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RESUMO 

 

As leishmanioses, que tem protozoários parasitos do gênero Leishmania como agentes 

etiológicos, são doenças de grande importância em saúde pública no Brasil. Há uma gama 

muito restrita de fármacos para o tratamento da leishmaniose e, além disso, estes apresentam 

alta toxicidade, comprometendo a eficácia da terapia. Assim, a busca por outras alternativas 

terapêuticas se faz necessária. Neste contexto, a própolis representa uma potencial alternativa 

para auxiliar no tratamento da leishmaniose, uma vez que a sua atividade leishmanicida vem 

sendo avaliada e relatada na literatura. Este estudo tem como finalidade avaliar a atividade 

leishmanicida do extrato hidroalcoólico da própolis verde sobre Leishmania amazonensis, 

tanto in vitro, quanto in vivo. Para tanto, a atividade leishmanicida do extrato hidroalcoólico 

da própolis verde foi avaliada em cultura de formas promastigotas, de formas amastigotas 

axênicas e de macrófagos peritoneais murinos infectados, e em camundongos C57BL/6 

infectados por L. amazonensis. Nos testes in vitro, observou-se que o extrato hidroalcoólico 

da própolis verde não foi tóxico para macrófagos peritoneais murinos nas concentrações 

testadas e foi capaz de inibir a proliferação de L. amazonensis a partir da concentração 62,5 

µg/mL para formas promastigotas, 31,25 µg/mL para formas amastigotas axênicas e 250 

µg/mL para formas amastigotas intracelulares. Para os ensaios in vivo, foram utilizados 

camundongos C57BL/6 divididos em quatro grupos: grupos tratados com o extrato 

hidroalcoólico da própolis verde na dose de 250 mg/kg/dia, por 2 e 8 semanas e os respectivos 

grupos controle. No tempo de 2 semanas, houve uma redução da carga parasitária no 

linfonodo poplíteo drenante, mas não houve redução da carga na pata infectada. No tempo de 

8 semanas, houve aumento da carga parasitária no linfonodo poplíteo drenante, mas não 

houve alteração na pata infectada. Para ambos os tempos de tratamento, não houve influência 

significativa no tamanho da lesão na pata infectada. Conclui-se que o extrato hidroalcoólico 

da própolis verde possui efeitos inibitórios sobre L. amazonensis in vitro, de maneira 

concentração-dependente e, na infecção in vivo, este extrato possui efeito leishmanicida 

apenas nos estágios iniciais da infecção.  

 

Palavras-chave: Própolis verde, extrato hidroalcoólico, Leishmania amazonensis. 
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ABSTRACT 

 

Leishmaniasis has protozoan parasites of the genus Leishmania as etiological agentes 

and are diseases of great importance in public health in Brazil. There is a very narrow range 

of drugs for the treatment of leishmaniasis and, in addition, they present high toxicity, 

compromising the efficacy of the therapy. Thus, the search for other therapeutic alternatives 

becomes necessary. In this context, propolis represents a potential alternative to assist in the 

treatment of leishmaniasis, since its leishmanicidal activity has been evaluated and reported in 

the literature. This study aims to evaluate the leishmanicidal activity of the hydroalcoholic 

extract of the green propolis on Leishmania amazonensis, both in vitro and in vivo. For this, 

the leishmanicidal activity of the green propolis hydroalcoholic extract was evaluated in 

culture of promastigotes, axenic amastigotes and murine peritoneal macrophages, and in 

C57BL/6 mice infected with L. amazonensis. In the in vitro tests, it was observed that the 

hydroalcoholic extract of the green propolis was not toxic to murine peritoneal macrophages 

in the tested concentrations and was able to inhibit the proliferation of L. amazonensis from 

62,50 μg/mL for promastigotes, 31,25 μg/mL for axenic amastigote forms and 250 μg/mL for 

intracellular amastigote forms. For the in vivo assays, C57BL/6 mice were divided into four 

groups: groups treated with the hydroalcoholic extract of green propolis at a dose of 250 

mg/kg/day for 2 and 8 weeks and the respective control groups. At 2 weeks, there was a 

reduction of the parasitic load on the draining popliteal lymph node, but there was no 

reduction of the load on the infected paw. At 8 weeks, there was an increase in the parasitic 

load on the draining popliteal lymph node, but there was no change in the infected paw. For 

both treatment times, there was no significant influence on the lesion size in the infected paw. 

It is concluded that the hydroalcoholic extract of green propolis has inhibitory effects on L. 

amazonensis in vitro in a dose-dependent manner and, in in vivo infection, this extract has 

leishmanicidal effect only in the initial stages of infection. 

 

Keywords: Green propolis, hydroalcoholic extract, Leishmania amazonensis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses são doenças negligenciadas causadas por protozoários parasitos do 

gênero Leishmania, que são transmitidos para os humanos por meio da picada da fêmea de 

insetos flebotomíneos (WHO, 2016).  

Existem quatro formas principais da doença: visceral, cutânea, mucocutânea e difusa 

(KEVRIC et al., 2015). A leishmaniose cutânea causa lesões na pele e é a forma mais comum 

da doença. Cerca de 95% dos casos de leishmaniose cutânea ocorrem nas Américas, na bacia 

do Mediterrâneo e na Ásia. Estima-se que 0,7 a 1,3 milhões de novos casos ocorram 

anualmente em todo o mundo (WHO, 2016). No Brasil, são reconhecidas pelo menos sete 

espécies de parasitos causadores de leishmaniose cutânea, sendo os mais comuns L. (V.) 

braziliensis, L. (V.) guyanensis e L. (L.) amazonensis. Mais raramente, L. (V.) lainsoni, L. (V.) 

naiffi e L. (V.) shawi também são observados (VALE & FURTADO, 2005). 

Os fármacos de primeira escolha para o tratamento das leishmanioses são os 

antimoniais pentavalentes (Sb(V)), encontrados em duas formas: antimoniato de N-

metilglucamina e estibogluconato de sódio, que não é comercializado no Brasil 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). O antimoniato de N-metilglucamina é indicado para o 

tratamento de todas as formas clínicas da leishmaniose tegumentar americana, embora as 

formas mucosas exijam maior cuidado, podendo apresentar respostas mais lentas e maior 

possibilidade de recidivas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Não havendo resposta 

satisfatória frente ao tratamento com o antimonial pentavalente, os fármacos de segunda 

escolha são a anfotericina B e as pentamidinas, que incluem o sulfato de pentamidina e o 

mesilato de pentamidina (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Há uma gama muito restrita de fármacos disponíveis para o tratamento da 

leishmaniose e estes medicamentos apresentam alta toxicidade, acarretando em diversos 

efeitos adversos indesejáveis, que comprometem a eficácia da terapia. Além disso, já foram 

observadas cepas do parasito resistentes aos antimoniais (KANSAL et al., 2012). Outro 

problema frequentemente observado na terapia anti-Leishmania é a taxa de recaídas, em que 

parasitos podem se tornar novamente detectáveis após um tempo e, neste caso, podem não ser 

responsivos ao fármaco utilizado no primeiro tratamento (CARVALHO & FERREIRA, 

2001). Assim, a busca por outras alternativas terapêuticas para a leishmaniose se faz 

necessária. 
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Neste contexto, a própolis vem sendo estudada quanto à sua propriedade leishmanicida 

e representa uma potencial alternativa para auxiliar no tratamento da leishmaniose. A própolis 

é um produto natural de fácil aquisição e é utilizada pela humanidade há séculos. É produzida 

por abelhas (Appis mellifera) a partir de flores e exsudatos das plantas, juntamente com 

secreções salivares, cera e pólen, sendo sua composição química dependente da especificidade 

da flora local. Este fato resulta na grande diversidade da composição química da própolis, 

especialmente aquela oriunda de regiões tropicais (BANKOVA et al, 2005a). A resina que 

constitui a própolis possui frações solúveis em água e frações solúveis em álcool. O extrato 

hidroalcoólico é a combinação das duas frações da própolis verde, a aquosa e a alcoólica, 

proporcionando a mais alta concentração de compostos fitoquímicos. O extrato utilizado neste 

trabalho consiste em um extrato hidroalcoólico da própolis verde, que é produzido sob 

rigorosos padrões de controle de qualidade e é comercializado com a marca Cytopropolis
®
. 

Dentre as indicações de uso do Cytopropolis
®
, estão: antibiótico, anti-inflamatório, 

antimicótico, antioxidante e nutracêutico antitumoral. Sendo que a atividade leishmanicida 

deste composto ainda não havia sido testada anteriormente.  

Já foi demonstrada atividade biológica da própolis contra diversos microrganismos, 

tais como Staphylococcus aureus, Salmonella thyphimuruim, Candida albicans, Trypanosoma 

cruzi e Giardia duonenalis (HIGASHI & DE CASTRO, 1994; MARCUCCI et al., 2001; 

MIORIN et al., 2003; UZEL et al., 2005; DANTAS et al., 2006; FREITAS et al., 2006; 

TRUSHEVA et al., 2006). Além destes, também foi evidenciada atividade da própolis contra 

L. amazonenis, L. brasiliensis e L. infantum (AYRES et al., 2007; PONTIN et al., 2008; 

FERREIRA et al., 2014). 

