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     Introdução 

 A importância da romã é milenar, aparece nos textos bíblicos, está associada às 

paixões e à fecundidade, caso dos gregos que a consideravam como símbolo do amor. A 

árvore da romã foi consagrada à deusa Afrodite, pois se acreditava em seus poderes 

afrodisíacos. Já para os judeus, a romã é um símbolo religioso com profundo significado no 

Mín. 40% de Ácido Elágico 

 
 



 

 

ritual do ano novo com a expectativa de que o ano que inicia será melhor do que o ano 

anterior. 

 A romãzeira tem origem na região que inclui o interior da Ásia Menor, a Transcaucásia, 

o Irã e as terras altas do Turcomenistão, junto com outras plantas frutíferas como a figueira, 

macieira, pereira, marmeleiro, cerejeira, amendoeira, avelaneira e castanheira. 

O nome Pomegranate deriva do latim pomun (maçã) e granatus (semeado). Essa 

influência também é vista no nome em alemão, Granatapfel (maçã semeada). Do hebraico 

rimmôn e do árabe rummân, chegamos ao nome em português, romã. 

 

 
     Descrição 

A Romã apresenta-se como um arbusto que atinge de 2 a 5 metros de altura, com 

ramos pouco espinhosos; folhas opostas, caducas, glabras, verde-gaio, flores solitárias ou em 

grupos de 2 a 3, axilares, de coloração vermelha; fruto tipo baga, redondo, contendo 

inúmeras sementes angulosas, recobertas de arilo polposo, róseo-avermelhado (Corrêa, 

1984). 

São utilizadas na terapêutica as cascas do caule e da raiz, as quais são descritas na 

Pharmacopéia dos Estados Unidos do Brasil 1ª Edição (1926): “A casca do caule apresenta-se 

geralmente em tubos mais ou menos regulares ou em fragmentos transversalmente curvos, 

de 2 a 8 cm de comprimento e cuja espessura varia de 0,5 a 3,5 mm; sua superfície externa 

varia do amarelado ao pardo-acinzentado, com placas cinzentas de líquens folíaceos com 

apotecias pardo-negras, e apresenta rugas longitudinais e pequenas lentículas largamente 

elípticas, bem como placas suberosas; sua superfície interna é finamente estriada 

longitudinalmente, de cor amarelo-clara a pardo-amarelada e apresenta frequentemente 

manchas pardas mal delimitadas. Sua fratura é nítida, compacta. Sua secção transversal, 

amolecida na água, apresenta à lupa uma dupla estriação radial e tangencial. 



 

 

A casca da raiz forma em geral pedaços mais curtos, largos, menos espessos, 

irregulares, de margens frequentemente talhadas em bisel, transversalmente curvos ou mais 

ou menos achatados; sua superfície externa é rugosa, de cor amarela escura.” 

O Pomegranate Extrato Seco é extraído com etanol e água, e seco por alta 

temperatura e pressão. Deverá apresentar no mínimo 40% de Ácido Elágico. 

 

 

     Propriedades 

Pomegranate Extrato Seco é rico em Ácido Elágico, que age como antioxidante, e foi 

encontrado, pois induziam as células cancerígenas a apoptose. Também foi parâmetro de 

estudo a redução de estrógeno promovendo assim a inibição do crescimento de células 

cancerígenas no peito, estudos também notificam que o Ácido Elágico ajuda a remover alguns 

cânceres no fígado, proporciona um sistema cardiovascular saudável, regula o nível de 

colesterol e ainda ajuda a reduzir os efeitos colaterais das quimioterapias em tratamento de 

câncer de próstata.  

 Estudos vêm mostrando que o Ácido Elágico pode ser um dos modos mais potentes 

para prevenir câncer, pois pode inibir o crescimento de células cancerígenas além de impedir 

o crescimento em pessoas com pré-disposição a doença. 

O Centro de Tratamento de Câncer da Universidade Medicina da Carolina do Sul está 

realizando um estudo em 500 pacientes com câncer cervicais que tem dado bons resultados. 

