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DE  PRÓPOLIS  VERMELHA  Gabriela  Lorenzet,  Charlene  Silvestrin  Celi  Garcia,  Mariana  Roesch  Ely,  João
Antonio  Pêgas  Henriques  Introdução:  A  própolis  vermelha,  denominada  assim  devido  sua  intensa
coloração vermelha, é encontrada na região Nordeste brasileira, principalmente nos estados de Sergipe,
Alagoas,  Bahia,  Pernambuco  e  Paraíba.  Este  tipo  de  própolis  tem-se  mostrado  bem  tolerada  pelo
organismo,  com  raros  incidentes  de  alergia  e  baixa  ou  nenhuma  toxicidade.  Além  disso,  apresenta
atividade  antimicrobiana,  anti-inflamatória  e  regenerativa,  propriedades  importantes  para  o  tratamento
de lesões em queimados.  Objetivos: Determinar a viabilidade e alterações morfológicas frente ao efeito
biológico do extrato hidroalcoólico de própolis vermelha originária do Alagoas - AL 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  inativado  e  1%  de
antibiótico  (Penicilina/Estreptomicina)  em  estufa  a  37°C  e  atmosfera  umidificada  com  5%  de  CO2.  Na
segunda etapa foram semeadas (8×104 células/mL) em placas de 96 poços até obtenção de 70-80% de
confluência.  Realizou-se  o  tratamento  das  células  com  extrato  hidroalcoólico  de  própolis  vermelha  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  o  extrato
hidroalcoólico de própolis vermelha através da coloração de Giemsa. Os resultados foram analisados pelo
teste  de  Tukey  no  programa  SPSS  v.19.   Resultados:  O  extrato  de  própolis  vermelha  em  todas  as
concentrações  testadas  no  ensaio  de  MTT  não  apresentou  citotoxicidade  e  alterações  morfológicas
substanciais nas células através da coloração de Giemsa. Em adição, ressalta-se que até concentrações
de 49,17 μg/mL para 24 horas,  24,63 μg/mL para 48horas e 25,24 μg/mL para 72 horas de tratamento
manteve-se  a  viabilidade  celular  em  80%,  demonstrando-se  que  os  extratos  de  própolis  vermelha  não
foram  citotóxico  para  linhagem  HaCat.   Conclusões:  O  extrato  própolis  vermelha  não  apresentou
atividade  citotóxica  em  células  HaCat,  podendo  ser  objetivo  de  mais  estudos  com  a  finalidade  de
comprovar sua eficácia como possível agente para regeneração da pele no tratamento de queimados.
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