Diante dessas considerações, este trabalho tem como finalidade avaliar os efeitos do 

extrato hidroalcoólico da própolis verde (Cytopropolis
®
) sobre a infecção por L. amazonensis, 

tanto in vitro, em formas promastigotas, amastigotas axênicas e amastigotas intracelulares, 

quanto in vivo, em camundongos C57BL/6 infectados.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Leishmaniose 

As leishmanioses são doenças causadas por diferentes espécies de protozoários do 

gênero Leishmania, que são parasitos intracelulares obrigatórios pertencentes à família 

Trypanossomatidae, transmitidos pelo inseto flebotomíneo durante o repasto sanguíneo 

(MARTINEZ & PETERSEN, 2014).  

Trata-se de uma doença negligenciada e que afeta, principalmente, a população pobre 

da África, Ásia e América Latina, estando associada com mal nutrição, moradias precárias, 

migração populacional e deficiências imunológicas. Segundo dados da Organização Mundial 

da Saúde (2016), 98 países e territórios são endêmicos para leishmaniose e estima-se que 

cerca de 0,2 a 0,4 milhões de novos casos de leishmaniose visceral e 0,7 a 1,2 milhões de 

novos casos de leishmaniose cutânea ocorrem a cada ano em todo o mundo. O Brasil está na 

lista dos seis países que concentram mais de 90% de todos os casos de leishmaniose visceral 

registrados. A leishmaniose cutânea é a forma mais amplamente distribuída, compreendendo 

cerca de um terço dos casos registrados nas Américas, no Mediterrâneo e na Ásia, sendo que 

o Brasil está entre os dez países com maior número de casos (WHO, 2016). Assim, a 

leishmaniose é uma doença de grande importância em saúde pública no Brasil, devido à sua 

ampla distribuição pelo território nacional, à ocorrência de formas clínicas graves e às 

dificuldades de diagnóstico e de tratamento das mesmas (KANSAL et al., 2012). 

Em seres humanos, a leishmaniose pode se manifestar em diferentes formas clínicas, 

com vários graus de severidade: a tegumentar ou cutânea, a mucocutânea, a difusa e a 

visceral, também conhecida como calazar. Além disso, esta doença pode ser assintomática nos 

humanos e nos animais que servem de reservatório para o parasito (KEVRIC et al., 2015; 

LOEUILLET et al., 2016). O que determina o tipo da doença é a espécie do parasito e o 

estado imunológico do hospedeiro. Em geral, pacientes imunossuprimidos, crianças e idosos 

tendem a ser afetados de forma mais intensa e são mais susceptíveis ao desenvolvimento da 

forma visceral da doença (STEBUT, 2014). L. amazonensis é agente etiológico da 

leishmaniose tegumentar ou cutânea, sendo capaz de causar a leishmaniose visceral em alguns 

casos (KANSAL et al., 2012).   

A leishmaniose tegumentar ou cutânea é a forma mais comum da doença, ocorrendo 

em 90% dos pacientes (STEBUT, 2014). Esta forma da doença pode se manifestar em três 
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formas clínicas: leishmaniose cutânea, mucocutânea e cutânea difusa. Apesar dessas 

possibilidades de variações nas manifestações clínicas da leishmaniose tegumentar, 75% dos 

pacientes apresentam um quadro típico, caracterizado por úlceras arredondadas com bordas 

elevadas e um centro necrótico. Além disso, o indivíduo pode apresentar linfadenopatia no 

início da infecção (OLIVEIRA et al., 2011). A extensão das lesões depende em grande parte 

da resposta imunológica desenvolvida pelo hospedeiro (MARTINEZ & PETERSEN, 2014). 

O diagnóstico da leishmaniose inclui biópsia, observação de sinais clínicos, análise 

histológica, cultura do parasito, PCR e testes parasitológicos e sorológicos (STEBUT, 2014). 

Na leishmaniose cutânea e mucocutânea, as manifestações clínicas, juntamente com testes 

parasitológicos, confirmam o diagnóstico, sendo que, para estes casos, os testes sorológicos 

tem valor limitado, devido aos resultados falso negativos na fase inicial da infecção (WHO, 

2016).  

 

2.2 Ciclo de vida do parasito 

O agente etiológico da leishmaniose é transmitido pelo inseto flebotomíneo durante o 

repasto sanguíneo. Os principais flebotomínios capazes de transmitir este parasito pertencem 

ao gênero Lutzomyia, no Novo Mundo, e ao gênero Phlebotomus, no Velho Mundo 

(MARTINEZ & PETERSEN, 2014).  

Os parasitos possuem diferentes formas evolutivas, que apresentam em sua superfície 

diversas moléculas que são de fundamental importância para a relação entre parasito e 

hospedeiro, influenciando na virulência, infecciosidade, sobrevivência e patogênese. 

Exemplos de moléculas determinantes no processo de infecção são o lipofosfoglicano (LPG) 

e a metaloproteinase gp63 (JOSHI et al., 2002).  

A Leishmania sp. é infecciosa durante todos os seus estágios de vida, porém o inseto 

flebotomíneo transmite a forma promastigota metacíclica, que é a forma mais infecciosa 

(KANSAL et al., 2012). Durante o repasto sanguíneo, o inseto inocula o parasito juntamente 

com sua saliva, que tem propriedades anticoagulante e vasodilatadora. Além disso, a saliva do 

flebotomínio é quimiotática para monócitos e imunorreguladora, com capacidade de interagir 

com macrófagos, impedindo suas ações efetoras contra o parasito e aumentando a sua 

proliferação. As formas promastigotas metacíclicas são resistentes à lise pelo complemento 

devido à presença do lipofosfoglicano em sua superfície e à metaloproteinase gp63, que cliva 

as proteínas do complemento (KAYE & SCOTT, 2011).  
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A internalização da Leishmania sp. se dá por meio de endocitose mediada por 

receptores presentes na superfície dos macrófagos. Após a internalização, a promastigota 

metacíclica é encontrada dentro do vacúolo parasitóforo e se transforma na forma amastigota, 

que é capaz de resistir ao meio ácido do vacúolo digestivo. As amastigotas se multiplicam até 

o momento em que são liberadas da célula e passam a ser internalizadas por outros 

macrófagos (KAYE & SCOTT, 2011). A infecção do hospedeiro invertebrado ocorre no 

momento do repasto sanguíneo em um hospedeiro infectado, em que há ingestão de formas 

amastigotas. Ao chegarem ao intestino do inseto, essas formas são envolvidas pela matriz 

peritrófica, onde se transformam em formas promastigotas (figura 1) (KAYE & SCOTT, 

2011). 

 

Figura 1: Ciclo de vida da Leishmania. Adaptado de KAYE & SCOTT, 2011.  

 

O período de incubação, que corresponde ao período entre a picada do inseto e o 

aparecimento das primeiras lesões, varia de duas semanas a três meses. A lesão inicial pode 

regredir espontaneamente após um período, pode permanecer estacionária ou evoluir para um 

nódulo dérmico denominado histiocitoma (HANDLER et al., 2015; SCOTT & NOVAIS, 

2016.). 

 

2.3 Leishmania amazonensis 
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Existem pelo menos vinte espécies de Leishmania descritas e que estão associadas 

com a leishmaniose humana. No Brasil, a L. amazonensis está entre as espécies mais 

amplamente distribuídas, principalmente pelas florestas tropicais da região amazônica, 

estendendo-se à região Nordeste, Centro-oeste e Sudeste (LAINSON, 1983; GRIMALDI et 

al., 1987). 

L. amazonensis é, na maioria dos casos, agente etiológico da leishmaniose cutânea. 

Geralmente, a infecção por L. amazonensis gera pequenas lesões localizadas, porém em 

alguns casos causa a forma difusa da doença, que é uma forma mais agressiva caracterizada 

por nódulos espalhados pelo corpo, anergia aos antígenos parasitários e falta de 

responsividade à terapia (VELASQUEZ, et al., 2016).   

Quanto à virulência, L. amazonensis apresenta algumas características que a 

diferenciam das outras espécies do parasito. No interior dos macrófagos, L. amazonensis se 

desenvolve em um vacúolo parasitóforo extremamente grande em relação às outras espécies, 

sendo que as amastigotas podem coabitar em um grande vacúolo comum. Possivelmente, o 

processo de fusão/fissão que ocorre a nível dessas organelas é diferente na infecção por L. 

amazonensis quando comparado à infecção por outras espécies de Leishmania sp.  Além 

disso, L. amazonensis permanece inerte no interior dos macrófagos por um tempo maior, o 

que pode ser um fator favorável para a ação de fármacos leishmanicidas (ANTOINE et al., 

1998; OSORIO Y FORTEA et al., 2007).   

