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EFEITO ANTI-HISTAMÍNICO DA 
POMADA VOVÔ PEDRO

RESUMO
Objetivo: Observar o efeito anti-histamínico da Pomada Vovô  
Pedro.
Métodos: Estudo transversal, controlado e observacional com 
amostragem aleatória e pareada de 58 indivíduos. Foram feitos 
sensibilização e tratamento em 4 pontos do antebraço: A (histami-
na), B (pomada-controle negativo), C (histamina + pomada-ime-
diata), D (histamina + pomada-1 hora) e foram avaliados com o 
teste Prick. 
Resultados: O ponto A apresentou média superior aos demais (7,7 
DP 1,9 mm), mostrando reação positiva à histamina. Segundo o 
Teste Friedman, a reação à histamina foi superior à reação à poma-
da no ponto B, onde foi aplicada isoladamente, indicando ausência 
de hipersensibilidade (0,09 DP 0,5 mm p<0,01). Não houve dife-
rença entre os pontos C (5,8 DP 1,9 mm) e D (4,9 DP 2.9 mm), 
mas foram significativamente inferiores ao ponto A (p<0,01). 
Conclusão: A pomada apresenta eficácia significativa quando co-
locada sobre regiões previamente sensibilizadas. Podem-se excluir 
contraindicações pelo fato de não desencadear sensibilidade.
Descritores: Fitoterapia, Creme para a Pele, Medicina Alternativa.
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ABSTRACT
Objective: To observe the antihistamine effect of 
Vovô Pedro ointment. 
Methods: Cross-sectional, controlled and 
observational study with random and matched 
sampling of 58 subjects. Sensitizing and treatment 
were made in 4 points of the forearm: A (histamine), 
B (negative control-ointment), C (histamine + 
immediate-ointment), D (histamine + 1 hour-
ointment) and were evaluated with the Prick test. 
Results: the average on point A was higher than the 
others (7.7 SD 1.9 mm), showing positive reaction 
to histamine. According to the Friedman Test, the 
reaction to histamine was higher than the reaction 
to the ointment at point B, where it was applied 
alone, indicating no hypersensitivity (0.09 SD 0.5 
mm p <0.01). There was no difference between 
points C (5.8 SD 1.9 mm) and D (4.9 SD 2.9 
mm), however both of them were significantly lower 
than point A (p <0.01). 
Conclusion: Ointment has significant effectiveness 
when applied on pre-sensitized regions. 
Contraindications can be excluded due to the fact 
that it does not trigger off sensitivity.
Descriptors: Herbal Medicine, Skin Cream, 
Alternative Medicine.

RESUMEN
Objetivo: Observar el efecto anti-histamínico de la 
Pomada Vovô Pedro. Métodos: Estudio transversal, 
controlado y observacional con muestra aleatoria 
y pareada de 58 individuos. Fue realizada 
sensibilización y tratamiento en 4 puntos del 
antebrazo: A (histamina), B (pomada-control 
negativo), C (histamina + pomada-inmediata), D 
(histamina + pomada-1 hora) y fueron evaluados 
con el test Prick. 
Resultados: El ponto A presentó media superior a los 
demás (7,7 DP 1,9 mm), mostrando reacción positiva 
a la histamina. Según el Test de Friedman la reacción 
a la histamina fue superior a la reacción a la pomada, 
en el punto B donde fue aplicada aisladamente, 
lo que indica ausencia de hipersensibilidad (0,09 
DP 0,5 mm p<0,01). No hubo diferencia en la 
comparación hecha entre los puntos C (5,8 DP 1,9 
mm) y D (4,9 DP 2.9 mm), pero fueron inferiores 
al ponto A (p<0,01).
Conclusión: La pomada es eficaz significativamente 
cuando es colocada sobre regiones previamente 
sensibilizadas. Se pueden excluir contraindicaciones 
por el hecho de que no desencadenó sensibilidad.
Descriptores: Fitoterapia, Crema para la Piel, 
Medicina Alternativa.

