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RESUMO
O Ananas comosus, é um fruto que possui enzima medicinal, amplamente cultivada
em regiões tropicais do Brasil, conhecida popularmente como o fruto abacaxi rico da
enzima proteolítica Bromelina, possui um grande poder terapêutico, sendo muito
utilizado pela população por sua ação anti-inflamatório, que também tem ação
tópica, ação cicatrizante na pele. O objetivo do estudo foi analisar o uso da
bromelina como produto terapêutico com ação anti-inflamatória, cicatrizante e seus
efeitos colaterais utilizando como recurso vários documentos na literatura cientifica
e nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO).
Palavras-chave: Ananas comosus, Bromelina, Enzima.
ABSTRACT
Ananas comosus, is a fruit that has medicinal enzyme, widely cultivated in tropical
regions of Brazil, popularly known as the pineapple fruit rich in the proteolytic
enzyme Bromelain, has a great therapeutic power, being widely used by the
population for its anti-inflammatory action, which also has topical action, healing
action on the skin. The aim of the study was to analyze the use of bromelain as a
therapeutic product with anti-inflammatory and healing effects and its side effects
using several documents in the scientific literature and in the Latin American and
Caribbean Literature in Health Sciences databases (LILACS) ) and Scientific
Eletronic Library Online (SciELO).
KEY WORDS: Ananas comosus, Bromelain, Enzyme.