   

2.4 Tratamento da leishmaniose 

A terapia convencional da leishmaniose consiste basicamente em quatro fármacos: 

antimoniais pentavalentes, pentamidinas, anfotericina B desoxicolato e anfotericina B 

lipossomal. As primeiras alternativas terapêuticas são os antimoniais pentavalentes (Sb(V)), 

encontrados em duas formas: antimoniato de N-metilglucamina e estibogluconato de sódio, 

que não é comercializado no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). O antimoniato de N-

metilglucamina é indicado para o tratamento de todas as formas clínicas da leishmaniose 

tegumentar americana, no entanto, as formas mucosas exigem maior cuidado, podendo 

apresentar respostas mais lentas e maior possibilidade de recidivas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010). As exceções para esta conduta terapêutica são Índia, onde os antimoniais já 

foram completamente substituídos por anfotericina B devido à resistência, e Guiana Francesa, 

onde mais de 90% dos casos de leishmaniose cutânea são causados por L. guyanensis, que 
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tem por tratamento de escolha a pentamidina (MALTEZOU et al., 2008; NACHER et al., 

2001). 

Apesar de os antimoniais pentavalentes serem utilizados para o tratamento da 

leishmaniose desde 1940, o seu mecanismo de ação ainda não é totalmente elucidado, 

existindo dois modelos que buscam esclarecer tal mecanismo (FRÉZARD et al., 2009). 

Segundo o primeiro modelo, o antimonial pentavalente, Sb(V), é uma pró-droga que, quando 

absorvida, é reduzida a um ativo mais tóxico, o antimonial trivalente, Sb(III), que seria a 

forma ativa final (MISHAN, et al., 2001). Estudos apontam que os tióis podem agir como 

agentes redutores nesta conversão. Três tióis presentes nas células dos mamíferos (glutationa, 

cisteína e cisteinil-glicina) e um tiol presente no parasito (conjugado glutationa-espermina, 

tripanotiona) tem sido reportados como importantes na redução de Sb(V) a Sb(III) 

(FERREIRA et al, 2003; YAN et al.,2003). Além destes tióis, enzimas específicas da 

Leishmania parecem atuar no processo de redução do Sb(V), a redutase dependente de tiol e a 

antimoniato redutase (DENTON et al., 2004; ZHOU et al., 2004). Há evidências de que o 

Sb(III) entra no parasito por meio de uma aquaglicerilporina (AQP1) e o nível de expressão 

deste transportador determina a resistência do parasito ao Sb(III) (GOURBAL et al., 2004). 

No interior do parasito, o Sb(III) forma complexos estáveis com tióis, enzimas, proteínas e 

peptídeos, levando à inibição da expressão de genes essenciais e ao aumento da 

susceptibilidade da célula ao estresse oxidativo, ocasionando em morte celular por apoptose 

(FRÉZARD et al., 2001). De acordo com o segundo modelo, Sb(V) apresenta uma atividade 

anti-Leishmania intrínseca, com capacidade de inibir a DNA topoisomerase tipo I 

(CHAKRABORTY et al., 1988).  

Quando não há uma resposta satisfatória com o tratamento com o antimonial 

pentavalente, os fármacos de segunda escolha são a anfotericina B e as pentamidinas, que 

incluem o sulfato de pentamidina e o mesilato de pentamidina (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010). A anfotericina B age inibindo a síntese do ergosterol, que é o principal esterol 

constituinte da membrana celular do parasito. Este fármaco é altamente eficaz para o 

tratamento da leishmaniose visceral, com uma taxa de cura de 90% (SUNDAR et al., 2007). 

A anfotericina B desoxicolato é o único fármaco que até então não selecionou parasitos 

resistentes (LUPI et al., 2009). Entretanto, é um tratamento de baixa tolerabilidade e com 

efeitos adversos que incluem nefrotoxicidade, hipocalemia, miocardite e anemia, que 

implicam em necessidade de monitoramento e internação hospitalar, aumentando os custos da 

terapia (KEVRIC et al., 2015; SUNDAR & SINGH, 2016).  
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Com o intuito de diminuir os efeitos tóxicos da anfotericina B desoxicolato, foram 

desenvolvidas as formulações lipídicas deste fármaco. A anfotericina B lipossomal possui um 

regime de tratamento mais curto, com menor toxicidade e taxa de cura acima de 95% para 

leishmaniose visceral (OLLIARO et al., 2005). Porém, é um medicamento de alto custo, 

sendo pouco acessível na grande maioria das regiões endêmicas para leishmaniose 

(MURRAY, HW., 2012). Por causa da pouca acessibilidade a este fármaco, existe um acordo 

de preços com a Organização Mundial de Saúde, em que há diminuição dos custos da 

anfotericina B lipossomal para os países em desenvolvimento que são áreas endêmicas 

(SUNDAR & SINGH, 2016). Os dados de uso da anfotericina B lipossomal no tratamento da 

leishmaniose cutânea são limitados; no entanto, é utilizada como primeira linha de tratamento 

para leishmaniose cutânea e mucocutânea nos países não endêmicos (HARMS, G. et al., 

2003).  

As pentamidinas são outra alternativa terapêutica em casos de intolerância ou 

resistência aos antimoniais, sendo altamente eficaz nas infecções por L. guyanensis e L. 

braziliensis. O mecanismo de ação das pentamidinas não está bem esclarecido, podendo estar 

associado a interações com o DNA ou com nucleotídeos e seus derivados, ou por interferir na 

captação de poliaminas. Também apresenta efeitos adversos, tais como hipotensão, 

nefrotoxicidade e hepatotoxicidade, sendo recomendado o acompanhamento laboratorial 

durante o tratamento (KEVRIC et al., 2015).   

Assim, as terapias disponíveis para a leishmaniose apresentam alta toxicidade, baixa 

eficácia e altos custos. Além disso, já foram observadas cepas de Leishmania sp.  que 

apresentam resistência aos antimoniais (KANSAL et al., 2012). Outro problema 

frequentemente observado na terapia é a taxa de recaída, em que o paciente volta a apresentar 

parasitismo tecidual e, neste caso, pode se tornar não responsivo ao fármaco utilizado no 

primeiro tratamento (CARVALHO & FERREIRA, 2001). Justifica-se, assim, a busca de 

outras alternativas terapêuticas.  

 

2.5 Própolis 

A própolis é um material resinoso produzido por abelhas da espécie Apis mellifera a 

partir de brotos e exsudatos de plantas, que são coletados e misturados à secreções salivares 

ou orgânicas das abelhas, além de pólen e cera (SFORCIN, 2016; NASCIMENTO et al., 

2016). A própolis é um produto natural utilizado pela humanidade há séculos por apresentar 

atividades biológicas e farmacológicas, como atividade imunomoduladora, antitumoral, anti-
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inflamatória, antioxidante, antibacteriana, antiviral, antifúngica, antiparasitária, dentre outras 

(SFORCIN & BANKOVA, 2011).  

Alguns autores demonstraram a atividade da própolis contra diversos microrganismos. 

Higashi & de Castro (1994) demonstraram atividade da própolis extraída em etanol e em 

dimetilsulfóxido contra formas amastigotas e tripomastigotas de Trypanosoma cruzi. Dantas 

et al. (2006) também demonstraram atividade da própolis contra T. cruzi ao testaram a 

própolis búlgara extraída em etanol e em acetona. Marcucci et al. (2001) isolaram quatro 

compostos da própolis verde brasileira (ácido 3-prenil-4-hidroxicinâmico, 2,2-dimetil-6-

carboxietenil-2H-1-benzopirano, ácido 3,5-diprenil-4-hidroxicinâmico e 2,2-dimetil-6-

carboxietenil-8-prenil-2H-1-benzopirano) e os testaram contra T. cruzi, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Streptococcus faecalis. Todos os 

compostos apresentaram atividade contra o protozoário e, com exceção do primeiro, todos 

foram eficazes contra as bactérias analisadas. Miorin et al. (2003) testaram a atividade do 

extrato etanólico da própolis verde contra S. aureus e demonstraram que este extrato exibe 

atividade antibacteriana contra este microrganismo. Uzel et al. (2005) também observaram 

atividade antimicrobiana do extrato etanólico da própolis ao testarem seu efeito contra 

Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus e Candida albicans. Trusheva et al. (2006) 

demonstraram atividade da própolis vermelha extraída em etanol e éter de petróleo contra C. 

albicans e S. aureus. Freitas et al. (2006) observaram inibição do crescimento de trofozoítos 

de Giardia duodenalis pelo extrato etanólico da própolis. Além destes, também foi 

demonstrada atividade da própolis contra algumas espécies de Leishmania. Ayres et. al. 

(2007) demonstraram atividade do extrato etanólico da própolis verde contra L. amazonenis in 

vitro. Pontin et al. (2008) observaram atividade do extrato hidroalcoólico da própolis verde 

contra  L. brasiliensis in vitro e in vivo e Ferreira et al. (2014) evidenciaram atividade do 

extrato aquoso da própolis verde brasileira conta L. infantum in vivo.  

