não 
Caso já tenha utilizado o creme anteriormente; a quanto tempo? Teve melhoria dos sintomas ou algu
sensação desagradável? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Foram receitados outros medicamentos, alem do creme de Aroeira? 
(  ) Sim                  (   ) não 
Qual (is)? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________ 
 
A senhora esta utilizando algum outro medicamento? 
(  ) Sim              (  )Não 
(  )analgésico:_________________________    (  ) antiinflamatório:_____________________ 
(  )anticoncepcional:________________________  (  ) antibiótico:_______________________ 
(  )vitaminas:___________________    (  )outros:_____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
E quanto a medicamentos naturais (plantas medicinais, etc.), a senhora esta utilizando algum? 
(  )Sim       (  )Não  
Em caso afirmativo, qual (is)? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________ 
 
 
Tem alguma alergia conhecida  
(  )Sim                    (  )Não 
Em caso afirmativo especificar: 
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
Consome regularmente caju, manga. 
(  )Sim        (  )Não 
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E portadora de alguma outra patologia (diabetes, hipertensão, asma, etc.)? 
(  )Sim       (  )Não 
Em caso afirmativo especificar: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura do entrevistador 
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APÊNDICE B 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 
MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 
Instrumento de entrevista pós-tratamento 

 
1.1 Identificação 
Data: ___/___/___                                                            Código.____________ 
Nome: _____________________________________________________________ 
 
1.2 Questionamento: 
A senhora aplicou o creme por todo o período de tempo receitado. 
(  )sim               (   )não 
Em caso negativo por quanto tempo deixou de utilizá-lo? Por qual motivo?. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________ 
Sentiu alguma melhora nos sintomas anteriores? 
(  ) sim      (  )não 
Quanto tempo após o inicio do tratamento: 
____________________________________________________________________ 
 
Durante o período de utilização do creme de Aroeira, fez uso de algum outro medicamento comercial ou 
natural? 
Qual? 
______________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
Durante o uso do creme, a senhora sentiu algum problema ou sintoma novo? 
(  )Sim       (  )Não 
Qual (is)? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________ 
 
Em relação à aplicação do produto, houve algum desconforto ou problema? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________ 
 
Como à senhora avalia o uso do creme de Aroeira? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________ 
 
 

___________________________ 
                                             Assinatura do entrevistador 
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APÊNDICE C 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
                            MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
 
                       INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS CLÍNICOS 
 
1.1 Identificação 
Data: ____/___/___ 
Nome__________________________________________________________  
 
1.2 Dados diagnósticos 
Exames realizados: 
(  )Citologia oncótica   (  )Colposcopia        (   )Outros( especificar): 
__________________________________________________________________ 
 
Data do exame inicial: ____/___/___ 
 
1.2.1 Resultados obtidos 
a)Citologia: 
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
b)Colposcopia: 
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
c)Outros:___________________________________________________________________________________
 
1.2.2 Hipótese diagnóstica. 
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
1.2.3 Exames realizados no retorno do paciente 
Data: ____/___/___ 
 
 
(  )Citologia oncótica   (  )Colposcopia        (   )Outros( especificar): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
Resultados obtidos 
 
a)Citologia: 
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
b)Colposcopia: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
c)Outros:__________________________________________________________________________________ 
 
1.2.4 Avaliação do tratamento 
________________________________________________________________________________ 
 
 
                                          _______________________________________ 
                                                               Assinatura do entrevistador 
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APÊNDICE  D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA 
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 

CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
 

Pesquisa: ESTUDO DO USO DO CREME VAGINAL DE AROEIRA DO SERTÃO (Myracrodruon 
urundeuva-All) EM PACIENTES ATENDIDAS 

NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE EM FORTALEZA 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Meu nome é Afonso Celso Soares Campos, sou aluno do Curso de Pós-graduação em Ciências 
Farmacêuticas da Universidade Federal do Ceará e estou desenvolvendo uma pesquisa com o 
objetivo de identificar e investigar a utilização do creme vaginal de Aroeira- do  - sertão em um 
posto de saúde do município de Fortaleza. Deste modo, venho solicitar sua colaboração para 
participar da pesquisa respondendo um questionário contendo perguntas relacionadas ao tema. 
Esclareço que:  

• As informações coletadas na entrevista somente serão utilizadas para os objetivos da 
pesquisa, sendo sua participação voluntária, tendo liberdade de desistir a qualquer 
momento de participar da pesquisa.  