1 INTRODUÇÃO
A bromelina é o nome genérico dado ao conjunto de enzimas
proteolíticas encontrada em várias espécies da família Bromeliaceae, dentre elas o
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abacaxi (Ananas comosus), estando presente na casca, talo, fruto e folhas (NETO et
al, 2015).
A ação da bromelina inclui: inibição da agregação plaquetária, atividade
fibrinolítica, ação anti-inflamatória, ação antitumoral, modulação de citocinas e
imunidade, propriedade debridante de pele, aumento da absorção de outras drogas,
propriedades mucolíticas; facilitador da digestão, acelerador da cicatrização,
melhora da circulação e sistema cardiovascular (GREGORY, 1996).
Assim, deparamo-nos com uma questão a ser pesquisada: De que forma a
aplicação da bromelina auxilia no tratamento da cicatrização na pele e como antiinflamatório?
A bromelina parece ter tanto ação direta, quanto indireta envolvendo outros
sistemas enzimáticos, ao exercer seus efeitos anti-inflamatórios. Atua sobre as
feridas eliminando as células mortas e facilitando a cicatrização (MATTOS, 2005).
Outro fato importante é que a bromelina é utilizada no tratamento de
insuficiência venosa crônica, vulnerabilidade às equimoses, gota, hemorroidas,
dores menstruais, doenças autoimunes e colites ulcerosas (MATTOS, 2005).
Diante disso, o presente trabalho objetivou mostrar de que forma a aplicação
da bromelina auxilia no tratamento de cicatrização da pele e como anti-inflamatório,
descreve os benefícios da planta e relata os efeitos colaterais quanto ao consumo
exagerado.
Esta pesquisa é de caráter qualitativo, exploratório e descritivo a partir de uma
revisão bibliográfica e com o método dedutivo, onde tem o propósito de explicar o
conteúdo das premissas, ou seja, corresponde à extração discursiva do
conhecimento a partir de premissas gerais aplicáveis a hipóteses concretas.
A definição da amostra do trabalho se deu através de pesquisa com fonte de
busca eletrônica nos seguintes bancos de dados virtuais: Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library
Online (SciELO).
A primeira parte do artigo abordará o estudo e benefícios da planta, a
segunda parte analisará a bromelina como tratamento da cicatrização da pele, a
terceira estudará seu efeito anti-inflamatório e a quarta parte discutir-se-á sobre os
efeitos colaterais decorrentes do uso exagerado.
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2 MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa tem como proposta explanar técnicas utilizando os benefícios
da Bromelina, enzima encontrada na Ananas comosus tradicionalmente conhecida
como abacaxi. Para tanto, se faz necessário a aplicação de uma metodologia que
leva em conta os efeitos cicatrizantes e anti-inflamatória dessa enzima. Assim, a
pesquisa está delineada a partir dos seguintes pressupostos:
MÉTODO: diante do tema abordado, o método que mais se amolda à sua
explicitação será o dedutivo. O modelo dedutivo pode explicar, por exemplo, em
termos de propósito, já que a necessidade de explicação é lógica e não causal.
ABORDAGEM: A espécie de abordagem a ser empregada será a abordagem
qualitativa, onde na pesquisa cita os benefícios da bromelina, a polpa do abacaxi é a
parte comercializada, enquanto o caule, folhas, casca, coroa e talos são descartados
e considerados resíduo agrícola, e não tem recebido o valor merecido.
TÉCNICAS DE PESQUISA: O meio a ser utilizado será a pesquisa
bibliográfica e a pesquisa explicativa-dedutiva. Após a busca de artigos, obedecendo
aos critérios e exclusão, sendo que as obras foram armazenadas em computador,
para que em seguida realizada uma pré-seleção de acordo com a leitura dos
resumos. Nesta fase, foi verificada a relação entre os conteúdos, títulos, resumos e
se atendem ao objetivo geral do estudo. Na fase de seleção, as obras foram lidas na
íntegra com atenção especial para os resultados e conclusão dos estudos. Os
estudos que não apresentaram qualquer relação com a bromelina no tratamento da
cicatrização da pele foram excluídos.
A análise dos resultados aconteceu por meio da categorização e
apresentação em forma de quadros e tabelas do Microsoft Office Word 2010, esta
etapa teve como finalidade sumarizar os resultados pertinentes a esta pesquisa e
posteriormente discuti-los.
Foram extraídos dos artigos: autores, ano de publicação, cidade onde foi
realizado o estudo, metodologia e resultados. Por último, foi realizada a análise dos
textos e a realização de leitura interpretativa e redação.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Ananas comosus Abacaxi, ananás, ananá
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O abacaxi (Ananas comosus) é uma espécie frutífera de grande importância
econômica e social cultivada em mais de 70 países de clima tropical e subtropical. A
participação brasileira de produtos de abacaxi no mercado externo ainda é bastante
reduzida, concentrando-se, basicamente, os seus envios para países como Itália,
Alemanha e Países Baixos ( AGRIANUAL 2006).
Planta perene, herbácea, de folhagem espinhenta, quase acaule, de 60-90 com
de altura, nativa do Brasil, principalmente nos cerrados. Folhas longas e
canaliculadas, com espinhos nas margens, dispostas em roseta na base da planta,
Flores de cor lilás, com brácteas vermelhas, dispostas num racemo denso na
extremidade de longo pendão floral (LORENZI, 2008).
Após a fecundação, os frutos jovens se fundem na infrutescência, formando um
fruto composto, que é o abacaxi comestível. Multiplica-se pelos brotos do ápice dos
frutos e pelas brotações da base (LORENZI, 2008).
Além do A. comosus todas as outras espécies de Ananas são encontradas no
Brasil, sendo este país um dos principais centros de diversidade genética. As
excelentes características qualitativas do fruto abacaxizeiro refletem na sua
importância socioeconômica (CARVALHO, 1996; FERREIRA, 1998).
Segundo França et al (2009) a bromelina tem diversos usos, todos baseados
em sua atividade proteolítica, nesse contexto percebe-se que sua importância
econômica está relacionada com a produção de fármacos e a sua utilização na
indústria alimentícia (na clarificação de cervejas, na fabricação de queijos, no
amaciamento de carnes entre outros).
A bromelina também pode ser usada no tratamento de distúrbios, digestivos,
feridas e inflamações, preparo de colágenos hidrolisados, nas indústrias têxteis, para
amaciamento de fibras e na produção de detergentes (DRAETTA; GIACOMELLI,
1993).
Para Santos, (1995) a bromelina é uma enzima proteolítica da classe das
hidrolases, que são hidrolases capazes de romper a ligação peptídica das proteínas
e peptídeos.
A especificidade das proteases é ampla e classificada de acordo com a
constituição de seu sítio ativo em três grupos principais: serina protease, ácido
aspártico protease e cisteína protease, sendo que a bromelina se enquadra neste
último grupo (SANTOS, 1994; FRANÇA, 2009).
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A enzima bromelina vem sendo amplamente caracterizada. A bromelina do
fruto tem uma atividade proteolítica maior que a bromelina do talo em diversos
substratos protéicos, e sua atividade é máxima em pH 8,0 e temperatura de 70ºC. A
bromelina do talo apresentou atividade máxima a 60ºC e pH 7,0 ( ROWAN, A. D.;
BUTTLE D. J.; BARRET, 1990).
A bromelina se destaca não só por fazer parte do conjunto das proteases como
também pela sua variedade de aplicações que vem desde as áreas farmacêuticas,
de alimentos até a de cosméticos (CÉSAR, 2005).