A atividade leishmanicida da própolis vem sendo elucidada tanto in vitro quanto in 

vivo. Foi demonstrado efeito protetor da própolis contra várias espécies de Leishmania, 

incluindo L. amazonensis. A própolis atua diretamente sobre as formas promastigotas e 

amastigotas, além de ser capaz de ativar macrófagos e estimular a produção de substâncias 

microbicidas por estas células, e, em experimentos in vivo, diminuir as lesões causadas pelo 

parasito (ODA et al., 2011).  

Em geral, a própolis in natura é composta por 30% de cera, 50% de resina e bálsamo 

vegetal, 10% de óleos essenciais e aromáticos e 10% de pólen e outras substâncias 
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(BURDOCK, 1998). Cerca de 300 compostos já foram identificados e caracterizados em 

diferentes amostras de própolis. Os principais constituintes são os compostos fenólicos, sendo 

representados pelas agliconas de flavonoides, ácidos fenólicos e seus ésteres, os quais são 

responsáveis pelos diversos efeitos terapêuticos (BANKOVA et al., 2005a; SOUSA et al., 

2007; LUSTOSA et al., 2007). Além destes, também são encontrados ácidos aromáticos, 

aldeídos, terpenos, aminoácidos, polissacarídeos, hidrocarbonetos, álcoois, hidroxibenzenos, 

dentre outros (MARCUCCI, 1995). 

A composição química da própolis depende das condições fitogeográficas do local de 

coleta e do método de extração utilizado, o que dificulta a padronização do seu uso, uma vez 

que diferentes amostras podem apresentar diferentes atividades biológicas. Por isso, essas 

atividades biológicas da própolis devem ser sempre associadas à informações acerca da 

composição química e da sua fonte botânica (BANKOVA, 2005b).  

Para este trabalho, foi utilizado o extrato hidroalcoólico da própolis verde produzido 

em Belo Horizonte, Minas Gerais, pela empresa PharmaNectar. Este extrato, após ser 

caracterizado e ter seus compostos ativos identificados e quantificados, foi classificado como 

pertencente ao grupo 12 da própolis brasileira. Além disso, sua origem botânica foi 

identificada como Baccharis dracunculifolia (Anexo I). O método de extração utilizado 

concentra as duas frações da própolis verde, a aquosa e a alcoólica, conferindo uma alta 

concentração de componentes ativos, proporcionando, assim, uma maior amplitude de efeitos 

biológicos quando comparado com as frações isoladas. Após o processo de extração, a 

preparação concentrada foi submetida à liofilização, possibilitando, assim, a obtenção de um 

extrato seco. Este foi, então, encapsulado a 50% p/p em cápsulas de 700 miligramas. Salienta-

se que este extrato é um produto registrado e comercializado com a marca Cytopropolis
® 

, 

sendo assim, cada lote produzido é submetido às mesmas análises descritas no anexo I, o que 

garante a qualidade e reprodutibilidade dos efeitos biológicos proporcionados por este extrato. 

Dentre estes efeitos biológicos apresentados pelo Cytopropolis
®
, estão: antibiótico, anti-

inflamatório, antimicótico, antioxidante e nutracêutico antitumoral. Sendo que a atividade 

leishmanicida deste composto ainda não havia sido testada anteriormente.  

 

 

  



OBJETIVOS 

 

19 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar a atividade leishmanicida do extrato hidroalcoólico da própolis verde sobre L. 

amazonensis in vitro e in vivo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Avaliar in vitro a citotoxicidade do extrato hidroalcoólico da própolis verde em 

macrófagos peritoneais murinos. 

3.2.2 Determinar in vitro a atividade leishmanicida do extrato hidroalcoólico da própolis 

verde em cultura de formas promastigotas de L. amazonensis. 

3.2.3 Determinar in vitro a atividade leishmanicida do extrato hidroalcoólico da própolis 

verde em cultura axênica de formas amastigotas de L. amazonensis. 

3.2.3 Analisar in vitro a atividade leishmanicida do extrato hidroalcoólico da própolis verde 

em macrófagos peritoneais murinos experimentalmente infectados por L. amazonensis. 

3.2.4 Avaliar in vivo a atividade leishmanicida do extrato hidroalcoólico da própolis verde em 

camundongos C57BL/6 experimentalmente infectados por L. amazonensis, através do 

acompanhamento do tamanho da lesão em função do tempo, da determinação da carga 

parasitária e da avaliação das características histopatológicas no sítio da infecção.
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4 JUSTIFICATIVA 

 

A leishmaniose consiste em um grave problema de saúde pública, principalmente nos 

países tropicais e subtropicais. No entanto, os fármacos disponíveis para o tratamento desta 

doença apresentam alta toxicidade, acarretando em diversos efeitos adversos indesejáveis, que 

comprometem a eficácia da terapia. Dentre os efeitos adversos, destacam-se: artralgia, 

mialgia, náuseas, vômito, cefaléia, anorexia, leucopenia, comprometimento cardíaco, além de 

aumento das enzimas transaminases, da fosfatase alcalina, da lipase e da amilase. Dessa 

forma, o tratamento da leishmaniose tegumentar americana, em algumas situações, torna-se 

complexo, principalmente em indivíduos idosos e portadores de co-morbidades, como 

cardiomiopatias, nefropatias e diabetes mellitus. 

Assim, alternativas terapêuticas efetivas na redução da carga parasitária e com menos 

efeitos tóxicos representam um grande avanço no tratamento para a leishmaniose. Dentro 

deste contexto, com base nos dados já existentes na literatura, a própolis pode representar um 

potencial agente leishmanicida, que, além de possuir potencial atividade contra o parasito, 

também é capaz de modular a resposta inflamatória do hospedeiro. Além disso, trata-se de 

uma substância natural e de fácil aquisição. Assim, a melhor elucidação dos efeitos da 

própolis verde sobre a infecção por L. amazonensis poderá subsidiar a busca por uma nova 

alternativa terapêutica para auxiliar no tratamento da leishmaniose. 
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5  MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Manutenção da cepa de Leishmania amazonensis 

Para a realização deste trabalho, foi utilizada a cepa IFLA/BR/67/PH8 de Leishmania 

amazonensis. Os parasitos foram cultivados em estufa BOD a 25°C em Grace´s Insect 

Medium (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(SFB - LGC, Cotia, SP, Brasil) previamente inativado a 56°C por 30 minutos, 1 mM de L‐

glutamina (Gibco BRL, Grand Island, NY, EUA) e 100 unidades/mL de penicilina G 

potássica (USB Corporation, Cleveland, OH, EUA), pH 6,5 (Grace’s 10% SFB). As 

passagens da cultura foram mantidas por três dias de incubação.  

 

5.2 Extrato hidroalcoólico da própolis verde 

A própolis foi produzida em Caeté, Minas Gerais, região rica em Baccharis 

dracunculifolia nativa. O extrato hidroalcoólico foi padronizado, caracterizado e gentilmente 

cedido pela empresa PharmaNectar
®
, Belo Horizonte, MG, Brasil. Salienta-se que se trata de 

um produto registrado e comercializado com a marca Cytopropolis
®
.  

Para todos os ensaios in vitro, o extrato seco foi solubilizado em dimetilsulfóxido 

(DMSO) a uma concentração de 75 mg/mL e filtrado em membrana de 0,22 µm. Esta solução 

foi dissolvida em meio de cultura para obter uma solução a 500 µg/mL, na qual a 

concentração de DMSO é de 0,67%, não apresentando toxicidade. Realizou-se diluição 

seriada a partir da solução estoque, obtendo-se as oito concentrações utilizadas nos testes.  

 Para o experimento in vivo, o extrato foi dissolvido em água autoclavada a uma 

concentração de 37,5 mg/mL. Os animais receberam diariamente 200 µL desta solução por 

meio de gavagem, correspondendo à 7,5 mg de extrato, que, para um animal de 30 gramas, 

consiste em uma dose de 250 mg/kg. 

 

5.3 Animais 

Para a obtenção dos macrófagos utilizados nos experimentos in vitro foram utilizados 

camundongos fêmeas da linhagem BALB/c, com idade média entre seis e oito semanas. Para 

os experimentos in vivo foram utilizados camundongos fêmeas da linhagem C57BL/6, com 

idade média entre seis e oito semanas. Os animais foram provenientes do Centro de Ciência 
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Animal (CCA) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Foram mantidos em grupos 

com quatro animais, em gaiolas de plástico, em temperatura entre 21ºC e 25ºC, em ciclo de 

claro e escuro, e receberam ração padrão e água ad libitum. O Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFOP aprovou este estudo, sob os protocolos 2015/58 e 2017/01 (Anexo II).  

