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1. RESUMO 

Tendo em vista os efeitos benéficos da própolis, da qual os compostos 

flavonoides agem em processos fisiológicos como a cicatrização, o objetivo desta 

pesquisa experimental é desenvolver formulações gel-cremosas contendo própolis 

para o tratamento de infecções cutâneas, avaliando as características físico-

químicas tanto dos extratos de própolis quanto das formulações desenvolvidas. Para 

tanto, foram preparados extratos glicólico e etanólico a 30% (m/v) a partir de própolis 

vermelha e marrom, os quais foram analisados conforme recomendações do Anexo 

VI da IN nº 3 do MAPA. Os resultados preliminares demonstram que a própolis 

vermelha, proveniente do estado de Alagoas, tem maior teor de compostos fenólicos 

e flavonoides quando comparados a própolis marrom, o que justifica a escolha dos 

extratos de própolis vermelha para incorporação a formulação em desenvolvimento. 

2. INTRODUÇÃO 

Própolis é o termo genérico utilizado para descrever uma mistura complexa 

de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas colhidas por abelhas a partir de 

brotos, flores e exsudatos de plantas, às quais as abelhas acrescentam secreções 

salivares, cera e pólen para elaboração do produto final (BRASIL, 2001). Sua 

composição química complexa e variada, estando relacionada com a ecologia da 

flora da região visitada pelas abelhas, com o período de coleta, bem como com o 

grau de africanização das abelhas (PARK et al., 2002; DOS SANTOS et al, 2003). 

 Na própolis brasileira, pelo menos 200 compostos foram identificados 

(MARCUCCI et al., 2001), aos compostos da classe dos flavonoides são atribuídos 

os principais efeitos benéficos da própolis; estes são definidos como compostos 

fenólicos provenientes de plantas, que agem em inúmeros processos fisiológicos, 

incluindo os processos de cicatrização, devido sua ação antioxidante e 

antimicrobiana, além de moduladora do sistema imunológico (BARBOSA et al., 

2009). 

3. OBJETIVOS 

Desenvolver formulações de gel-cremosos contendo extratos de própolis 

destinadas ao tratamento de infecções cutâneas, bem como avaliar as 

características físico-química dos extratos e das preparações desenvolvidas.  



4. METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de pesquisa experimental realizada nos laboratórios do 

Núcleo de Estudos Farmacêuticos da Universidade São Judas Tadeu.  Os extratos 

glicólico e etanólico de própolis marrom e vermelha foram preparados na 

concentração de 30% (m/v) em propilenoglicol e álcool de cereais 70% (v/v) 

respectivamente, pelo processo de maceração, durante 7 dias, com agitação 

ocasional e ao abrigo da luz. Decorrido o tempo de maceração, os extratos foram 

filtrados em papel de filtro qualitativo e seus volumes finais ajustados para 100mL. 

Os extratos prontos foram armazenados em frasco âmbar com tampa, previamente 

higienizados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

As seguintes análises foram realizadas nas própolis brutas e nos extratos 

obtidos, de acordo com a metodologia descrita por Woisky (1996) e adaptada por 

Funari & Ferro (2006): características sensoriais, perda por dessecação, cinzas, 

cera, flavonoides, atividade de oxidação, massa mecânica, solúveis em etanol, 

espectro de absorção UV e visível, acetato de chumbo e hidróxido de sódio, 

conforme recomendações do anexo VI da Instrução Normativa nº 3 do Ministério da 

Agricultura e Pecuária (MAPA), que regulamenta a identidade técnica da própolis. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Tabela 1 – Resultados das amostras de própolis e seus respectivos extratos 

 

Legenda: EPGM (extrato de própolis glicólico marrom); EPGV (extrato de própolis glicólico vermelho); EPAM (extrato de 
própolis alcoólico marrom); EPAV (extrato de própolis alcoólico vermelho) 
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