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Pó da extração da 

própolis vermelha.

Própolis vermelha 

originária de Alagoas-AL.

Tratamento das células com com extrato hidroalcóolico de própolis

vermelha nas concetrações 0,1, 0,5, 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50

µg/mL, controle negativo de meio DMEM + veículo etanol 50% (v/v)

e controle positivo meio DMEM + 5% de DMSO. Durante o período de

24, 48 e 72 horas.

Células queratinócitas humana HaCat foram

cultivadas em meio DMEM suplementado com 10%

de soro fetal bovino inativado e 1% de antibiótico

(penicilina/estreptomicina).

Foram plaqueadas em 8×104 em 

placa de 96 poços. 

A viabilidade celular foi determinada pela redução do MTT (brometo de

3-(4,5 dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio).

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, sendo uma excelente candidata para o tratamento de lesões em queimados. Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi determinar a viabilidade e alterações celulares frente ao efeito biológico

do extrato hidroalcoólico de própolis vermelha originária de Alagoas - AL em culturas de células não tumorais de queratinócitos humanos (HaCat).

Evaporação do solvente, 

liofilização. 

1. Preparação do extrato de própolis vermelha: 2. Ensaio da viabilidade celular:

3. Avaliação morfológica - Giemsa:

Figura 2– Viabilidade celular HaCat – comparação entre os tempos de tratamento com extrato de própolis vermelha. ContNeg (controle negativo). 0,1, 

0,5, 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50 (concentração de própolis vermelha µg/mL).

FIGURA 1: Morfologia das células tratadas com própolis vermelha e coloração de Giemsa em algumas

concentrações, controle de ETOH e controle positivo.

EtOH 70% (v/v) por 24 

horas, temp. 200C

Células 
lavadas com 

PBS

Fixação 
com 

Metanol 
→ 7 mim

Solução de 
Giemsa → 

15 mim

Lavagem  
com água 
destilada

Visualização em 
microscópio invertido

Tratamento das células 

nas concentração de 

100% e 80% da 

viabilidade celular→ 24h

CONTROLE ETOH 24H. CONTROLE ETOH 48H. CONTROLE ETOH 72H.

0,1 µg 24H. 0,1 µg 48H. 0,1 µg 72H.

24,63 µg 48H. 25,24 µg 72H. 49,17 µg 24H.

CONTROLE POSIT 72H.CONTROLE POSIT 48H.CONTROLE POSIT 24H.

O extrato de própolis vermelha em todas as concentrações testadas no ensaio de MTT não reduziu a

viabilidade das células abaixo do valor de IC50 e não foram observadas alterações morfológicas 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.
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Sugere-se que o extrato própolis vermelha 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 no tratamento de queimados.
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