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1-  Produção de extrato de própolis 
A própolis marrom foi coletada nos municípios de Antônio Prado e Caxias do Sul - RS. 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 marrom não tem 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.

Os extratos de própolis marrom em todas as concentrações testadas no ensaio de MTT não reduziram a viabilidade das células abaixo do valor de IC50 e não foram observadas alterações 
morfológicas pela coloração de Giemsa. Em adição, ressalta-se que a própolis de Caxias do Sul até concentrações de 12,04 µg/mL para 24 horas, 10,62 µg/mL para 48horas e 4,79 µg/mL para 72 horas, 
bem como, a própolis de Antônio Prado 47,64 µg/mL para 24horas, 39,56 µg/mL para 48horas e 10,98 µg/mL para 72 horas de tratamento manteve a viabilidade celular em 80%, demonstrando-se que 
os extratos de própolis marrom não foram citotóxicos para linhagem HaCat. 

Figura 1 – Viabilidade celular dos extratos de própolis marrom originárias do município de Caxias do Sul e Antônio 
Prado, RS, Brasil.
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