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RESUMO

O mel tem adquirido importância no tratamento de feridas devido às suas propriedades particulares, nomeadamente acidez, 

actividades antibacteriana, anti-inflamatória e antioxidante, e acções osmótica, desbridante e desodorizante.

Quando utilizado em apósitos é denominado mel medicinal, sendo produzido segundo critérios rigorosos. Deste modo é 

possível a sua utilização segura. 

Existem diversos estudos sobre a aplicação de apósitos com mel em feridas agudas e crónicas, verificando-se bons 

resultados no tratamento de abcessos, queimaduras, enxertos, feridas infectadas, úlceras de perna, úlceras de pressão, 

feridas cirúrgicas e suas deiscências e úlceras de pé diabético.

Neste artigo são apresentados quatro casos onde a aplicação de apósitos com mel em feridas multitratadas se mostrou 

bastante eficiente. Embora seja necessária mais investigação, os apósitos de mel deverão ser considerados uma alternativa 

eficaz no tratamento de diferentes tipos de ferida, particularmente aquelas multitratadas e complexas.
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ABSTRACT

Honey  has gained importance in wound treatment due to his  particular properties such as acidity, antibacterial, anti-

inflammatory and antioxidant activities and osmotic, debriding and deodorizing actions.

When used in wound dressings it is called medical grade honey  and is produced using quality  control criteria. Thus it can be 

used safely.

There are several studies about the use of  honey  as a wound dressing in acute and chronic wounds with good results in the 

treatment  of  abscesses,  burns, donor sites, graft  sites, infected wounds, leg ulcers, pressure ulcers, surgical wounds with and 

without dehiscence and diabetic foot ulcers.

This  article presents four cases where honey dressings application proved to be quite efficient. Although further research is 

needed, honey  dressings should be considered as an effective alternative treatment for different wound types, particularly 

chronic wounds and those with multiple treatment. 
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Introdução
Há milhares de anos que o mel é utilizado pelo 
Homem nas mais diversas situações. Existem 
textos com mais de 4000 anos, onde é relatada 
a utilização de mel no tratamento de feridas 
(Cooper et al, 2009). Recentemente assistiu-se 
a um renascer do interesse pelo mel devido às 
suas propriedades promissoras. No quotidiano, 
o enfermeiro depara-se, por vezes, com a 
apresentação tardia de feridas, frequentemente 
num estado avançado de infecção e inflamação. 
Para prevenir o agravamento da infecção são 
usados os diversos apósitos disponíveis. 
Contudo, o uso constante dos mesmos produtos 
provoca habituação e consequente estagnação 
da evolução da ferida. O desenvolvimento de 
diferentes apósitos contendo mel constitui, 
assim, uma nova oportunidade no tratamento de 
diversos tipos de ferida, com especial ênfase 
nas feridas multitratadas.

As propriedades do mel
O mel é um produto natural composto por 
hidratos de carbono (75-80%), dos quais se 
destacam a glicose e a frutose, por água (17%), 
aminoácidos, minerais e vitaminas, os quais 
variam com o tipo de planta a partir do qual foi 
colhido o néctar. Estão descritas diversas 
propriedades do mel, as quais são abordadas 
em seguida (Cooper et al, 2009; Molan, 2011; 
Seckam & Cooper, 2013).

Acção osmótica

A acção osmótica do mel leva à saída de linfa 
dos tecidos profundos, melhora a oxigenação e 
permite um maior aporte de nutrientes às 
células do leito da ferida. Adicionalmente 
mantém o leito da ferida suficientemente húmido 
para que o apósito não adira, diminuindo assim 

a dor e o trauma associados à mudança do 
mesmo. Por outro lado, este ambiente húmido 
promove um desbridamento autolítico, sendo 
também benéfico para a cicatrização, sem 
permitir contudo um crescimento bacteriano no 
leito da ferida (Cooper et al 2009, Seckam & 
Cooper, 2013). 

