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Resumo 

No Brasil, há um grande número de pessoas com alterações nas 

camadas que compõem a pele, sendo as feridas crônicas um sério problema 

de saúde pública. Hoje uma terapia inovadora pouco utilizada é a própolis, que 

surge como uma alternativa natural, com propriedades antimicrobiana e 

princípios ativos biocompatíveis com o organismo. É objetivo deste estudo 

avaliar a evolução de feridas crônicas utilizando a terapêutica tópica com 

própolis e identificar os efeitos benéficos e levantar os possíveis contra-

indicações da própolis no tratamento de feridas crônicas. Estudo do tipo 

longitudinal, prospectivo, exploratório com caráter descritivo e abordagem 

quantitativa. A coleta de dados, será realizada pela avaliação Clínica e seleção 

dos pacientes. Levantamento dos diagnósticos de Enfermagem e realização do 

curativo e avaliação da evolução da lesão no processo de cicatrização. Não 

foram obtidos resultados até o presente momento, pois o trabalho permanece 

pendente, ou seja, ainda está em processo de análise no comitê de ética e 

pesquisa – Plataforma Brasil. 

 

Introdução 

No Brasil, as feridas constituem um sério problema de saúde pública. O 

elevado número de pessoas com úlceras contribui para onerar o gasto público, 

além de interferir na qualidade de vida da população. Entre os diversos tipos de 

lesões, as úlceras venosas, são frequentemente encontradas nos serviços da 

rede básica de saúde e são geralmente de longa evolução e de resposta 

terapêutica variável. O atendimento de pessoas com feridas é uma prática 

comum na atuação da enfermagem. É necessário que os profissionais tenham 

conhecimento apropriado para proceder à avaliação e à tomada de decisão 

sobre como intervir (MARTINS et al., 2010). 

Úlcera de perna é a síndrome em que há destruição de estruturas 

cutâneas, tais como epiderme e derme, podendo afetar, também, tecidos mais 

profundos. Manifesta-se no terço inferior dos membros inferiores. A úlcera 

venosa representa cerca de 70% a 90% dos casos de úlceras de perna e 

apresenta como principal causa a insuficiência venosa crônica. Essa 

inadequação do funcionamento do sistema venoso é comum na população 



idosa, sendo a freqüência superior a 4% entre os idosos acima de 65 

anos (BENEVIDES et al., 2012). 

Uma terapia hoje inovadora pouco utilizada é a própolis. Em relação as 

pesquisas observa-se que a atenção dos pesquisadores esta direcionada aos 

flavonóides. A eles, bem como aos ácidos fenólicos, são atribuídas às 

propriedades antibacteriana, antiinflamatória, antifúngica, antiviral e 

antioxidante. A própolis também apresenta toxicidade contra as células 

cancerígenas, atividades antioxidantes, hepatoprotetora, hipotensiva, 

imunomodulatória, cicatrizante, anestésica, anti-HIV, antitripanossomal e ação 

autolítica na presença de tecido necrótico (MENDES et al., 2009) 

 

Objetivos 

Avaliar a evolução de feridas crônicas utilizando a terapêutica tópica 

com própolis. Identificar os efeitos benéficos e levantar as possíveis contra-

indicações da própolis no tratamento de feridas crônicas. 

 

Metodologia  

Este estudo é do tipo longitudinal, prospectivo, exploratório com caráter 

descritivo e abordagem quantitativa. Serão submetidos ao tratamento os 

pacientes da clínica medica do Hospital Regional-MS (HRMS) que tiverem 

lesões crônicas em tratamento tópico. A coleta de dados, será realizada em 4 

etapas: Avaliação Clínica e seleção dos pacientes. Levantamento dos 

diagnósticos de Enfermagem. Realização do curativo e avaliação da evolução 

da lesão no processo de cicatrização. Os dados coletados serão armazenados 

em planilha Excel 2003, tabulados e analisados pelo programa Epi Info3.3.2. 

 

Desenvolvimento 

O papel do enfermeiro na assistência hospitalar é de suma importância, 

pois através da anamnese e exame físico pode-se evidenciar achados 

determinantes que auxiliam no processo da elaboração de um adequado plano 

de cuidados de enfermagem ao paciente, melhorando assim a qualidade da 

assistência. 

Em virtude da necessidade de aprovação do comitê de ética, por se 

tratar de pesquisa com seres humanos, estando o mesmo pendente no 



aguardo de novo parecer, a pesquisa permanece em fase de busca por 

literaturas atuais para utilização na discussão, não havendo dados ainda para 

serem apresentados, assim como o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Resultados Preliminares 

Nesta pesquisa espera-se conhecer as ações terapêuticas da própolis 

na cicatrização de feridas crônicas, identificando seus efeitos benéficos e 

levantar possíveis contra-indicações em seu uso contínuo, prestando uma 

assistência de enfermagem de qualidade ao cliente, tendo o enfermeiro papel 

fundamental em sua evolução, pois o mesmo permanece maior tempo com o 

paciente. Não foram obtidos resultados até o presente momento, pois o 

trabalho permanece pendente, ou seja, ainda está em processo de análise no 

comitê de ética e pesquisa – Plataforma Brasil. Neste período têm sido 

realizada revisões bibliográficas e reuniões com a equipe de profissionais do 

Hospital Regional. 

 

Fontes Consultadas 

BENEVIDES, J. P.; COUTINHO J. F. V.; SANTOS M. C. L.; OLIVEIRA, M. J. 

A.; VASCONCELOS, F. F. Avaliação clínica de úlceras de perna em idosos. 

Rev Rene, v.13, n.2, p.300-8, 2012. 

  

MARTINS, M.A.; TIPPLE, A.F.V.; REIS, C.; SANTIAGO, S.B.; BACHION, M.M. 

Úlcera crônica de perna de pacientes em tratamento ambulatorial: análise 

microbiológica e de sescetibilidade antimicrobiana. Cienc Cuid Saude. v. 9. 

N.3:p.464-470, 2010. 

 

MENDES, F.S.; RESENDE, V.D.;COSTA, B.O.;MOTA, T.M.F.;GONÇALVEZ, 

S.C.T.; Aplicação da pomada de própolis a 10% em portadores de úlceras 

varicosas em belo horizonte. 61° Congresso Brasileiro de Enfermagem. 

Dezembro 2009. 

 

 


