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1-  Produção de extrato de própolis 
A própolis verde foi obtida apartir da planta Alecrim-do-campo e coletada Florianópolis - SC. Posteriormente, as amostras foram armazenadas a -200C. Para obtenção dos extratos o material 

refrigerado foi inicialmente moído em um processador para formar um pool. A partir deste pool, cada grama de amostra de própolis foi colocada em recipiente estéril com 10 mL de etanol a 70%

2- Ensaio de viabilidade celular 

Sugere-se que o extrato própolis verde não tem atividade citotóxica em células HaCaT. Observou-se que concentrações até 200 
μg/mL do extrato de própolis verde podem ser objetivo de mais estudos com a finalidade de comprovar sua eficácia como possível 
agente coadjuvante para regeneração da pele e no tratamento de queimados.

Os extratos de própolis verde em todas as concentrações testadas no ensaio de MTT não evidenciaram citotoxicidade nem alterações morfológicas substanciais pela coloração de Giemsa nas 
concentrações testadas. Ressalta-se que a própolis verde em concentrações de 25 μg/mL, 50 μg/mL para 100 μg/mL e 200μg/mL de tratamento mantiveram a viabilidade celular dentro da faixa de 70% 
a 95%, demonstrando que os extratos de própolis verde não foram citotóxicos para linhagem HaCat. 

EtOH 70% (v/v) 
por 24 horas, 
temp. 200C

Própolis verde

Liofilização

Plaqueamento → HaCaT  8 x 104 

cel./mL → cultivo 48h

Células cultivadas em meio 
DMEM + SFB + P/S. Atmosfera 
umidificada 5% de CO2 e 370C

PBS, Tripsina/EDTA e meio 
DMEM. Contagem

Tratamento das células diluições 
seriadas → 24h

Dissolução do precipitado com 
DMSO e leitura em 570 nm

Retirada do tratamento,  MTT 
→ 2h

3- Avaliação morfológica - Giemsa

Plaqueamento → 8 x 104 

cel./mL → cultivo 24h

Tratamento das células nas 
concentração de 100% e 80% da 

viabilidade celular → 24h

Visualização em 

microscópio invertido

Figura 1:  Respectivamente A e B, controle negativo e positivo do dia 7, C e D concentrações de 25 e 200μg/mL em 24h, E e F concentrações de 25 e 200μg/mL em 48h, G e H concentrações de 25 e 200μg/mL em 
72h e I e J concentrações de 25 e 200μg/mL em 7 dias. 
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