 

5.4 Avaliação do efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde na viabilidade celular 

5.4.1 Isolamento de macrófagos peritoneais 

Os testes in vitro foram realizados com macrófagos peritoneais de camundongos 

BALB/c. Estimulou-se o recrutamento dos macrófagos para o peritônio dos animais por meio 

de injeção de solução de amido de milho, na concentração de 20 mg/mL, em água, na 

cavidade peritoneal, um dia antes da eutanásia (PHILIPPEAUX, MM. et al., 2009; BAHIA, 

MT. et al., 2014). Os camundongos foram eutanasiados em câmara de CO2 e foi obtido o 

lavado peritoneal por meio de injeção de 10 mL de solução salina tamponada (PBS) estéril e 

posterior recuperação do fluido. O lavado foi centrifugado a 1500 rpm, à 4ºC, por 10 minutos, 

o sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em meio RPMI 1640 suplementado 

com 10% de SFB, 1000 U/mL de penicilina, 1 mM de L-glutamina (GIBCO BRL), 2,5% de 

HEPES 1M, 0,1% de β-mercaptoetanol e 4,9% de bicarbonato de sódio (RPMI 1640 

completo). As células foram quantificadas em câmara de Neubauer e o número de células por 

mililitro da amostra foi estimado como a média do número de células contadas nos quatro 

quadrantes da câmara multiplicada pelo fator de diluição da amostra e por 10
4
, que é o fator 

de correção da câmara. 

  

5.4.2 Determinação da viabilidade celular 

Para avaliar o efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde sobre a viabilidade de 

macrófagos peritoneais, foi utilizada a técnica do MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-

2,5-difenil-tetrazólio) (MOSMANN, 1983; SIEUWERTS et al, 1995).  

Os macrófagos isolados de acordo com a metodologia descrita no item 5.4.1 foram 

adicionados à microplacas estéreis de 96 poços, consistindo em 5x10
5
 macrófagos por poço 

em um volume final de 50 µL de meio RPMI 1640 completo. As placas foram mantidas por 

24 horas em estufa umidificada a 37°C, 5% de CO2, para adesão das células aos poços. Após 

este período, todos os poços foram lavados com 200L de meio RPMI 1640 para retirar as 

células que não aderiram e, em seguida, a formulação testada foi adicionada aos poços, 
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seguindo diluição seriada de 500 a 3,9 µg/mL, obtendo-se um volume final de 200 L em 

cada poço. Como controle, células foram incubadas na presença de meio de cultura, 

correspondendo a 100% de viabilidade. As placas foram incubadas por 24, 48 e 72 horas em 

estufa umidificada a 37°C, 5% de CO2. Decorrido o tempo de incubação, retirou-se as 

formulações testadas e lavou-se os poços 2 vezes com meio RPMI 1640 e adicionou-se a cada 

poço 150 L de meio de cultura e 20 L de solução de MTT a 2,5 mg/mL em meio RPMI 

1640. As placas foram incubadas por 4 horas em estufa umidificada a 37°C, 5% de CO2. Os 

cristais de azul de formazan, resultado da redução do MTT pelas células viáveis, foram 

dissolvidos pela adição de 100 L de SDS a 10% em HCl 10 mM, seguido por um período de 

incubação de 16 horas, nas mesmas condições anteriores. A leitura da absorbância foi 

realizada em leitor de microplaca (Molecular Devices) utilizando comprimento de onda de 

570 nm. 

 

5.5 Avaliação in vitro da atividade leishmanicida do extrato hidroalcoólico da própolis 

verde contra formas promastigotas de L. amazonensis 

Para avaliar o efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde sobre formas 

promastigotas de L. amazonensis foram utilizados dois métodos: a determinação das curvas 

de crescimento e a determinação da viabilidade dos parasitos por meio do ensaio de MTT, 

cujos procedimentos estão descritos abaixo.  

 

5.5.1 Determinação das curvas de crescimento 

Os parasitos foram cultivados em placas de 24 poços, iniciando-se a cultura na 

concentração de 1x10
5
 parasitos/mL em meio Grace’s acrescido de diferentes concentrações 

do extrato (500 a 3,9 µg/mL). Como controle, manteve-se uma cultura em condições padrão. 

As placas foram, então, incubadas em estufa BOD a 25°C. A cultura foi, então, quantificada 

diariamente, por meio de contagem em câmara de Neubauer após diluição em formalina 4%, 

por 10 dias. O número de parasitos por mililitro da amostra foi estimado como a média do 

número de parasitos contados nos quatro quadrantes da câmara multiplicada pelo fator de 

diluição da amostra e por 10
4
, que é o fator de correção da câmara.  

 

5.5.2 Determinação da viabilidade dos parasitos 
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 As formas promastigotas foram cultivadas na presença de diferentes concentrações do 

extrato da própolis (500 a 3,9 µg/mL), em placas de 96 poços, sendo 5x10
5 
parasitos por poço, 

em um volume de 50 µL de meio Grace’s. As placas foram, então, incubadas por 24, 48 e 72 

horas a 25ºC.  

A atividade leishmanicida das diferentes concentrações do extrato foi avaliada por 

meio da técnica do MTT (SIEUWERTS et al.,1995). Após os períodos de incubação, cada 

placa foi centrifugada a 1700 xg, à 4ºC, por 10 minutos, o sobrenadante foi removido e 

adicionou-se a cada poço 150 µL de meio Grace’s e 20 µL da solução de MTT a 2,5 mg/mL 

em meio Grace’s. A placa foi, então, incubada a 25ºC, por 4 horas. Os cristais de azul de 

formazan, resultado da redução do MTT pelos parasitos viáveis, foram dissolvidos pela 

adição de 100 L de SDS a 10% em HCl 10 mM, seguida por um período de incubação de 16 

horas, nas mesmas condições anteriores. A leitura da absorbância foi realizada em leitor de 

microplaca (Molecular Devices) utilizando comprimento de onda de 570 nm. 

 

5.6 Avaliação in vitro do efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde contra formas 

amastigotas axênicas de L. amazonensis 

Para avaliar o efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde sobre formas 

amastigotas axênicas de L. amazonensis foram utilizados dois métodos: a determinação das 

curvas de crescimento e a determinação da viabilidade dos parasitos por meio do ensaio de 

MTT, cujos procedimentos estão descritos abaixo.  

 

5.6.1 Cultivo de formas amastigotas axênicas 

Formas promastigotas de L. amazonensis foram cultivadas por 7 dias, até atingirem a 

fase estacionária de crescimento e foram, então, lavadas uma vez em PBS pH 7,4 a 2.000 xg, 

por 10 minutos. Em seguida, os parasitos foram cultivados em meio Grace’s suplementado 

com 5% de soro fetal bovino previamente inativado a 56°C por 30 minutos, 1 mM de L‐

glutamina e 100 unidades/mL de penicilina G potássica, pH 5,4 e incubados a 32ºC por 7 dias 

até a completa transformação em formas amastigotas-like (TEIXEIRA et al., 2002). 

 

5.6.2 Determinação das curvas de crescimento 

Os parasitos foram cultivados em placas de 24 poços na concentração de 1x10
5
 

parasitos/mL em meio Grace’s suplementado com 5% SFB, 1 mM de L‐glutamina e 100 
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unidades/mL de penicilina G potássica, pH 5,4, acrescido de diferentes concentrações do 

extrato (500 a 3,9 µg/mL). As placas foram, então, incubadas a 32ºC. Como controle, 

manteve-se uma cultura em condições padrão. A cultura foi, então, quantificada diariamente, 

por meio de contagem em câmara de Neubauer após diluição em formalina 4%, por 10 dias. O 

número de parasitos por mililitro da amostra foi estimado como a média do número de 

parasitos contados nos quatro quadrantes da câmara multiplicada pelo fator de diluição da 

amostra e por 10
4
, que é o fator de correção da câmara. 

5.6.3 Determinação da viabilidade dos parasitos 

 As formas amastigotas axênicas foram cultivadas na presença de diferentes 

concentrações do extrato hidroalcoólico da própolis (500 a 3,9 µg/mL), em placas de 96 

poços, sendo 5x10
5 

parasitos por poço, em um volume de 50 µL de meio Grace’s 

suplementado com 5% de soro fetal bovino, 1 mM de L‐glutamina e 100 unidades/mL de 

penicilina G potássica, pH 5,4. As placas foram, então, incubadas por 24, 48 e 72 horas, a 

32ºC.  

A atividade leishmanicida das diferentes concentrações do extrato foi avaliada por 

meio da técnica do MTT (SIEUWERTS et al.,1995). Após os períodos de incubação, cada 

placa foi centrifugada a 1700 xg por 10 minutos, o sobrenadante foi removido e adicionou-se 

a cada poço 150 µL de meio Grace’s (5% SFB, pH 5,4) e 20 µL da solução de MTT a 2,5 

mg/mL em meio. A placa foi, então, incubada a 32ºC, por 18 horas. Os cristais de azul de 

formazan, resultado da redução do MTT pelas células viáveis, foram dissolvidos pela adição 

de 100 L de SDS a 10% em HCl 10 mM, seguida por um período de incubação de 16 horas, 

nas mesmas condições anteriores. A leitura da absorbância foi realizada em leitor de 

microplaca (Molecular Devices) utilizando comprimento de onda de 570 nm. 