15REVISTA PELLE SANA Volume 3 | Número 01 - 2016



INTRODUÇÃO
 A Medicina Alternativa e Complementar 
(CAM) vem sendo cada vez mais utilizada pelos 
cidadãos de todo o mundo para melhora e tra-
tamento da saúde. Esta aborda o problema de 
saúde como uma integração de todos os sistemas 
do corpo, que se apresentam interligados ao lado 
mental, emocional e espiritual do paciente, dife-
rente da medicina convencional, a qual identifica 
as doenças e trata o paciente como um conjunto 
de partes separadas e sistemas1.
 A medicina alternativa é utilizada em 
substituição à medicina convencional2. Nesta ca-
tegoria se enquadra a Pomada Vovô Pedro, que é 
usada como fitoterapia e cuja fórmula apresenta 
em sua composição própolis, erva-de-bico (Poly-
gonumhydropiperoides), ipê-roxo (Handroan-
thusheptaphyllu) e condurango.
 Por causa da ampla utilização desse me-
dicamento pela população espírita de todo Bra-
sil, como um tratamento alternativo a diversas 
enfermidades, é fundamental o fornecimento de 
informações da Pomada Vovô Pedro aos profis-
sionais de saúde e usuários, as quais não foram 
encontradas em documentos e publicações cien-
tíficas, o que reforçou a importância deste estudo.

 A pomada, apesar de possuir farmacêu-
tico responsável (Sr. Sérgio Duarte Segall, CRF 
MG 7753), não se encontra registrada no Mi-
nistério da Saúde. É obtida apenas em Casas Es-
píritas, que cuidam da sua distribuição gratuita, 
e não é encontrada em instituições hospitalares. 
Sua fabricação é de responsabilidade da SOCIE-
DADE ESPÍRITA MARIA NUNES (SEMAN), 
pelo seu Departamento FARMÁCIA PRIVATI-
VA KAHENA, CNPJ nº 17.427.840/0001-38 e 
registro no CRF MG, sob o nº 14.2403.
 De acordo com a Sociedade Espírita Ma-
ria Nunes, a fórmula foi recebida “mediunica-
mente”, em 1973, pelo Médium João Nunes 
Maia por meio de um “espírito” de um médico 
que viveu no século XVIII, Franz Anton Mes-
mer4. Esta se baseia nas plantas medicinais: pró-
polis, erva-de-bico, ipê-roxo e condurango5. 
 Quanto à própolis, mistura complexa for-
mada por material resinoso e balsâmico coletado 
pelas abelhas, as substâncias químicas nela pre-
sentes encontram-se diretamente relacionadas 
com a composição química da resina da planta 
de origem6,7. Mais de 200 compostos químicos já 
foram identificados na sua constituição, dentre 
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os quais o maior grupo é formado por minerais, 
vitaminas e flavonoides, que possuem atividade 
antioxidante e antimicrobiana8,9. Vários traba-
lhos vêm sendo publicados divulgando e revisan-
do as propriedades biológicas da própolis, dentre 
elas as antimicrobianas, antifúngica, anti-infla-
matória e antiviral6. Este produto se apresenta 
ainda, de certa forma, ativo contra células cance-
rígenas10.
 Já o ipê-roxo, além de ser utilizado como 
analgésico e no tratamento de doenças gástricas 
e dermatológicas, é considerado auxiliar no com-
bate a determinados tipos de tumores11.
 Por fim, estudo comprova que o condu-
rango se encontra dentre as plantas fitoterápicas 
utilizadas para o tratamento de diferentes enfer-
midades inflamatórias12.
 Não são relatados efeitos colaterais com 
o uso da pomada, sendo esta uma observação 
empírica. São evidenciadas, segundo a SEMAN, 
informações sobre seus efeitos emolientes, cica-
trizantes e anti-inflamatórios, além do alívio e 
cura de enfermidades dermatológicas do tipo ul-
cerações e queimaduras.
 Há uma grande utilização da pomada em 
estudo nas reações alérgicas ou de hipersensibi-
lidade. As reações de hipersensibilidade diferem 
das reações de imunidade protetora somente pelo 
fato de serem exageradas ou inapropriadas e que 
causam danos ao hospedeiro13.
 Dentre os quatro tipos de reações de hi-
persensibilidade, o tipo I corresponde ao tratado 
no presente estudo. Essas reações são de alta ve-
locidade e ocorrem instantes após a reexposição 
ao antígeno. Por isso, a hipersensibilidade do 
tipo I também recebe o nome de hipersensibili-
dade imediata. Durante os últimos anos, o termo 
alergia também se tornou sinônimo para a hiper-