Em nove anos de estudo com o Ácido Elágico, foi diagnosticado que ele inibe a pára a divisão 

celular (mitose), e apoptoses dentre de 72 horas para câncer no seio, pâncreas, esôfago, pele, 

intestino e células da próstata. 

Pomegranate também apresenta propriedades antimicrobianas e antivirais.  

Já está comprovada a eficácia da Romã como antibiótico natural. No caso de 

amigdalites bacterianas, faringites virais e inflamação das gengivas, o uso de gargarejos com 

cocção induz a remissão do quadro infeccioso e também da febre em apenas 24 horas. 



 

 

E sua ação clareadora da pele via oral, se dá através da inibição da proliferação de 

melanócitos e da síntese de melanina. 

 

Composição Nutricional do Pomegranate Extrato Seco 

(100g) 

Calorias                                                                         68 Kcal 

Proteínas                                                                      0.95 g 

Lipídeos totais (gordura)                                           0.3 g 

Carboidratos, por diferença                                     17.17 g 

Fibra total dietética                                                   0.6 g 

Cinzas                                                                           0.61 g 

Minerais 

Cálcio (Ca)                                                                    3 mg 

Ferro (Fe)                                                                     0.3 mg 

Magnésio (Mg)                                                           3 mg 

Fósforo (P)                                                                   8 mg 

Potássio (K)                                                                 259 mg 

Sódio (Na)                                                                   3 mg 

Zinco (Zn)                                                                    0.12 mg 

Cobre (Cu)                                                                   0.07 mg 

Manganês (Mn)                                                          0 mg 

Selênio (Se)                                                                 0.6 mg 

Vitaminas 

Vitamina C (ácido ascórbico total)                        6.1 mg 

Tiamina                                                                       0.03 mg 

Riboflavina                                                                 0.03 mg 

Niacina                                                                        0.3 mg 



 

 

Ácido pantatênico                                                    0.596 mg 

Vitamina B6                                                               0.105 mg 

Folato total                                                                6 mcg 

Vitamina B12                                                             0 mcg 

Vitamina A                                                                 108 UI 

Vitamina A, RAE                                                        5 mcg 

Lipídeos 

Ácidos graxos, total saturados                               0.038 g 

Ácidos graxos, total monoinsaturados                 0.046 g 

Ácidos graxos, total poli-insaturados                    0.063 g 

Colesterol                                                                   0 mg 

 
 
 
  

   Estudos 
Estudo Clínico da Pomegranate com Ação Clareadora 

J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2006 Oct;52(5):383-8. 

 

 - Efeito Inibitório da Pigmentação Leve Cutânea Causada Pela Irradiação UV 

Triagem duplo-cega e placebo-controlada de pesquisadores japoneses tiveram como 

objetivo avaliar clinicamente os efeitos clareadores do Pomegranate na pigmentação 

cutânea. Foi avaliada a pele humana após irradiação ultravioleta (UV) em mulheres entre 20 

e 40 anos, divididas em 3 grupos de 30 voluntárias cada. 

1° Grupo: 200mg/d de Ácido Elágico. 

2° Grupo: 100mg/d de Ácido Elágico. 

3° Grupo: Controle. 

 



 

 

As voluntárias foram tratadas durante 4 semanas e receberam a irradiação de 1,5 MED 

(Dose Eritematosa Mínima) na parte interna do antebraço. As medições avaliadas foram à 

luminescência, valores de melanina e eritema medidos antes do tratamento e após 1, 2, 3 e 

4 semanas. 

  

Resultados: 

Diminuição dos valores de luminescência: 

1° Grupo: 1,75% 

2° Grupo: 1,35% 

Diminuição dos valores de luminescência em análise em voluntárias com leve 

queimação solar: 

1° e 2° Grupo demonstrou diminuição dos valores de luminescência, comparado ao 3° 

Grupo. 

  

O questionário respondido pelas voluntárias demonstrou: 

 Melhora nos itens: brilho/claridade, manchas e sardas da pele. 

 

Conclusão: Baseado nos resultados é sugerido que o Ácido Elágico Pomegranate 

Extrato, via oral, apresenta efeito inibitório da pigmentação leve da pele humana causada 

pela irradiação UV. 