Actividade antioxidante

O mel apresenta uma grande quantidade de 
antioxidantes. Estes neutralizam os radicais 
l i v res , mo lécu las a l tamente reac t ivas 
causadoras de dano celular e produzidas 
durante a fagocitose. Estes radicais promovem 
oxidação, a qual vai activar protéases que 
destroem citoquinas, factores de crescimento e 
matriz extracelular, essenciais ao processo de 
cicatrização (Cooper et al 2009).

Acidez do mel

A acidez do mel é benéfica para o tratamento de 
feridas. Um meio ácido permite a dissociação de 
mais oxigénio ligado à hemoglobina para o leito 
da ferida, o qual é essencial para o crescimento 
de fibroblastos. A acidez também diminui a 
actividade das protéases melhorando, assim, a 
cicatrização. 

Na prática clínica, na presença de inflamação, a 
aplicação de mel no leito da ferida sobre um 
terminal nervoso mais sensibilizado pode causar 
dor, a qual desaparece habitualmente ao fim de 
pouco tempo (Cooper et al, 2009; Molan 2011). 

Acção desbridante

A existência de tecido desvitalizado no leito da 
ferida é prejudicial à cicatrização. A melhoria do 
fluxo linfático devido à acção osmótica do mel 
vai permitir a chegada de maior quantidade de 
p l a s m i n o g é n i o a o l e i t o d a f e r i d a . 
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Concomitantemente, o mel inactiva o inibidor do 
activador do plasminogénio (PAI), permitindo 
que exista mais plaminogénio a ser convertido 
em plasmina, a qual digere a fibrina, sendo esta 
última a responsável pela aderência do tecido 
desvitalizado ao leito da ferida. O resultado final 
é a promoção do desbridamento autolítico 
(Molan, 2011; Seckam & Cooper, 2013). 

Actividade anti-inflamatória

Existem diversos estudos que suportam a 
actividade anti-inflamatória do mel, havendo 
evidência que esta não se deva directamente às 
suas propriedades antibacterianas. A presença 
de um estado inflamatório moderado e de curta 
duração é imprescindível para iniciar o processo 
de cicatrização. Quando essa inflamação é 
excessiva, o número de neutróf i los e 
macrófagos aumenta, bem como as espécies 
react ivas de oxigénio (ROS) por e les 
produzidas, as quais causam dano celular. Por 
outro lado, o peróxido de hidrogénio, uma ROS, 
atrai mais neutrófilos, formando-se um ciclo 
vicioso. A actividade antioxidante do mel é 
capaz de quebrar este ciclo diminuindo, assim, a 
inflamação. Por outro lado, a acção desbridante 
do mel também contribui para a diminuição da 
inflamação, visto que o tecido desvitalizado 
estimula a resposta inflamatória (Cooper et al, 
2009; Molan 2011).

Actividade antibacteriana

A actividade antibacteriana do mel deve-se ao 
seu alto teor de açúcar, baixo pH e produção 
enzimática de peróxido de hidrogénio. Em 1988, 
Peter Molan constatou que o mel de manuka 
(Leptospermum scoparium da Nova Zelândia) 
possui uma potente actividade antibacteriana 
não dependente de peróxido de hidrogénio. 

Vários estudos demonstraram que o mel de 
Leptospermum seleccionado consegue manter 
níveis significativos de actividade antibacteriana 
mesmo em feridas altamente exsudativas. 

O mel possui actividade antibacteriana de largo 
espectro, sendo eficaz contra estirpes 
multirresistentes. Um estudo in vitro, realizado 
em 2009, sobre o efeito do mel em bactérias 
planctónicas e biofilmes sugere que o mel 
possui um efeito bactericida contra estes 
agentes patogénicos das feridas. Existem vários 
estudos sobre este assunto, porém necessitam 
de ser validados após o desenvolvimento de um 
teste fiável para detecção de biofilmes (Cooper 
et al, 2009; Seckam & Cooper, 2013).

Acção desodorizante

As bactérias metabolizam preferencialmente 
glicose. Porém, na sua ausência as bactérias 
anaerób ias metabo l izam aminoác idos, 
resultando na produção de compostos de 
enxofre, aminas e amónias, causadoras de 
cheiro fétido nas feridas. A metabolização da 
glicose produz compostos com odor neutro, 
sendo este o motivo pelo qual a aplicação de 
mel nas feridas promove uma rápida diminuição 
de odor (Cooper et al, 2009).