sensibilidade do tipo I13.
 Com base nas informações descritas, o 
objetivo deste estudo foi averiguar o efeito anti-
-histamínico da pomada Vovô Pedro em presen-
ça de um alérgeno.

MÉTODOS
 A presente pesquisa teve seu protocolo 
experimental aprovado pelo comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade do Vale do Sapucaí da 
cidade de Pouso Alegre (MG) e seguiu os pre-
ceitos estabelecidos pela Resolução nº196/96 de 
10/10/96 do Ministério da Saúde.
 De acordo com os procedimentos técni-
cos, este estudo classifica-se como transversal, 
controlado individual, analítico e observacional. 
O universo desta pesquisa foi composto por 58 
indivíduos maiores de 18 anos, que assinaram o 
TCLE e não apresentavam contraindicações ao 
teste Prick (história de anafilaxia anterior, der-
matite extensa, em uso de anti-histamínicos).  
 Para realização do teste Prick, foram uti-
lizados dicloridrato de histamina® líquida (labo-
ratório Alergofar – Brasil) e Pomada Vovô Pedro, 
obtida em Casas Espíritas responsáveis pela dis-
tribuição gratuita.
 Os indivíduos que participaram do teste 
foram organizados em um único grupo experi-
mental, e cada indivíduo foi seu próprio controle 
(amostra pareada). Explicaram-se para o pacien-
te todas as etapas do teste e os objetivos de sua 
realização. A superfície ventral do antebraço foi 
avaliada pelos pesquisadores para excluir lesões 
dérmicas e procedeu-se a antissepsia com álcool 
70%. Foram marcados, com caneta permanente, 
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quatro pontos distando dois centímetros entre 
eles, em sequência pré-determinada (1ª fila: pon-
to A e ponto C; 2ª fila: ponto B e ponto D).
 Após a avaliação, colocou-se uma gota do 
alérgeno (dicloridrato de histamina) na concen-
tração de 1:100 10mg/ml, utilizando-se o con-
ta-gotas, em três pontos diferentes (A,C,D). Por 
meio de um PUNTOR® (dispositivo plástico), 
foi permitida a penetração da histamina através 
da pele do indivíduo, para cada local de apli-
cação, provocando vasodilatação e aumento da 
permeabilidade vascular14. Após 3 minutos, re-
tirou-se o excesso do alérgeno com papel toalha, 
evitando contaminar os testes vizinhos. Em re-
lação ao teste Prick, foi realizada leitura 15 a 20 
minutos após a puntura. Na ausência de pápu-
la, considerou-se o teste negativo. A presença de 
pápulas com diâmetro maior ou igual a 3 mm 
indicou teste positivo15. 
 A distribuição dos tratamentos posterio-
res aconteceu conforme a seguir: 
 No ponto A, o qual correspondeu ao con-
trole positivo, foi realizada apenas sensibilização 
com histamina.
 No ponto B, correspondente ao controle 
negativo, foi aplicada apenas a pomada, com o 
intuito de verificar uma possível reação de hiper-
sensibilidade do indivíduo quando em contato 
com a pomada. Este ponto não foi sensibilizado 
com a histamina.
 No ponto C, o indivíduo foi sensibilizado 
com histamina e foi aplicada a Pomada Vovô Pe-
dro instantaneamente, aguardando-se 15 minu-
tos para observação da região de pápula.
 No ponto D, foi aplicada Pomada Vovô 
Pedro uma hora após sensibilização com hista-
mina, aguardando-se 15 minutos para leitura da 
região de pápula.