• Que as informações ficarão em sigilo e que seu anonimato será preservado.  
• Em nenhum momento a senhora terá prejuízo em seu tratamento ou financeiro.  
• Gostaria de colocar que sua participação será de extrema importância para a realização 

desta pesquisa  
• Em caso de esclarecimento entrar em contato com o pesquisador responsável. Nos 

telefones: 
      Afonso Celso Soares Campos  -  3366-8274 (UFC) -  32490871(Res.) 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 
 
 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 
foi explicado, consinto em participar do presente protocolo de Pesquisa. 
 
                                                           Fortaleza,___ de _______________de 2007 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do sujeito da pesquisa                                         Assinatura do pesquisador 
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Anexo 3 

TERMINOLOGIA COLPOSCÓPICA.  
Recomendações da Federação Internacional de Patologia Cervical e Colposcopia. 

. 
O Comitê de Nomenclatura e a Federação Internacional de Patologia Cervical e Colposcopia aprovou no 
11° Congresso Mundial em Barcelona em 2002 uma terminologia colposcópica revisada recomendando que 
este formato atualizado seja usado imediatamente para diagnóstico clínico, tratamento e pesquisa em 
câncer cervical.  
Federação Internacional de Patologia Cervical e Colposcopia Classificação Colposcópica. 

I. Achados Colposcópicos Normais 
Epitélio Escamoso Original 
Epitélio Colunar 
Zona de Transformação. 

II. Achado Colposcópicos Anormais  

Epitélio Acetobranco plano 
Epitélio Acetobranco denso 
Mosaico fino 
Pontilhado fino 
Pontilhado grosseiro 
Epitélio Iodo Positivo Parcial 
Epitélio Iodo Negativo 
Vasos Atípicos 

III. Alterações Colposcópicas Sugestivas de Câncer Invasivo  

IV. Colposcopia Insatisfatória  

Junção Escamocolunar não visível 
Inflamação severa atrofia severo trauma.  
Cérvix não visível. 

V. Miscelânea  

Condiloma 
Queratose 
Erosão 
Inflamação 
Atrofia 
Deciduose 
Pólipo. 

ACHADOS COLPOSCÓPICOS NORMAIS  

Epitélio Escamoso Original.  

Epitélio escamoso original é um epitélio liso, onde não existe remanescentes de epitélio glandulares ou 
cistos de Naboth. 
O epitélio não se torna esbranquiçado após a aplicação de uma solução de acido acético, e cora em 
marrom após a aplicação do Lugol 
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Epitélio Colunar.  

Epitélio colunar é um epitélio de camada única do tipo muco-secretor que se localiza entre o epitélio 
escamoso original ou o epitélio escamoso metaplásico caudal.Após a aplicação de acido acético tem 
aparência de cacho de uva. 
O epitélio colunar normalmente esta presente na ectocérvix (ectopia) ou em raras ocasiões na vagina. 

Zona de Transformação. 

A zona de transformação é a área entre o epitélio escamoso original e o epitélio colunar onde podem ser 
identificados diversos estágios de maturidade.  
O epitélio metaplásico pode adquirir coloração esbranquiçada após a aplicação de acido acético e 
parcialmente marrom após a aplicação de lugol.  
Dentre os componentes de uma zona de transformação Normal podem-se encontrar ilhas de epitélio 
colunar cercadas por epitélio escamoso metaplásico, orifícios glandulares e cistos de Naboth. 

Existem três tipos de zonas de transformação. 

