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RESUMO:  
O trabalho consiste em um curativo à base de Aloe vera, que é uma planta composta por 
substâncias cicatrizantes e antioxidantes que podem auxiliar no processo de uma 
cicatrização rápida e saudável, o que é desejável visto que há bactérias como a 
Staphylococcus e Streptococcus que atrapalham a cicatrização e podem causar infecções 
que agravem o quadro de saúde de uma pessoa. O trabalho tem como objetivo elaborar 
um curativo com uso de Aloe vera para acelerar o processo de cicatrização e diminuir as 
chances de ocorrer uma infecção. O projeto encontra-se em fase inicial de 
desenvolvimento e foi realizado um teste a fim de verificar a durabilidade do princípio ativo 
em ambiente com e sem refrigeração e foi constatado que aquele exposto em temperatura 
ambiente apresentou proliferação de fungos e a que refrigerada apresentou uma maior 
duração.  
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INTRODUÇÃO: 

 

A cicatrização é um processo que ocorre quando a pele é lesionada com o intuito 

de evitar a entrada de bactérias que possam causar doenças muito graves ao humano, 

podendo até ocasionar a amputação do local da sua infecção caso seja tratada de forma 

eficiente. Alguns tipos de cortes são o agudo, uma ferida recente que responde 

rapidamente ao tratamento e cicatrizam sem complicações, e tem-se o ferimento crônico 

que não apresenta um tempo satisfatório para ocorrer a sua cicatrização. 

Outra forma de classificar os cortes são os superficiais, que ocorrem na superfície 

da pele e tem aqueles que acabam atingindo camadas mais profundas da pele. 



 

 A babosa (Aloe vera), planta nativa do norte da África, tem as propriedades que a 

pele necessita para facilitar a cicatrização, visto que é rica em alguns nutrientes, 

proteínas, carboidratos e gorduras que auxiliam na regeneração tecidual, além de possuir 

vitaminas A, C e E que atuam como um antioxidante. 

Por meio de pesquisas foi comparado algumas ervas medicinais que possuíam 

essas propriedades e optou-se pelo aprofundamento nos conhecimentos da Aloe vera 

para utilizá-la como princípio ativo de um curativo. 

 

 

Figura 1 – Aloe vera 

Fonte: https://images.app.goo.gl/iT72g3zd1N6tfWrw9 

 

PROBLEMA 

 

Existem diversas infecções que podem ocorrer devido à lesões e cortes que podem 

acontecer na pele e, em alguns casos, o tempo que leva para ocorrer a cicatrização é um 

pouco longo. Sendo assim, seria possível reduzir o tempo de cicatrização do corte e como 

consequência proteger de bactérias como a Staphylococcus e Streptococcus utilizando 

curativo com babosa? 

 

OBJETIVO  

 

O trabalho tem como objetivo avaliar a durabilidade da Aloe vera e elaborar um 

curativo à base dessa planta para auxiliar no processo de cicatrização  

 

 

https://images.app.goo.gl/iT72g3zd1N6tfWrw9


 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para realizar o levantamento bibliográfico fez-se o uso de sites e outras fontes para 

fundamentar seus apontamentos. A fim de cumprir seus objetivos, primeiramente buscou-

se compreender as características e principais propriedades que a Aloe vera possuía a fim 

de avaliar a possibilidade de utilizá-la como princípio ativo na elaboração de um curativo 

para acelerar o processo de cicatrização. 

Inicialmente realizaram-se alguns testes com o intuito de verificar a duração do gel 

mucilaginoso que é extraído das folhas da babosa. Para isso foram preparadas quatro 

amostras, sendo que duas delas foram deixadas à temperatura ambiente e as outras duas 

eram refrigeradas. Em ambos os testes uma amostra estava vedada enquanto a outra 

estava exposta ao ambiente.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Por meio da observação dos resultados foi possível constatar que as amostras que 

foram deixadas em temperatura ambiente não apresentaram um bom resultado, visto que 

houve a proliferação de fungos em poucos dias, o que inviabiliza sua utilização em um 

curativo. 

 As amostras que foram refrigeradas apresentaram uma melhor vida útil e durante o 

período de análise não se observou a proliferação de fungos ou bactérias, mas notou-se 

uma alteração em seu odor. 

 O curativo ainda não foi elaborado e ainda está em fase de discussão de como isso 

será realizado e como potencializar a vida útil da babosa por meio de outros fatores ou 

substâncias. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio de um levantamento bibliográfico foi visto que a Aloe vera tem altas 

capacidades cicatrizantes e diversas vitaminas, como a A, C e E que auxiliam no processo 

de cicatrização.  



 

O projeto encontra-se em fase inicial de desenvolvimento e por meio do teste 

preliminar que foi realizado foi possível constatar que o gel mucilaginoso necessita ser 

refrigerado para que apresente uma maior vida útil ou que seja adicionada outra 

substância que possa prolongar a sua duração e, após isso, iniciar a produção do curativo 

que diminua o tempo de cicatrização. 
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