3.2 Bromelina no tratamento de cicatrização na pele

A bromelina é indicada como uma enzima essencial para a atividade
proteolítica e um agente bioativo que possui notáveis propriedades terapêuticas
como, por exemplo, inibição reversível da agregação plaquetária, alívio brônquico,
sinusite, recuperação, tromboflebite, pielonefrite e aumento da absorção de
remédios, principalmente antibióticos, assim elevando seu valor industrial (SCHULZ
et al., 2018).
Sua atividade proteolítica, que tem sido bastante utilizada no tratamento de
pele, como agente de limpeza, renovação celular, anti-aging, peeling biológico,
clareamento e anticelulite. Afirma-se que a bromelina pode ser utilizada para a
remoção de tecidos mortos, principalmente em casos de queimaduras (LEITE,
2019).

3.3 Bromelina como anti-inflamatório, antibióticos e cicatrizantes

Além de muito delicioso, o abacaxi é considerado retentor de reconhecidas
propriedades medicinais, principalmente estomáquico, carminativo, diurético e antiinflamatório, sendo indicado para problemas nas vias respiratórias e para
neurastenia (LORENZI, 2008).
Nesse sentido estudos sugerem a eficácia da bromelina como anti-inflamatório
similar aos medicamentos anti-inflamatórios convencionais, tais como os antiinflamatórios não estereoidais (AINES). Alguns destes estudos, demostraram que a
enzima tem o poder de diminuir de maneira eficaz a IL-8 (citocina importante no
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processo inflamatório) induzida por migração de neutrófilos in vitro e in vivo (HALE,
2005).
A bromelina pode contribuir com efeito anti-inflamatório, principalmente quando
se refere a problemas nasais. Os efeitos positivos também se estendem à saúde do
intestino, reduzindo inchaços e úlceras, pois reage para a remoção de tecidos
mortos e danificados, além de contribuir para a redução de acúmulo de água no
pulmão (LEITE, 2019).
Outro fato importante é que a bromelina promove o aumento na absorção de
drogas antibióticas após a administração oral. Um estudo realizado por Neubauer,
em 1961, demostrou que em pesquisas laboratoriais que, animais tratados somente
com bromelinas reagiam da mesma forma, em se tratando de inibição de edema e
inflamação que os tratados com antibióticos. Mas que quando realizava a
associação (bromelina e antibiótico) a resposta era ainda melhor (ARAUZ, 1982).
A cicatriz consiste em áreas de tecido fibroso resultado de uma lesão da
derme. A utilização de enzimas proteolíticas na suturação de feridas é uma técnica
utilizada em hospitais (OLIVEIRA, 2001).
Dessa forma segundo Oliveira (2001) a bromelina é indicada no tratamento de
feridas cutâneas, devido ao seu poder fibrinolítico, atua acelerando a formação do
tecido de granulação e consequentemente na cicatrização de lesões.
Diversas pessoas utilizam o produto para artrite, principalmente combinando-a a
uma proteína conhecida como Tripsina e rutina, esta última sendo uma substância
encontrada no trigo mourisco (CONROZIER , 2014).
A bromelina também se destaca com praticantes de musculação, já que pode
reduzir dores e melhorar a função do joelho de pessoas que convivem com
artrite, pois as articulações sofrem com os impactos de diversos exercícios. No
entanto, devemos ressaltar que a enzima ainda está em fase de estudos para a
comprovação dessa eficiência (LEITE, 2019).
A enzima pode contribuir para a indução do organismo, para que ele possa
produzir substâncias com a finalidade de combater dores e inchaços decorrentes de
inflamação. A bromelina também possui substâncias químicas que podem interferir
no crescimento de células tumorais e ainda na coagulação lenta do sangue (LEITE,
2019).