 Essa leitura quinze minutos após a puntu-
ra foi feita pelos próprios pesquisadores. A pre-
sença de pápulas com diâmetro maior ou igual a 
3 mm indicou teste positivo14.
 Os voluntários não receberam qualquer 
tratamento para eliminar as pápulas após o tér-
mino da avaliação do estudo e não foram obser-
vados posteriormente para avaliar seu tempo de 
desaparecimento.
 Para análise dos dados obtidos, foram re-
alizados procedimentos estatísticos descritivos e 
inferenciais. Os procedimentos descritivos foram 
utilizados para variáveis quantitativas apresenta-
das por meio de medidas de tendência central 
(média e mediana) e por medidas de dispersão 
(desvio padrão). A distribuição dessas variáveis 
foi avaliada por testes de aderência à normalida-
de. As variáveis qualitativas foram descritas por 
proporções.
 Na análise das variáveis não-paramétricas, 
foram utilizados respectivamente os testes Wil-
coxon ou de Friedman. O teste de Friedman é 
o teste não-paramétrico utilizado para comparar 
dados amostrais vinculados, ou seja, quando o 
mesmo indivíduo é avaliado mais de uma vez. Já 
o teste de Wilcoxon é um método não-paramé-
trico para comparação de duas amostras pareadas. 
O nível de significância utilizado foi 1%. Os re-
sultados foram apresentados por meio de tabelas.

RESULTADOS
 No período selecionado para o estudo, foi 
realizado o teste Prick em 58 indivíduos, dentre 
os quais todos se enquadravam nos critérios de 
inclusão.
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 Os resultados do presente estudo estão 
apresentados de maneira conjunta, sob a forma 
de tabelas, por se tratar de amostra pareada, na 
qual o indivíduo corresponde ao seu próprio 
controle.
 Os dados da tabela 1 mostram as variá-
veis descritivas correspondentes ao tamanho das 
pápulas (em mm) formadas em cada ponto estu-
dado, dentre os componentes da amostra.

tabela 1.
Representação em milímetros das variáveis des-
critivas da amostra estudada

tabela 3.
Comparação do controle positivo com os demais 
pontos por meio do Teste de Wilcoxon.

tabela 2.
Análise da variância utilizando Teste de  
Friedman

 A tabela 2 mostra, por meio do teste de 
Friedman, que houve significância estatística na 
comparação entre os pontos. Revelou também 
que o tamanho da pápula do ponto A sobressaiu 
aos pontos B, C e D, assim como a do ponto 
B sobressaiu quando comparado aos pontos C 
e D, por causa da diferença existente entre suas 
medidas. Quando se comparam as medidas dos 
pontos C e D, não foi encontrada significância 
estatística.

 A tabela 3 mostra que houve significância 
estatística quando se comparou o controle posi-
tivo com os demais pontos, em relação ao tama-
nho da pápula formada.

Controle 
Positivo 

(A)

Controle 
Negativo 

(B)

Pomada 
logo em 
seguida 

(C)

Pomada 
1hora 

após (D)

Média 7,71 0,09 5,84 4,95

Mediana 7,00 0,00 6,00 5,50

Mínimo 3,00 0,00 0,00 0,00

Desvio 
padrão 1,92 0,470 1,936 2,971

Controle 
Positivo
Controle 
Negativo

Pomada logo
em seguida

Controle 
Positivo

Pomada 1 
hora após
Controle 
Positivo

Z -6,648ª -5,395ª -5,468ª

Valor de (p) <0,01 <0,01 <0,01

Controle 
Positivo 

(A)

Controle 
Negativo 

(B)

Pomada 
logo em 
seguida 

(C)