  - Mecanismo de Ação 

Biosci Biotechnol Biochem. 2005 Dec; 69(12):2368-73. 

Foi testada a ação clareadora de um Extrato de Pomegranate contendo 90% de Ácido 

Elágico in vitro e in vivo (modelo animal). 

Cogumelos in vitro: Atividade inibitória da tirosinase semelhante ao arbutin. 

Cobaias in vivo: Administrado oralmente o extrato inibiu a pigmentação UV-induzida, 

reduzindo o número de melanócitos DOPA-positivos, o que não aconteceu com as cobaias 

que receberam vitamina C em avaliação comparativa. 



 

 

Conclusão: É sugerido que a ação clareadora da pele é devido à inibição da 

proliferação de melanócitos e da síntese de melanina via tirosinase. 

  

Atividades Antibacteriana, Anti-inflamatória e Antialérgica da Casca 

da Romã Extrato Seco Padronizado. 

P. Panichayupakaranant, S. Tewtrakul, S. Yuenyongsawad. Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical 

Botany, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University, Hat-Yai, Songkhla 90112, Thailand. 

Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology Research Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince 

of Songkla University, Hat-Yai, Songkhla 90112, Thailand. Received 21 September 2009. 

  

Atividades antibacteriana, anti-inflamatória e antialérgica do extrato da casca de 

Romã, contendo 13% w/ w de Ácido Elágico foram estudados in vitro.  

A atividade antibacteriana de SPRE foi determinada utilizando a difusão de disco e de 

microdiluição em placa. SPRE apresentou um potente efeito bacteriostático contra 

Propionibacterium acnes, um anaeróbio Gram-positiva, com uma MIC de 15,6mcg/ mL, e 

bactérias Gram-positivas anaeróbias facultativas, Staphylococcus aureus e Staphylococcus 

epidermidis, com MICs de 7,8 - 15,6mg/ mL. Atividade anti-inflamatória de SPRE foi avaliada 

através da medição da inibição do óxido nítrico (NO) pela produção de macrófagos murinos-

like RAW264.7 células. SPRE exibiram um efeito inibitório NO potente, com um IC50 de 

10,7mg/ mL. Avaliação da atividade antialérgica mostrou que SPRE inibiu a liberação de β-

hexosaminidase de antígeno-estimuladas rato basofílico leucemia (RBL-2H3) células com um 

IC50 de 20,9mg/ mL. Além disso, SPRE exibiu citotoxicidade apenas moderado sobre os 

queratinócitos humanos, com CC50 de 33,6mg/ mL.  

Estes resultados suportam o uso potencial de SPRE como um nutracêutico 

antibacteriano, anti-inflamatório e antialérgico. 

 
 

 

 



 

 

     Indicações 

 • O Pomegranate Extrato Seco é indicado como antioxidante, auxiliar no tratamento 

de doenças cardiovasculares, adjuvante no tratamento de neoplasias e como auxiliar 

clareador da pele. 

 Indicado também para amigdalites bacterianas, faringites virais e inflamação nas 

gengivas, o uso de gargarejos com solução de Pomegranate induz a remissão do quadro 

infeccioso e também da febre em apenas 24 horas, além de osteoporose, menopausa, 

colesterol, Alzheimer, redução da perda de cartilagem em artrites. 

 
  

     Contraindicações 

Em doses elevadas de formas farmacêuticas feitas de casca de fruto de Romã, pode 

haver a manifestação de cefaleia, vertigens, tremores, inça-ordenação motora, midríase, dor 

abdominal, diarreia e prostração intensa. Em experimentos animais, a administração de doses 

altas de peletierina e isopeletierina causou perda de força muscular, parada respiratória e 

morte. 

É contraindicada na gravidez; na lactância; para crianças menores que 5 anos, devido 

aos alcaloides presentes; em indivíduos que possuam gastrite ou úlcera gastroduodenal, pois 

os taninos podem irritar a mucosa gástrica. 

 

 
     Concentração Recomendada 

De 200 a 500mg. Equivale de 100 a 200mg de Ácido Elágico. 
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