Prevenção de cicatriz  hipertrófica

As espécies reactivas de oxigénio formadas 
durante o processo inflamatório estimulam a 
actividade fibroblástica, responsável pela 
produção de fibras de colagénio necessárias à 
cicatrização. Em situações em que a inflamação 
é prolongada há uma hiperprodução das ROS, 
que pode levar à hipergranulação e à fibrose. 
Atendendo a que o mel previne a formação de 
radicais livres, existe uma diminuição do risco 
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de formação de cicatriz hipertrófica (Cooper et 
al, 2009).

O mel no tratamento de feridas

De modo a utilizar com segurança produtos com 
mel no tratamento de feridas é necessário 
cumprir alguns requisitos tais como, avaliação 
da quantidade de mel no produto e sua 
actividade antibacteriana, esterilização com 
radiação gama e seu registo como dispositivo 
médico.

Cooper (2009) refere diversos estudos sobre a 
aplicação de apósitos com mel em feridas 
agudas e crónicas, nos quais se obtiveram 
resultados promissores no tratamento de 
abcessos, queimaduras, enxertos de pele 
(região dadora e receptora), feridas infectadas, 
úlceras de perna, úlceras de pressão, feridas 
cirúrgicas, deiscências de feridas cirúrgicas e 
úlceras de pé diabético.

As diversas propriedades do mel permitem que 
este seja aplicado em tecido de epitelização, 
granulação, desvitalizado e necrótico. Porém, a 
frequência da troca de apósitos deverá ser 
estipulada de acordo com o nível de exsudado. 
É necessário atender à aplicação de apósitos 
com mel em feridas com tecido necrótico 
espesso, uma vez que ao estar afastado do 
fluido intersticial o mel irá desidratar ainda mais 
o tecido devido à sua acção osmótica.

Estudos de caso
Para este estudo foi efectuada uma colheita de 
dados dos utentes e caracterização da ferida, 
com registo de evolução escrito e fotográfico. 
Foram utilizados dois tipos de apósitos com mel 
medicinal. Os casos apresentados já realizavam 

terapia compressiva antes de ser implementado 
o tratamento com mel.

Caso 1 – Sra. M. F. G.

Mulher de 60 anos, com úlcera no maléolo 
interno da perna esquerda, a realizar tratamento 
desde 22/09/2010. Tem como antecedentes 
pessoais relevantes insuficiência venosa e 
acidente de viação, em 1974, com traumatismo 
da perna esquerda. Foram utilizados vários 
apósitos, nomeadamente hidrofibra simples e 
com prata, apósi to não aderente com 
iodopovidona, entre outros, que a utente não 
tolerou devido a queixas álgicas intensas no 
local da lesão. O tratamento foi complementado 
com terapia compressiva desde o início. A 
05/11/2010, altura em que iniciou tratamento 
com mel, a lesão apresentava essencialmente 
tecido desvitalizado e algum tecido de 
granulação, exsudado seroso em pequena 
quantidade, sem odor e sem edema.

Tratamento implementado

Limpeza com solução salina e aplicação de 
apósito hidroactivo em poliuretano com 30% de 
mel medicinal e ligadura de longa-tração. A 
22/11/2010 foi mudada terapia compressiva 
para meia de compressão. A 02/12/2010 devido 
ao aparecimento de uma nova lesão foi alterado 
o tratamento para apósito de alginato não 
aderente impregnado com mel medicinal de 
manuka, mantendo-se a meia de compressão. 
A 10/01/2011 as lesões encontravam-se 
encerradas. A utente mantém utilização da meia 
de compressão. (Figuras 1 a 4)
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Figura 1 – 05/11/2010 – Dimensões: (1) 3x1,5cm. Exsudado seroso em pequena quantidade. Dor: 7.