 

5.7 Avaliação in vitro do efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde contra formas 

amastigotas intracelulares 

Os macrófagos peritoneais obtidos conforme descrito no item 5.4.1 foram cultivados na 

proporção de 6x10
5
 células por poço, em um volume de 500 µL de meio RPMI 1640 

completo, em placas de 24 poços contendo lamínulas de cultura de tecidos de 13 mm estéreis. 

As placas foram incubadas por 24 horas em estufa de CO2 a 5%, a 37ºC para adesão das 

células aos poços. Decorrido o tempo de incubação, os poços foram lavados duas vezes com 

meio e os macrófagos aderidos foram infectados com formas promastigotas de L. 
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amazonensis na fase estacionária de crescimento, na proporção de 10 parasitos para cada 

macrófago em um volume final de 200 µL de meio RPMI 1640 completo. As placas foram, 

então, incubadas por 4 horas em estufa de CO2 a 5%, a 33ºC. Posteriormente, as placas foram 

lavadas três vezes com meio a fim de retirar as formas promastigotas livres e os macrófagos 

infectados foram incubados com meio contendo o extrato hidroalcoólico da própolis verde em 

diferentes concentrações (500 a 3,9 µg/mL) por 24, 48 e 72 horas a 37ºC, 5% de CO2. Como 

controle, foram mantidos macrófagos infectados não tratados. 

Após os tempos de incubação, o sobrenadante foi retirado e os poços foram fixados 

com metanol por 10 minutos e corados com Giemsa. Foi realizada a contagem de 200 

macrófagos por poço para calcular a porcentagem de macrófagos infectados e o número de 

amastigotas por  macrófago.  

 

5.8 Estudo da atividade leishmanicida in vivo  

5.8.1 Enriquecimento de formas promastigotas metacíclicas a partir de culturas de L. 

amazonensis 

Iniciou-se uma cultura de L. amazonensis com 1x10
5
 parasitos/mL. No quinto dia de 

cultura, início de fase estacionária, onde se pode obter a maior quantidade de formas 

metacíclicas, a cultura foi centrifugada a 1540 xg, a 4°C, por 10 minutos, sendo a seguir 

lavada três vezes com PBS estéril, pH 7,2. Após a lavagem, os parasitos foram ressupendidos 

em DMEM (Sigma Aldrich Inc), pH 7,2 e distribuídos em alíquotas de 2 mL. Sob essa 

suspensão, foram adicionados 2 mL de Ficoll 10% (Sigma Aldrich Inc) e o gradiente assim 

formado foi centrifugado a 1070 xg, a 25°C, por 15 minutos. Após a centrifugação, coletou-se 

o sobrenadante rico em formas promastigotas metacíclicas. Os parasitos foram lavados duas 

vezes com PBS estéril. O pellet final foi ressuspendido em PBS estéril. A quantificação de 

parasitos na amostra foi feita em câmara de Neubauer.  

 

5.8.2 Infecção e tratamento dos camundongos 

Os camundongos C57BL/6 foram inoculados com 1x10
5
 formas promastigotas 

metacíclicas em PBS estéril, no coxim plantar da pata traseira direita. O volume total do 

inóculo foi de 40 µL/pata. Os animais foram, então, divididos em 4 grupos experimentais, 

consistindo em 2 grupos infectados por L. amazonensis submetidos ao tratamento com o 

extrato hidroalcoólico de própolis verde, na dose de 250 mg/kg/dia por via oral, por meio de 
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gavagem, sendo um grupo tratado por 2 semanas e o outro por 8 semanas; e os respectivos 

grupos controle, compreendidos por camundongos infectados por L. amazonensis que 

receberam apenas o diluente utilizado, ou seja, água. O tratamento foi iniciado duas semanas 

após a infecção dos animais (Figura 2).  
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Grupo tratado com 

própolis por 2 

semanas (n=24) 

Grupo tratado com 

água por 2 

semanas (n=24) 

Grupo tratado com 

própolis por 8 

semanas (n=24) 

Grupo tratado com 

água por 8 

semanas (n=24) 

Quatro grupos experimentais (n=24), C57BL/6, fêmeas, de 6 a 8 

semanas. 

Inóculo de 1x10
5
/40 µL formas promastigotas metacíclicas no 

coxim plantar da pata. 

 

Início do tratamento com extrato hidroalcoólico da própolis verde (250 

mg/kg/dia) 2 semanas após o inóculo. 

Eutanásia 2 e 8 semanas após 

o início do tratamento 

Parasitismo na pata 

e linfonodo 

poplíteo drenante.  

Histopatologia da 

pata.  

Figura 2: Delineamento experimental. 
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5.8.3 Determinação do tamanho da lesão desencadeada por L. amazonensis  

O desenvolvimento das lesões foi acompanhado, periodicamente, por meio da 

medição das patas direita e esquerda na posição horizontal, utilizando-se um paquímetro 

como instrumento de medida. A lesão foi definida como a diferença entre a espessura da 

pata infectada e da pata controle (AFONSO & SCOTT, 1993). 

 

5.8.4 Determinação da carga parasitária  

Para avaliar a atividade leishmanicida do extrato hidroalcoólico da própolis verde após  

duas e oito semanas de tratamento, os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical 

e a carga parasitária na pata infectada e no linfonodo poplíteo drenante foi avaliada pelo 

método de diluição limitante (TITUS et al., 1985) com modificações (MARQUES-DA-

SILVA  et al., 2005). Após a eutanásia, os animais foram submergidos em álcool etílico 70% 

(V/V) por 5 minutos. As patas infectadas e o linfonodo poplíteo drenante foram retirados sob 

condições assépticas. As amostras coletadas permaneceram em banho de gelo imersos em 

meio Grace’s não suplementado. As amostras foram então maceradas em meio Grace’s não 

suplementado, individualmente, com o auxílio de um macerador de órgãos (Pyrex
®
 2 ml) e o 

sobrenadante de maceração foi coletado em tubo cônico. O volume total de maceração foi 

submetido à centrifugação a 42 xg, a 4ºC, por 1 minuto para a retirada de possíveis resíduos 

de tecido. O sobrenadante resultante da centrifugação inicial foi  centrifugado a 1540 xg, a 

4ºC, por 10 minutos para a sedimentação dos parasitos e o precipitado formado foi 

ressuspendido em 500 μl de meio Grace’s completo. O material assim obtido foi plaqueado, 

em duplicata, em placas de 96 poços estéreis, seguindo diluição seriada na proporção de 1:10. 

As placas foram avaliadas quanto à presença de parasitos em 7 e 14 dias. Os resultados foram 

expressos como logaritmo negativo do título de parasitos, correspondendo à última diluição 

na qual estes foram observados. 

  

5.8.5 Avaliação histopatológica da pata dos camundongos C57BL/6 infectados por L. 

amazonensis 

Para a avaliação histopatológica, as patas infectadas foram coletadas nos tempos de 

duas e oito semanas após o início do tratamento e foram fixadas em solução de 

metanol/DMSO (80:20) por, no mínimo, 7 dias. Posteriormente, estes órgãos foram 

processados manualmente e incluídos em parafina a 60ºC. Após estes procedimentos, os 



MATERIAL E MÉTODOS 

 

30 

 

blocos foram cortados na espessura de 4 μm e corados com o corante hematoxilina-eosina 

(HE). Os cortes histológicos foram analisados e, então, digitalizados por uma microcâmera 

JVC-TK 1270/JGB. 

 

5.9 Análise estatística 

Foram realizadas as análises estatísticas com o auxílio do programa GraphPad Prism 

5. Todas as amostras foram inicialmente submetidas aos testes de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov. As amostras que apresentaram distribuição normal foram analisadas 

por one way ANOVA seguidas por teste de Turkey. Quando as amostras não seguiram 

distribuição normal, foram analisadas pelo teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. 

Foi adotado como diferença estatística valores de p inferiores a 0,05. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Identificação e quantificação de componentes ativos no extrato hidroalcoólico da 

própolis verde 

A própolis utilizada neste trabalho foi produzida em Caeté, Minas Gerais, região rica 

em Baccharis dracunculifolia nativa. O extrato hidroalcoólico padronizado e caracterizado foi 

fornecido pela Pharma Nectar
®
, Belo Horizonte, MG, Brasil. Trata-se de um produto 

registrado e comercializado com a marca Cytopropolis
®
. A empresa fornecedora 

disponibilizou um Certificado de Análises (Anexo I) contendo todos os testes realizados com 

a amostra, que incluem a identificação e quantificação de componentes ativos, que foi 

realizada por meio de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). Todos os lotes 

produzidos são submetidos à estas análises, garantindo, assim, a reprodutibilidade dos efeitos 

biológicos conferidos por este extrato.  

