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Introdução:  A  própolis  marrom  é  um  produto  resinos  produzido  pelas  abelhas  do  gênero  Apis  millifera
utilizado  na  medicina  tradicional.  Relatada  por  ter  propriedades  imunoestimulantória,  antioxidante,
anti-inflamatória,  antimicrobiana  e  cicatrizante,  a  própolis  marrom  torna-se  uma  perspectiva  para
aplicação em feridas de pessoas queimadas ou que sofreram outros danos na pele. Objetivos: Determinar
a viabilidade e alterações celulares frente ao efeito biológico de dois extratos hidroalcoólicos de própolis
marrom  originárias  de  Caxias  do  Sul  e  Antônio  Prado  -  RS,  em  culturas  de  células  de  queratinócitos
humanos (HaCaT).  Métodos: Células HaCaT foram cultivadas em meio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle
Médium)  suplementado  com  10%  soro  fetal  bovino  e  1%  de  antibiótico  (Penicilina/Estreptomicina)  em
estufa a 37°C e atmosfera umidificada com 5% de CO2. Semeou-se (8×104 células/mL) em placas de 96
poços até obtenção de 70-80% de confluência e realizou-se o tratamento das células com dois extratos
hidroalcoólico de própolis marrom nas concentrações de 0,1, 0,5, 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50 μg/mL, controle
negativo de DMEM e o veículo etanol 50% (v/v) e controle positivo com 5% de dimetilsulfóxido (DMSO),
durante  o  período  de  24,  48  e  72  horas.  A  viabilidade  celular  foi  determinada  pela  redução  do  MTT
(brometo  de  3-(4,5  dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio).  Avaliou-se  as  alterações  morfológicas  das
células  tratadas com os extratos  hidroalcoólicos  de própolis  marrom através da coloração de Giemsa e
microscopia. Os resultados foram analisados pelo teste de Tukey no programa SPSS v.19.  Resultados: Os
extratos  de  própolis  marrom em todas  as  concentrações  testadas  no  ensaio  de  MTT  não  evidenciaram
citotoxicidade  nem  alterações  morfológicas  substanciais  pela  coloração  de  Giemsa  nas  concentrações
testadas. Em adição, ressalta-se que a própolis de Caxias do Sul em concentrações de 12,04 μg/mL para
24 horas, 10,62 μg/mL para 48 horas e 4,79 μg/mL para 72 horas, bem como, a própolis de Antônio Prado
em  concentrações  de  47,64  μg/mL  para  24  horas,  39,56  μg/mL  para  48  horas  e  10,98  μg/mL  para  72
horas de tratamento mantiveram a viabilidade celular em 80%, demonstrando que os extratos de própolis
marrom  não  foram  citotóxicos  para  linhagem  HaCat.   Conclusões:  O  extrato  de  própolis  marrom  não
apresentou atividade citotóxica em células HaCaT, podendo ser objetivo de mais estudos com a finalidade
de comprovar sua eficácia como possível agente coadjuvante para regeneração da pele.
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