Figura 2 – 02/12/2010 – Dimensões: (1) 1,5x1cm; (2) 1x0,9cm; (3) 1x1cm. Exsudado seroso em pequena 
quantidade. Dor: 3.
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Figura 3 – 20/12/2010 – Dimensões: (1) 0,5x0,3cm; (2) 0,6x0,3cm; (3) encerrada. Exsudado ausente. Dor 5.
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Figura 4 – 10/01/2011 – Lesões encerradas.
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Caso 2 – Sr. J. S.

Homem de 77 anos, com úlcera na face externa 
da perna direita, a realizar tratamento desde 
01/2008. Como antecedentes pessoais 
relevantes apresenta insuficiência venosa e 
doença cardíaca. Durante os quase três anos de 
evolução da lesão foram aplicados inúmeros 
apósitos como: hidrofibra simples e com prata, 
apósito não aderente com e sem iodopovidona, 
sulfadiazina de prata, entre outros, sem sucesso 
na cicatrização. 

A 12/11/2010, dia em que iniciou tratamento 
com mel, a lesão apresentava essencialmente 
tecido de granulação, exsudado hemato-
purulento em moderada quantidade, cheiro 
fétido e pele perilesional ruborizada.

Tratamento implementado

Limpeza com solução salina e aplicação de 
apósito de alginato não aderente impregnado 
com mel medicinal de manuka. Foi mantida a 
te rap ia compress iva com l igadura de 
compressão. Após 10 semanas com este tipo de 
tratamento a lesão encerrou e o utente iniciou 
utilização de meia de compressão. (Figuras 5 a 
8)
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Figura 5 – 12/11/2010 – Dimensões: (1) 6x6cm. Exsudado hemato-purulento em moderada 
quantidade. Dor: 4.
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Figura 6 - 13/12/2010 – Dimensões: (1) 3,5x1cm; (2) 1x0,9cm; (3) 2,8x2,4cm. Exsudado sero-
purulento em moderada quantidade. Dor: 4.
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Figura 7 – 13/01/2011 – Dimensões: (1) encerrada; (2) 0,5x0,3cm; (3) 1,3x0,3cm. Exsudado seroso 
em pequena quantidade. Dor: 2.
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Caso 3 – Sra. R. S. 

Mulher de 84 anos, com úlceras no maléolo 
interno da perna direita, a realizar tratamento 
desde 07/12/2010. Os antecedentes pessoais 
relevantes são a arritmia cardíaca e a 
insuficiência venosa. Realizou tratamento com 
hidrofibra com prata, hidrogel e placa 
hidrocoloide, não tolerando nenhum devido a 
intensas queixas álgicas. A 31/12/2010 
apresen tava duas lesões com tec ido 
desvitalizado, pele perilasional ruborizada, 
exsudado seroso em pequena quantidade e 
sem odor, tendo-se iniciado tratamento com mel.

Tratamento implementado

Limpeza com solução salina e aplicação de 
apósito hidroactivo em poliuretano com 30% de 
mel medicinal e meia de compressão. Na região 
perilesional foi aplicado um spray protector 
cutâneo. A 13/01/2011 devido à maceração da 
pele perilesional, foi alterado o tratamento para 
apósito de alginato não aderente impregnado 
com mel medicinal de manuka, mantendo-se a 
meia de compressão. A 14/03/2011 as lesões 
encontravam-se encerradas. A utente mantém 
utilização da meia de compressão. (Figuras 9 a 
12)
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Figura 8 – 31/01/2011 - Lesões encerradas.
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Figura 9 – 31/12/2010 – Dimensões: (1) 2x0,8cm; (2) 0,8x0,5cm. Exsudado seroso em 
moderada quantidade. Dor: 7.
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Figura 10 – 13/01/2011 – Dimensões: (1) 1,5x1,2cm; (2) 0,4x0,3cm. Exsudado seroso em 
pequena quantidade. Dor: 2.
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Figura 11 – 10/02/2011 – Dimensões: (1) 1,4x0,5cm; (2) encerrada. Exsudado seroso em 
moderada quantidade. Dor: 5.
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Figura 12 – 14/03/2011 – Lesões encerradas.
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Caso 4 – Sra. E. S. 