Dentre os compostos ativos presentes neste extrato hidroalcoólico da própolis verde, 

os mais abundantes são a artepilina C, a bacarina, o ácido cumárico e o pinobanksin-3-acetato. 

A artepilina C (ácido 3,5-diprenil-4-hidroxicinâmico) é um composto fenólico de baixo peso 

molecular encontrado apenas na própolis verde brasileira, sendo um dos seus principais 

componentes (CHAN et al., 2013). Esta substância possui atividade anti-câncer, 

antimicrobiana, pró-apoptótica e anti-oxidante. A artepilina C também apresenta atividade 

imunomoduladora, sendo capaz de aumentar a produção de células T e inibir a atividade do 

NF-κB em macrófagos. Além disso, inibe a exarcebação do edema de pata induzido pela 

carragenina em modelo murino e inibe a mobilização de neutrófilos para o sítio da inflamação 

(PAULINO et al., 2008). A bacarina (ácido 3-prenil-4-diidrocinamoiloxi-cinâmico) é um 

derivado do ácido cinâmico, que apresenta atividade antitumoral demonstrada in vitro, 

possivelmente devido à sua atividade pró-apoptótica (AKAO, 2003). O ácido cumárico é um 

composto fenólico que possui diversas atividades biológicas, que incluem a atividade 

antioxidante, anti-inflamatória, antimutagênica, anti-ulcerativa, antiagregante plaquetário e 

anti-câncer. Além disso, tem efeitos benéficos na aterosclerose, ansiedade, gota e diabetes e 

atenua o dano oxidativo no coração, o dano induzido por radiação ultravioleta em tecido 

ocular e danos neuronais (PEI et al., 2015). O pinobanksin-3-acetato é um ácido polifenólico 

e já foi relatado como substância cardioprotetora e pró-apoptótica (SUN et al., 2017; ALDAY 

et al., 2015).   
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6.2 Avaliação do efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde na viabilidade celular 

Realizou-se o teste de redução do MTT com o objetivo de avaliar o efeito do extrato 

hidroalcoólico da própolis verde sobre a viabilidade de macrófagos peritoneais murinos. Este 

ensaio é baseado na clivagem do sal tetrazólio MTT à azul de formazan pelas células viáveis. 

O anel tetrazólio é clivado na mitocôndria ativa, sendo assim, a reação ocorre apenas em 

células vivas (MOSMANN, 1983). De acordo com a ISO Biological evaluation of medical 

devices (2009), concentrações de um composto são consideradas citotóxicas quando matam 

mais de 30% das células. Como demonstrado na figura 3, a viabilidade das células 

apresentou-se sempre igual ou acima de 80%. Assim, a adição de diferentes concentrações 

(500 a 3,9 µg/mL) do extrato hidroalcoólico da própolis verde à cultura de macrófagos não 

ocasionou em redução da viabilidade celular a ponto de serem consideradas citotóxicas, 

independente do tempo de incubação. 
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Figura 3: Avaliação da viabilidade de macrófagos peritoneais murinos expostos ao extrato hidroalcoólico 

da própolis verde em diferentes concentrações. Avaliou-se a viabilidade de macrófagos peritoneais ao serem 

expostos ao extrato hidroalcoólico da própolis verde nas concentrações 500 a 3,9 µg/mL, nos tempos de 

exposição de 24 (A), 48 (B) e 72 horas (C). Como controle, manteve-se células em meio de cultura livre do 

extrato de própolis, correspondendo à 100% de viabilidade.  
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Resultados semelhantes podem ser encontrados em estudos prévios. Szliszka et al. 

(2013), ao avaliarem o efeito das concentrações 5-50 µg/mL do extrato etanólico da própolis 

verde sobre a viabilidade de células J774-A1, expostas ao extrato por 24 horas, observaram 

que não houve influência do extrato na viabilidade celular. Da mesma forma, Ferreira et al. 

(2014) observaram que a exposição de células J774-A1 à diferentes concentrações (até 1000 

µg/mL) do extrato aquoso de própolis verde, por 24, 48 e 72 horas, não ocasionou redução da 

viabilidade celular, independente do tempo de incubação.  

Assim, ficou demonstrado que a própolis verde não afetou a viabilidade celular, 

evidenciando, portanto, ausência de toxicidade nas doses testadas. Tal fato pode ser 

reafirmado com outros dados da literatura, de estudos in vivo. Arvouet-Grand, A. et al. (1993) 

avaliaram a toxicidade subaguda da própolis administrada por via oral em modelo murino e 

observaram que a LD50  é maior que 7340 mg/kg.  

 

6.3 Curva de crescimento de L. amazonensis 

As formas promastigotas foram cultivadas conforme descrito no item 5.1. Para 

determinar a curva de crescimento da cepa utilizada neste trabalho, iniciou-se uma cultura 

com 1x10
5
 parasitos/mL e contou-se o número de parasitos, diariamente, em câmara de 

Neubauer. Como pode ser observado na figura 4, houve um aumento expressivo do número 

de parasitos na fase logarítmica, que vai até o quarto dia. A partir do quinto dia, a cultura se 

estabiliza, iniciando a fase estacionária. Destaca-se que no quinto dia observou-se um grande 

número de formas metacíclicas.  
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Figura 4: Curva de crescimento da cepa PH8 de L. amazonensis. O número de parasitos em cultura, nas 

condições padrão, foi determinado diariamente por meio de contagem em câmara de Neubauer. 
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6.4 Avaliação in vitro do efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde em cultura de 

formas promastigotas de L. amazonensis 

Avaliou-se o efeito de diferentes concentrações (500 a 3,9 µg/mL) do extrato 

hidroalcoólico da própolis verde em cultura de formas promastigotas de L. amazonensis, por 

meio da determinação das curvas de crescimento e da determinação da viabilidade dos 

parasitos através do ensaio de MTT. Como observado na figura 5, que demonstra as curvas de 

crescimento do parasito exposto às concentrações testadas do extrato, as concentrações 500, 

250 e 125 µg/mL foram capazes de inibir o crescimento do protozoário desde o primeiro dia 

de exposição. O crescimento dos parasitos expostos à concentração 62,5 µg/mL foi menor até 

o quarto dia, quando comparado ao grupo controle, sendo que, a partir do quinto dia, os 

parasitos não foram mais observados na cultura. Em relação às culturas expostas às demais 

concentrações, não houve diferença nas curvas de crescimento em relação ao controle. Estes 

resultados evidenciam que o extrato hidroalcoólico da própolis verde foi capaz de inibir a 

proliferação de L. amazonensis in vitro a partir da concentração 62,5 µg/mL, exercendo uma 

atividade leishmanicida concentração-dependente. 
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Figura 5: Curva de crescimento de formas promastigotas de L. amazonensis exposta ao extrato 

hidroalcoólico da própolis verde. Determinou-se o efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde em 

cultura de formas promastigotas de L. amazonensis por meio do cultivo em meio acrescido das concentrações 

500 a 3,9 g/mL do extrato. Como controle, manteve-se uma cultura em condições padrão. Estão apresentados a 

média e o desvio padrão de três experimentos independentes.  
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Em relação ao ensaio de MTT, demonstrado na figura 6, observou-se que as 

concentrações 500, 250, 125 e 62,5 µg/mL foram capazes de reduzir significativamente a 

viabilidade dos parasitos nos três tempos de tratamento avaliados (p<0,05). No tempo de 24 

horas de tratamento, estas concentrações foram capazes de reduzir a viabilidade dos parasitos 

em cultura para 19, 17, 17 e 24%, em relação ao controle, respectivamente (Figura 6A). Nos 

tempos de 48 (Figura 6B) e 72 horas de tratamento (Figura 6C), a viabilidade dos parasitos 

expostos a estas concentrações caiu para 30, 20, 22 e 22% e 26, 20, 15, 18%, respectivamente. 