3.4 Efeitos colaterais quanto ao consumo exagerado

7

A bromelina pode causar náuseas, vômitos, diarreia e fluxo menstrual
excessivo, entretanto, não relataram efeitos colaterais graves em seres humanos,
porém, reações alérgicas, incluindo reações de pele e asma, poderiam ser gerados
com o uso do abacaxi (BATISTUZZO, 2011).
Ainda de acordo com Batistuzzo (2011) ela é contraindicada para pessoas que
sofrem de asma brônquica ou que apresentem hipersensibilidade aos componentes
do ativo.
A princípio, o consumo de bromelina é seguro para a maioria das pessoas,
principalmente se as quantidades forem adequadas de forma correta. O consumo
pode ocasionar efeitos colaterais como diarreia, desconfortos estomacais e
intestinais (LEITE, 2019).
A bromelina pode aumentar o risco de ocorrência de hemorragia durante e
após a cirurgia. É recomendado que o consumo da enzima seja interrompido pelo
menos duas semanas antes da data de acontecimento do procedimento cirúrgico
(LEITE, 2019).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esse estudo trata-se de uma análise de dados secundários, por meio de uma
revisão integrativa de literatura. Para a inclusão dos artigos nesta revisão, foram
seguidos os seguintes critérios: publicações entre 1989 e 2019 nos idiomas inglês
ou português que tivessem como tema pontos positivos e/ou negativos acerca da
terapêutica com o uso de Bromelina. Além disso, deveriam presentar-se como texto
completo e original. Utilizados os seguintes descritores previamente consultados nos
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Bromelina. As buscas eletrônicas
resultaram em um total de 60 artigos.
Dessa forma, após a leitura integral de 15 artigos, foram selecionados 10
estudos científicos relacionados às propriedades terapêuticas da Bromelina em seus
efeitos de cicatrização da pele e anti-inflamatório.
Quando se questiona o efeito anti-inflamatório da bromelina, recorre-se aos
estudos feitos por Ziegler (2018), onde ela diz que “os efeitos anti-inflamatórios de
uma proteína encontrada no abacaxi foram somados à nanocelulose bacteriana eo
resulrado desse processo é a criação de um curativo, na forma de emplastro ou gel,
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que pode ser usado para a cicatrização de ferimentos, queimaduras e até de feridas
ulcerativas.
Já Silva (2013) em seus estudos sugerem a eficácia da bromelina como antiinflamatório similar aos medicamentos anti-inflamatórios convencionais, tais como os
anti-inflamatórios não estereoidais (AINES).
Hale (2005) demostrou em sua pesquisa que a enzima tem o poder de diminuir
de maneira eficaz a IL-8 (citocina importante no processo inflamatório).
Segundo Jozala (2017), a bromelina cria uma barreira importante, evitando
assim uma infecção, pois a pele não íntegra tem como maior problema a
contaminação.
No estudo realizado por Sahbaz (2015) a bromelina obteve um potente efeito

anti-inflamatório que ajudou no alívio de sintomas da artrite e inchaço pósoperatório. Nesse mesmo estudo quando se comparou o uso da bromelina e do
diclofenaco respectivamente, ambos demonstraram ser capazes de reduzir
significativamente a dor em comparação ao grupo placebo em todos os intervalos
avaliados.
Em um outro estudo feito por Conrozier (2014), onde utilizou-se a seguinte
posologia: Pacientes com dor aguda receberam 48mg de açafrão, 360mg de garra
do diabo e 147mg de bromelina, divididos em 3 doses diária, verificou-se que no
início do estudo, o escore de dor VAS foi de 69,1mm e 68,0mm para pacientes com
dor aguda e crônica, respectivamente. No ponto final, as pontuações diminuíram
para 42,1mm e 37,8mm, respectivamente, mostrando que o composto formado pela
bromélia tem efeito anti-inflamatório.
Sobre o efeito cicatrizante, Jozala (2017) diz que a bromelina ajuda a
potencializar a ação cicatrizante através da bactéria Gluconacetobacter xylinus que
produz celulose como se tricotasse polímeros de glicose.
Oliveira, (2001) afirma que a bromelina é indicada no tratamento de feridas
cutâneas, devido ao seu poder fibrinolítico, atua acelerando a formação do tecido de
granulação e consequentemente na cicatrização de lesões.
Ao tratar sobre a toxidade da bromelina, observa-se que

