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EFEITO CICATRIZANTE DO MELÃO-DE-SÃO-CAETANO (Momordica charantia 

L.) EM ÚLCERAS VENOSAS 

Resumo: A pele é o mais importante elemento de proteção do organismo contra 

todo e qualquer tipo de agressão física e biológica. É o maior órgão do corpo 

humano, sendo indispensável para um bom funcionamento dos processos 

fisiológicos do organismo. A mesma está sujeita a agressões que podem levar a 

alterações na sua constituição, o que caracteriza uma ferida, levando a uma possível 

incapacidade funcional. A incidência e a prevalência de úlceras agudas e crônicas é 

ainda muito alta na população sendo um sério problema socioeconômico mundial, 

além das consequências emocionais e psicológicas sobre os portadores. Diante 

disso é de extrema importância que sejam desenvolvidas novas pesquisas a fim de 

se aperfeiçoarem os recursos e tecnologias existentes no tratamento de feridas, 

porém, o alto custo pode inviabilizar esse tratamento a determinada população. 

Desta maneira, a fitoterapia vem ganhando espaço de forma alternativa por possuir 

menor custo e fácil acesso da população para o tratamento de várias enfermidades, 

justificando assim, a importância deste estudo que tem como objetivo comparar a 

ação cicatrizante do extrato hidroalcoólico obtido do fruto do Melão-de-São-Caetano 

(Momordica charantia L.) com Ácidos Graxos Essenciais (AGE) em úlceras venosas. 
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INTRODUÇÃO 

As úlceras venosas causam significante impacto social e econômico devido à 

natureza recorrente e ao longo tempo decorrido entre sua abertura e cicatrização. 

Cerca de 30% das úlceras venosas cicatrizadas recorrem no primeiro ano, e essa 

taxa sobe para 78% após dois anos. (ABBADE; LASTÓRIA, 2006). 

O uso de fitoterápicos com finalidade profilática, curativa, paliativa ou com fins 

de diagnóstico passou a ser oficialmente reconhecido pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) em 1978, quando recomendou a difusão mundial dos conhecimentos 

necessários para seu uso. Considerando as plantas medicinais importantes 

instrumentos da Assistência Farmacêutica, vários comunicados e resoluções da 

OMS expressam a posição do organismo a respeito da necessidade de valorizar o 

uso desses medicamentos, no âmbito sanitário. (BRASIL, 2006). 

O Melão-de-são-caetano (Momordica charantia L.) é uma planta anual, 

herbácea, trepadeira, muito ramificada, de caules pubescentes, com 2-3m de 



 
 

comprimento, originária da Ásia, porém, foi introduzida no Brasil a partir da África. 

(LORENZI, 2000). 

É usado topicamente para o tratamento de feridas, eliminação de parasitas, 

antiviral para o sarampo e a hepatite. Na medicina popular turca, os frutos maduros 

são usados externamente para cicatrização rápida das feridas e internamente para o 

tratamento de úlceras pépticas. (GROVER; YADAV, 2004). 

OBJETIVO 

Comparar a ação cicatrizante do extrato hidroalcoólico obtido do fruto do 

Melão-de-São-Caetano (Momordica charantia L.) com o AGE (Ácidos Graxos 

Essenciais) em úlceras venosas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo será desenvolvido no Ambulatório para Tratamento de 

Úlceras, nas dependências da Universidade Sagrado Coração (USC), localizada na 

cidade de Bauru, São Paulo – Brasil. 

A população será composta por pacientes com úlceras venosas de ambos os 

sexos, que procurarem por demanda espontânea ou por encaminhamento, o 

Ambulatório para Tratamento de Úlceras da USC. Para fazer parte do estudo 

deverão ser pacientes do ambulatório, disponibilidade em comparecer uma vez por 

semana para o curativo e aceitar as condições do tratamento, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Serão excluídos as gestantes e nutrizes, 

portadores de doença arterial associada ou que não aderirem ao tratamento. 

Os frutos do Melão-de-São-Caetano (Momordica charantia L.) serão 

coletados na região de Bauru – SP, e encaminhados para o Herbário da 

Universidade Sagrado Coração (USC), onde será realizada sua exsicata e 

identificação botânica. 

Para analisar os resultados obtidos neste estudo os pacientes serão divididos 

em dois grupos e a avaliação da evolução cicatricial da úlcera será realizada através 

da morfometria. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Em um estudo realizado em 2012, na Universidade Sagrado Coração (USC), 

em Bauru – SP, utilizando ratos Wistar, fêmeas e adultas pesando em média 250 a 

300g, mostrou que de acordo com o testeT.Student (p<0,05), o grupo que foi tratado 

de lesões com a pomada extraída do fruto da Momordica charantia L. apresentou 

redução do diâmetro da lesão estatisticamente significativa (p=0,038) após sete dias 



 
 

de tratamento quando comparado a outro grupo, sugerindo que a cicatrização foi 

mais rápida no grupo de ratos que foram tratados com a pomada extraída do fruto 

da Momordica charantia L. (FASSINA; TOMBINI, 2012). 
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