Tipo 1 a zona de transformação é completamente Ectocervical e completamente visível e pode ser grande 
ou pequena 
Tipo 2 a zona de transformação tem um componente Endocervical, totalmente visível podendo o 
componente endocervical ser grande ou pequeno.  
Tipo 3 a zona de transformação tem um componente endocervical que não é totalmente visível e podendo 
ter um componente ectocervical que pode ser pequeno ou grande.  
Em um percentagem pequena de mulheres a zona de transformação pode estender-se caudalmente para a 
parte superior da vagina usualmente como um triangulo anterior e posteriormente como uma lingüeta. Pode 
conter vascularização que apresenta um padrão mosaciforme fino e regular podendo corar irregularmente, 
parcialmente ou ficar completamente negativa depois da aplicação do iodo. 

II. ACHADOS COLPOSCÓPICOS ANORMAIS  

Epitélio Acetobranco. 

É o epitélio que se torna esbranquiçado após a aplicação da solução de acido acético, pela alta densidade 
nuclear que apresenta.  
Embora isto possa ocorrer em casos de metaplasia imatura, geralmente quanto mais denso é o 
acetobranqueamento, tanto mais rápida a alteração acontece e quanto maior o tempo de duração 
mais severa é a lesão pode ser. 
Acetobranqueamento denso no epitélio colunar pode indicar doença glandular . 

Pontilhado. 

Aspecto colposcópico focal, no qual os capilares aparecem em um padrão pontilhado.  
Quanto mais fino e regular é a aparência do pontilhado e com distancia intercapilar pequena é mais 
provável que a lesão seja de baixo grau ou metaplasia.  
Quanto mais grosseiro for o pontilhado é mais provável que a lesão seja de alto grau. 

Mosaico. 

Alteração Colposcópicas aparentemente focal no qual a neoformação vascular tem um padrão retangular 
como um mosaico.  
Quanto mais fino e regular é o mosaico é mais provável que a lesão seja de baixo grau ou metaplasia.  
Quanto mais grosseiro for o mosaico e quanto maior a distancia intercapilar é mais provável que a lesão 
seja de alto grau. 
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Epitélio Iodo parcialmente positivo/Epitélio Iodo negativo. 

Depois da aplicação da solução de iodo o epitélio maduro que contem glicogênio ficara uma cor marrom 
escuro. Áreas iodo negativas podem representar metaplasia imatura neoplasia intraepitelial cervical ou 
baixa taxa de estrogênio (ie. Atrofia). 
Uma aparência de salpicado marrom-iodo malhado em uma área com alteração acetobranca leve pode 
representar metaplasia imatura ou neoplasia intraepitelial de baixo grau. 
Completa negatividade ao iodo uma coloração amarelo mostarda em uma área acetobranca é altamente 
sugestiva de neoplasia intraepitelial de alto grau. 

Vasos atípicos.  

Aspecto colposcopico focal anormal no qual o padrão vascular se apresenta com vasos irregulares com um 
curdo interrompido abruptamente e com aparência de vírgulas, vaso capilares espiralados, grampos ou com 
formas variadas. 

ALTERAÇÕES COLPOSCOPICAS SUGESTIVAS DE CANCER INVASIVO  

A presença de uma superfície irregular como cadeia de montanhas em áreas de acetobranqueamento 
denso e alterações vasculares extremamente bizarras falam a favor de invasão tecidual. Estas lesões 
geralmente são sobrelevadas sendo o sangramento de contato freqüente. 

IV. COLPOSCOPIA INSATISFATÓRIA. 

O Exame Colposcópico é considerado insatisfatório quando a Junção Escamocolunar não pode ser 
visualizada. Isto também pode ocorrer se houver trauma associado, inflamação, ou atrofia que impeçam 
uma avaliação colposcopia completa ou quando a cérvix não é visível. 

V. MISCELANEA. 

Condiloma. 

Pode ocorrer dentro ou fora da zona de transformação é indica infecção pelo Papilomavirus Humano.  
A colposcopia mostra um grupamento de pequenas papilas de base única, nas quais o epitelio superficial 
recobre alças vasculares.  
A aplicação de acido acético produz acetobranqueamento e ao iodo se cora parcialmente ou irregularmente. 

