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Introdução: A babosa, planta de origem africana, pertencente à Família das Liliáceas, possui 
aproximadamente 300 espécies, sendo a Aloe vera a mais conhecida. Com propriedades antifúngicas e 
antibacterianas, é popularmente utilizada no tratamento de caspa, redução da dor em traumas e lesões e 
hidratação da pele (HASHEMI; MADANI; ABEDIANKENARI, 2015). Não obstante, o potencial 
cicatrizante dessa planta também merece certo destaque na literatura, haja vista sua capacidade de 
modulação da inflamação, aumento de reepitelização e organização do tecido cicatrizado regenerado 
(ORYAN et al., 2016). Objetivo: Avaliar o potencial e a eficácia terapêutica do uso da Aloe vera na 
cicatrização de feridas. Material e métodos: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura no 
PubMed utilizando os descritores: “Aloe vera” e “wound” . Os critérios de inclusão foram: artigos 
publicados em inglês nos últimos 20 anos e disponíveis na íntegra. Já o critério de exclusão foi a não 
pertinência ao tema. Foram identificados 361 estudos e selecionaram-se, para a escrita da presente 
revisão, os 4 mais relevantes e pertinentes. Resultados e discussão: O potencial cicatrizante da Aloe 
vera está relacionado com o glucomanano, um composto que afeta o fator de crescimento dos 
fibroblastos, acelerando o aumento da taxa de expressão do Fator de Crescimento Endotelial Vascular e 
estimulando e melhorando a produção e secreção de colágeno (BOUDREAU; BELAND, 2006). Também 
foi observado que a aloesina, substância natural extraída das folhas frescas da planta, tem a capacidade 
de aumentar a migração celular, regular positivamente a liberação de citocinas e fatores de crescimento 
e acelerar as taxas de fechamento de feridas em camundongos, induzindo a deposição de colágeno e 
formação de tecido de granulação (WAHEDI et al., 2017). Dessa forma, observa-se que a literatura 
científica atual apresenta vários trabalhos com evidências da eficácia da Aloe vera e seus compostos na 
cicatrização de feridas, fato esse que dá para ser melhor explorado e pesquisado, a fim de se propor 
tratamentos mais conservadores e, portanto, com melhores resultados. 
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