Pinto, (1998)

percebeu em suas pesquisas que os vegetais têm a capacidade de sintetizar uma
complexidade de compostos químicos que podem acarretar reações tóxicas quando
ingeridos pelo homem ou animais. Segundo Pinto (1998) muitos alimentos contêm
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substâncias que são prejudiciais se consumidas em quantidades suficientes para
produzir efeitos antinutricionais ou tóxicos, o que corroboram com Grupta et al.
(1989), quando ele relata que é essencial o estudo dos fatores antinutricionais e/ou
tóxicos dos vegetais de uso convencional e não convencional, na alimentação
humana e animal
Para Teixeira (2013) os alimentos alergênicos relatados na sua pesquisa foram
abacaxi (16,7%), kiwi (3,3%) e tomate (3,3%) e que corroboram com estudos feitos
por MARIN et al., (2003) .
De acordo com GUZMÁN (2006), os alimentos como tomate, abacaxi, manga,
pêssego abacate, são associados a alergias.
Segundo Silva (2008) em 12 estudos foram observados mínimos efeitos
colaterais; um estudo anotou uma incidência de 1,8% de diarréia, náusea,
desordens gástricas ocasionais e reações alérgicas.
Maurer, (2001) relata que uma companhia registrou apenas oito casos de
efeitos colaterais como exantema e urticária depois de mais de 3,5 milhões de
tabletes de bromelina vendido a mais de 7 anos.
De acordo com Kelly, (1996) a bromelina é não tóxica e sem efeitos colaterais;
então pode ser usado sem preocupação em doses de diário de 200 até 2000 mg
para períodos prolongados.
Bromelina mostrou benefício terapêutico em doses tão pequenas quanto 160
mg/dia, mas os melhores resultados aconteceram ao começar com uma dose de
750 mg/dia.
Por fim pode-se então, afirmar que a bromelina consegue agir no organismo
humano como anti-inflamatório, cicatrizante e como antibiótico, e além de ter baixa
toxicidade.

5 CONCLUSÃO
A bromelina é uma enzima proteolítica de grande valor comercial, devido a sua
larga utilização em indústria alimentícia e farmacêutica, encontrada no abacaxi, em
sua polpa, talos e folhas, o que permite a utilização quase total do abacaxizeiro.
O Brasil, como um dos maiores produtores de abacaxi do mundo, gera grandes
quantidades de resíduos agroindustriais, que podem passar a ter um valor comercial
se utilizados para outros fins que não o descarte.
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A extração de bromelina a partir de resíduos agroindustriais da produção de
abacaxi pode se tornar vantajosa, tanto aos produtores do fruto quanto ao mercado
de enzimas, como também auxiliar na conservação do meio ambiente, já que boa
parte dos resíduos que eram descartados podem ser reutilizados como biomassa.
Com a bromelina, os pesquisadores perceberam que, além de aumentar a
propriedade antimicrobiana da nanocelulose bacteriana, também foi criada uma
barreira seletiva que potencializou a atividade protéica e outras atividades
importantes para a cicatrização, como o aumento de antioxidantes e da
vascularização.
Sobre a toxidez, avalia-se que os efeitos colaterais são mínimos e um estudo
anotou uma incidência de 1,8% de diarreia, náusea, desordens gástricas ocasionais
e reações alérgicas.
Nesse sentido percebe-se que são necessárias mais pesquisas sobre a enzima
bromelina, para avaliar outros aspectos como sua função antibiótica e a produção
racional de medicamentos.
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