Queratose.  

Alteração colposcópica focal no qual a hiperqueratose esta presente e se parece com uma placa branca 
elevada.  
A alteração branca esta presente antes da aplicação de acido acético e pode impedir a visualização 
adequada da zona de transformação subjacente, antes era chamada de Leucoplasia.  

Erosão.  

Uma verdadeira erosão representa uma área de epitélio desnudo. Pode ser causado por traumas e pode 
indicar que o epitélio de superfície. É possivelmente anormal 

Inflamação. 

Alteração geralmente difusa caracterizada por congestão vascular e edema de mucosa. Podem ser pontilha 
do diferenciando-se por apresentar 
capilares finos e muito próximos entre si num colo avermelhado. Geralmente cora-se parcialmente ao iodo. 

Atrofia.  
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Alteração epitelial devido a um baixo estado de estrogênio, representada por uma mucosa pouco espessa 
que deixa transparecer uma fina rede vascular. 
As petequias são freqüentes e cora-se muito pouco ao lugol. 

Deciduose.  

Fenômeno conjuntivovascular e edema estromal induzido pela gestação. 

Pólipos.  

Podem apresentar características de epitélio colunar e /ou zona de transformação dependendo da 
metaplasia que possa ocorrer em sua superfície. 

 

CARACTERISTICAS COLPOSCOPICAS SUGESTIVAS DE ALTERAÇÕES METAPLASICAS. 

o Superfícies lisas com vasos de calibre uniforme  
o Alterações acetobrancas moderadas  
o Iodo negativo ou parcialmente positivo.  
o  

CARACTERISTICAS COLPOSCOPICAS SUGESTIVAS DE ALTERAÇÕES DE BAIXO GRAU 
(ALTERAÇOES MENORES).  

(A) superfície lisa com uma borda externa irregular 
(B) alterações acetobrancas leve, que aparece tardiamente e desaparece rapidamente.  
(C) Iodo negativamente moderada frequentemente iodo malhado com positividade parcial 
(D) pontilhado fino e mosaico regular. 

 

CARACTERISTICAS COLPOSCOPICAS SUGESTIVAS DE ALTERAÇÕES DE ALTO GRAU 
(ALTERAÇÕES MAIORES).  

• Superfície geralmente lisa com borda externa aguda e bem marcada  
• Alteração acetobranca que aparece precocemente e desaparece lentamente podendo apresentar 

um branco nacarado que lembra o de ostra.  
• Negatividade ao iodo coloração amarelo-mostarda em epitélio densamente branco previamente 

existente  
• Pontilhado grosseiro e mosaico de campos irregulares e de tamanhos discrepantes.  
• Acetobranqueamento denso no epitélio colunar pode indicar doença glandular.  

CARACTERISTICAS COLPOSCOPICAS SUGESTIVAS DE CANCER INVASIVO.  

• Superfície irregular erosão ou ulceração  
• Acetobranqueamento denso  
• Pontilhado irregular extenso e mosaico grosseiro  
• Vasos atípicos.  

LOCALIZAÇÃO DA JEC  SEGUNDO  VICTOR RODRIGUES  

JEC   0 = exatamente no orifício externo (anatômico) do canal cervical  

JEC +1 = pouco acima de JEC 0 , dentro do canal  
JEC +2 = entre JEC +1 até a quarta parte da altura do canal  
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JEC +3 =entre JEC +2 e a metade da altura do canal  
JEC +4 =na metade superior do canal cervical  

JEC - 1 = pouco abaixo de JEC 0  
JEC -2 =entre JEC –1 e a quarta parte da distância entre o orifício externo e o fundo de saco vaginal  
JEC -3 =entre JEC –2 até a metade da distância entre o orifício externo e o fundo de saco vaginal  
JEC -4 = de JEC –3 até o fundo de saco vaginal  
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