Mulher de 77 anos, com duas úlceras na face 
interna da perna esquerda, a realizar tratamento 
há 11 anos. Os antecedentes pessoais 
relevantes são insuficiência venosa, hipertensão 
arterial e dislipidémia. Destacam-se, também, 
como antecedentes familiares trombose venosa 
profunda na mãe e úlcera de perna no pai. 
Durante os anos de tratamento foram utilizados 
incontáveis tipos de apósitos, sendo o último a 
hidrofibra com prata. A 24/01/2011, quando 
iniciou tratamento com mel, a lesão proximal 
ap resen tava t ec i do de g ranu lação e 
desvitalizado e a lesão distal essencialmente 
tec ido desvi ta l izado, pele per i les ional 
ruborizada, o exsudado era seroso em pequena 
quantidade e sem odor.

Tratamento implementado

Limpeza com solução salina e aplicação de 
apósito de alginato não aderente impregnado 
com mel medicinal de manuka. Foi mantida a 
terapia compressiva com ligaduras de curta-
tracção. Ao fim de doze semanas com este 
tratamento, a lesão proximal encontrava-se 
e n c e r r a d a e a l e s ã o d i s t a l c o m 
aproximadamente metade do tamanho. (Figuras 
13 a 16)
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Figura 13 – 24/01/2011 – Dimensões: (1) 1,5x1,5cm; (2) 1,5x1cm. Exsudado seroso em 
pequena quantidade. Dor: 4.
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Figura 14 – 07/02/2011 – Dimensões: (1) 1,2x1cm; (2) 1,6x0,6cm. Exsudado seroso em 
pequena quantidade. Dor: 4.

1 2

Figura 15 – 24/03/2011 – Dimensões: (1) encerrada; (2) 1,7x0,4cm. Exsudado seroso em 
pequena quantidade. Dor: 3.
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Considerações finais

Os casos apresentados, embora distintos, 
evoluíram favoravelmente podendo constatar-se 
que o mel apresenta, globalmente, propriedades 
vantajosas para a resolução de feridas com 
diferentes características. A rápida cicatrização 
foi uma surpresa positiva, principalmente no 
segundo caso onde se verificou o encerramento 
em 10 semanas de uma lesão com quase três 
anos de evolução. 

O apósito hidroactivo em poliuretano com 30% 
de mel medicinal revelou uma rápida acção 
desbridante e redução da dor no local da ferida. 
Porém, a sua humidade excessiva, bem como o 
tipo de adesivo foram prejudiciais para a pele 
perilesional, ainda que tenha sido aplicado um 
spray protector cutâneo. O apósito de alginato 
não aderente impregnado com mel medicinal de 
manuka teve uma boa resposta nos vários tipos 

de tecido, levando a uma rápida cicatrização. 
Infelizmente verificou-se um aumento da dor no 
leito da ferida em dois dos casos, no momento 
da mudança do apósito. Torna-se, assim, 
fundamental escolher o tipo de apósito em 
conformidade com as características das 
feridas, para que se possa optimizar o 
tratamento com o mínimo de efeitos adversos.

Um processo cicatricial mais rápido acarreta 
benefícios para o utente devolvendo-lhe 
autonomia e qualidade de vida e, também, para 
a Instituição de Saúde através da diminuição 
dos gastos em recursos materiais e humanos. 
Os apósitos com mel devem, portanto, ser 
considerados como opção, particularmente nas 
feridas multitratadas. 

No futuro será importante a realização de mais 
ensaios clínicos com grupos de controlo e 
amostras significativas, de modo a validar as 
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1 2

Figura 16 – 11/04/2011 – Dimensões: (1) encerrada; (2) 1x0,4cm. Exsudado seroso em 
pequena quantidade. Dor: 3.
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vantagens e desvantagens no uso de mel nos 
diferentes tipos de ferida, comparativamente a 
outros apósitos usados como tratamento de 
primeira linha. Embora existam indícios de que o 
mel possa desempenhar um papel importante 
na eliminação e prevenção da formação de 
biofilmes é necessária maior investigação sobre 
este problema particularmente importante e de 
difícil solução.
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