Pomada 
1hora 

após (D)

Mediana 7.0000 0.0000 6.0000 5.5000

Médias dos 
Valores 7.7069 0.0862 5.8448 4.9483

Desvio padrão 1.9195 0.4696 1.9358 2.9165

Friedman (Fr)
(p)<0.0001
A >B, C, D

B >C, D

122.8603
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DISCUSSÃO
 O Brasil, detentor da maior biodiversi-
dade mundial, apresenta grande potencial para 
o desenvolvimento da fitoterapia. Estudos mul-
tidisciplinares são importantes para a consoli-
dação dessa terapêutica como prática segura, 
promovendo um vínculo entre o conhecimen-
to tradicional e o conhecimento científico. Por 
meio deste estudo, demonstramos que a pomada 
Vovô Pedro, composta por própolis, erva-de-bi-
co, ipê-roxo e condurango, pode ser mais uma 
promessa para a medicina alternativa.
 Conforme o esperado, o controle positivo 
(ponto A) sensibilizado apenas com histamina 
apresentou pápulas com medidas significativa-
mente superiores aos demais pontos (B,C,D). 
O valor mínimo de 3 mm encontrado no ponto 
A garantiu aos pesquisadores que todos os indi-
víduos componentes da amostra apresentaram 
reação à histamina, não havendo assim interfe-
rência nos resultados quando pesquisado o efei-
to anti-histamínico da Pomada Vovô Pedro.
 A aplicação isolada da pomada no pon-
to B, correspondente ao controle negativo da 
pesquisa, teve o intuito de descartar a presença 
de hipersensibilidade à pomada em si. Segundo 
Veiga Junior, Pinto e Maciel (2005)16, um dos 
efeitos colaterais mais comuns causados por me-
dicamentos fitoterápicos é a hipersensibilidade, 
podendo se manifestar desde uma dermatite 
temporária até um choque anafilático, o que não 
foi evidenciado entre os componentes da amos-
tra. O cuidado para a aplicação isolada da poma-
da deveu-se principalmente à presença de pró-
polis na fórmula; estudos recentes demonstram 
que substâncias da própolis podem combinar-se 
com proteínas do organismo e tornarem-se imu-

nogênicas, produzindo quadro de hipersensibili-
dade17.
 As aplicações de pomada logo em seguida 
à histamina (ponto C) e após uma hora (pon-
to D) apresentaram pápulas de valores inferiores 
ao encontrado quando aplicada histamina isola-
damente, o que sugeriu efeito anti-histamínico 
do medicamento pesquisado. Apesar de não ter 
apresentado significância estatística comparando 
as medidas das pápulas formadas nos pontos C 
e D, o ponto D expressou menores diâmetros 
comparados ao ponto C. Isto pode ser explicado 
tanto pelo efeito da pomada, quanto pelo tempo 
transcorrido desde a sensibilização da histamina, 
diminuindo o seu efeito e, por consequência, o 
tamanho da pápula.
 A comparação feita entre controle positi-
vo e pomada aplicada logo em seguida também 
demonstrou significativamente que a pomada 
apresentou efeito anti-histamínico, assim como 
quando comparado controle positivo com apli-
cação da pomada após uma hora. Assim, de um 
modo prático, não há diferença em aplicar a po-
mada logo após a sensibilização ou uma hora de-
pois.
 Silveira, Bandeira e Arrais (2008)18 rela-
tam o aumento do interesse da população pelas 
terapias naturais, tendo como consequência o 
aumento no número de pesquisas e publicações 
sobre o tema. Ainda assim, uma das limitações 
encontradas no presente estudo foi a falta de re-
ferências fundamentadas em ensaios clínicos so-
bre a composição exata, o modo de atuação e os 
efeitos adversos da Pomada Vovô Pedro.
 Por outro lado, Veiga Junior (2008)19 

afirma que a ausência de estudos em humanos, 
que comprovem as atividades farmacológicas de 
grande parte de medicamentos naturais, leva a 
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