Por outro lado, as demais concentrações não diminuíram de forma significativa a viabilidade 

dos parasitos em cultura, levando, curiosamente, ao aumento do metabolismo dos parasitos, 

em alguns casos. No tempo de 48 horas, as concentrações 31,25, 15,63, 7,81 e 3,9 µg/mL 

induziram viabilidades de 61, 121, 120 e 118%, respectivamente. De forma semelhante, no 

tempo de 72 horas, as concentrações 31,25, 15,63, 7,81 e 3,9 µg/mL induziram viabilidades 

de 114, 136, 127 e 131%, respectivamente. Com base nas curvas de crescimento do parasito 

exposto às diferentes concentrações do extrato hidroalcoólico da própolis, nenhuma das 

concentrações induziu uma maior proliferação dos parasitos em relação ao controle. Logo, a 

maior metabolização apresentada não se justifica por um maior número de parasitos em 

cultura. Aparentemente, a própolis, nas concentrações citadas, induziu uma maior capacidade 

metabolizadora do parasito. Esta hipótese pode ser sustentada pelos dados descritos por 

Mosmann (1983), segundo os quais a quantidade de formazan gerada por célula depende do 

nível de metabolismo energético da célula. Este autor demonstrou, em experimento com 

linfócitos, que células ativadas produzem 10 vezes mais formazan por célula quando 

comparadas às células normais.  
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Figura 6: Avaliação da viabilidade de formas promastigotas de L. amazonensis expostas ao extrato 

hidroalcoólico da própolis verde. Determinou-se o efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde em 

cultura de formas promastigotas de L. amazonensis por meio do cultivo em meio acrescido das concentrações 

500 a 3,9 g/mL do extrato, nos tempos de 24 (A), 48 (B) e 72 horas (C). Como controle, manteve-se uma 

cultura em condições padrão. Estão apresentados a média e o desvio padrão de três experimentos independentes.  
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Outros estudos já demonstraram a atividade leishmanicida da própolis in vitro. Pontin 

et al. (2008) avaliaram o efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde nas concentrações 

de 1 a 750 µg/mL em cultura de formas promastigotas de L. (Vianna) braziliensis. Neste 

estudo, observou-se que o extrato exerceu uma atividade leishmanicida sobre as formas 

promastigotas, com uma IC50 de 18,13 µg/mL. Igualmente, Silva et al. (2013) avaliaram o 

efeito da própolis (5, 10, 25, 50 e 100 µg/mL) sobre formas promastigotas de L. braziliensis. 

Estes autores observaram que houve uma redução na proliferação do parasito quando exposto 

por 24 horas à concentração de 100 µg/mL, sendo que, após 96 e 168 horas, todas as 

concentrações avaliadas foram capazes de reduzir a proliferação parasitária. Em outro estudo, 

Silva et al. (2015) avaliaram o efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde (5, 10, 25, 50 

e 100 μg/mL) sobre formas promastigotas de L. amazonensis nos tempos de 24, 96 e 168 

horas de tratamento e todas as concentrações mostraram um efeito inibitório no crescimento 

do parasito em todos os tempos avaliados. Apesar destes dados serem semelhantes aos 

resultados obtidos neste trabalho, nota-se que foram relatadas concentrações menores para 

que o mesmo resultado fosse atingido. Isso pode ser explicado pelas diferenças na 

composição dos extratos de própolis, que são decorrentes das diferentes origens de cada 

amostra e dos métodos utilizados na extração.  

Dados da literatura apontam que a Leishmania sp. apresenta alterações morfológicas 

ao ser exposta à própolis. Silva et al. (2013) observaram, por meio de microscopia eletrônica, 

que L. braziliensis, ao ser tratada com própolis, apresenta sinais de encolhimento celular e 

mudanças no tamanho do flagelo. Tal fato dá indícios do possível mecanismo de ação da 

própolis como substância leishmanicida, que provavelmente está relacionado à indução de 

mudanças estruturais do protozoário.  

Dentre os compostos ativos presentes na própolis, os ácidos cafeico, p-cumárico, 3-

prenil-p-cumárico (drupanina) e 3,5-diprenil-p-cumárico (artepilina C), além da 

aromadendrina-4-metil éster são reportadas como substâncias que exercem um efeito direto 

sobre formas promastigotas do parasito. Salienta-se, no entanto, que amostras de própolis 

distintas possuem diferenças significativas em seus componentes ativos e suas respectivas 

quantidades, devido à influência do local de origem e da forma de extração. Logo, amostras 

de própolis oriundas de locais distintos estão associadas à diferentes resultados experimentais 

(SILVA et al., 2013).  
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6.5 Avaliação in vitro do efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde contra formas 

amastigotas axênicas de L. amazonensis 

Um dos parâmetros mais importantes a ser avaliado na busca de novos fármacos para a 

leishmaniose é a determinação da atividade direta do composto sobre a forma do parasito que 

está presente no hospedeiro mamífero, ou seja, a forma amastigota. Neste contexto, 

amastigotas geradas em cultura axênica podem representar uma importante estratégia para os 

testes com novos compostos, uma vez que se assemelham bastante às amastigotas 

intracelulares no que diz respeito às propriedades estruturais, biológicas, imunológicas e 

bioquímicas (GUPTA et al., 2001).  

Avaliou-se o efeito de diferentes concentrações (500 a 3,9 µg/mL) do extrato 

hidroalcoólico da própolis verde em cultura de formas amastigotas axênicas de L. 

amazonensis, por meio da determinação das curvas de crescimento e da determinação da 

viabilidade dos parasitos por meio do ensaio de MTT. 

A figura 7 demonstra as curvas de crescimento das formas amastigotas axênicas 

quando expostas às diferentes concentrações do extrato. Observa-se que todas as 

concentrações avaliadas foram capazes de diminuir o número de parasitos em cultura, quando 

comparado ao controle. As concentrações 500 e 250 µg/mL foram capazes de inibir 

totalmente a proliferação dos parasitos a partir do quarto dia de cultura, enquanto as 

concentrações  125 e 62,50 µg/mL inibiram a proliferação parasitária por completo a partir do 

oitavo dia.  
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Figura 7: Curva de crescimento de formas amastigotas axênicas L. amazonensis expostas ao extrato 

hidroalcoólico da própolis verde. Determinou-se o efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde em 

cultura de formas amastigotas axênicas de L. amazonensis por meio do cultivo em meio de cultura acrescido das 

concentrações 500 a 3,9 g/mL do extrato. Como controle, manteve-se uma cultura em condições padrão. Estão 

apresentados a média e o desvio padrão de três experimentos independentes. 

 

Em relação ao MTT, demonstrado na figura 8, as concentrações 500, 250, 125, 62,50, 

31,25 e 15,63 µg/mL foram capazes de diminuir de forma significativa (p<0,05) a viabilidade 

dos parasitos em cultura desde o primeiro dia de exposição, enquanto que as concentrações 7, 

81 e 3,9 µg/mL não interferiram na viabilidade dos parasitos. Já para os tempos de 48 e 72 

horas de exposição, todas as concentrações testadas foram capazes de diminuir a viabilidade 

dos parasitos em cultura de forma significativa (p<0,05). Tais resultados evidenciam que o 

extrato hidroalcoólico da própolis verde é capaz de exercer uma atividade leishmanicida 

também contra as amastigotas axênicas de L. amazonensis.  



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

41 

 

0 100 200 300 400 500
0

20

40

60

80

100

Extrato hidroalcoólico da própolis verde (g/mL)

V
ia

b
il
id

a
d

e
 c

e
lu

la
r 

(%
)

0 100 200 300 400 500
0

20

40

60

80

100

Extrato hidroalcoólico da própolis verde (g/mL)

V
ia

b
il
id

a
d

e
 c

e
lu

la
r 

(%
)

0 100 200 300 400 500
0

20

40

60

80

100

Extrato hidroalcoólico da própolis verde (g/mL)

V
ia

b
il
id

a
d

e
 c

e
lu

la
r 

(%
)

(A)

(B)

(C)

24 horas

48 horas

72 horas

 

Figura 8: Avaliação da viabilidade de formas amastigotas axênicas de L. amazonensis expostas ao extrato 

hidroalcoólico da própolis verde. Determinou-se o efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde em 

cultura de formas amastigotas axênicas de L. amazonensis por meio do cultivo em meio acrescido das 

concentrações 500 a 3,9 g/mL do extrato, nos tempos de 24 (A), 48 (B) e 72 horas (C). Como controle, 

manteve-se uma cultura em condições padrão. Estão apresentados a média e o desvio padrão de três 

experimentos independentes. 
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Ao compararmos tais resultados com os obtidos nos testes realizados com formas 

promastigotas, nota-se que as amastigotas axênicas são mais susceptíveis ao extrato, tendo em 

vista que até mesmo as menores concentrações do extrato reduziram a viabilidade dos 

parasitos. Na literatura, não existem dados acerca da atividade da própolis sobre formas 

amastigotas axênicas de Leishmania ssp.. No entanto, outros compostos já foram testados 

contra esta forma do parasito e, de uma forma geral, as amastigotas axênicas são mais 

resistentes que as formas promastigotas. Sereno e Lemesre (1997) avaliaram a 

susceptibilidade de amastigotas axênicas e promastigotas de L. amazonensis, L. infantum e L. 

mexicana frente à fármacos leishmanicidas que são utilizados no tratamento das 

leishmanioses. Ao avaliar a atividade do Pentostan, da Pentamidina e da Anfotericina B, a 

IC50 variou de 248 a 470 µg/mL (410 µg/mL para L. amazonensis), 0,45 a 1,03 µM (0,48 µM 

para L. amazonensis) e 0,14 a 0,24 µM (0,16 µM para L. amazonensis) para formas 

promastigotas, respectivamente. E para formas amastigotas axênicas, a IC50 destes fármacos 

foi de 134 a 270 µg/mL (270 µg/mL para L. amazonensis), 4,55 e 7,95 µM (4,52 µM para L. 

amazonensis) e 0,21 a 0,79 µM (0,26 µM para L. amazonensis), respectivamente. Nota-se 

que, para L. amazonensis, as formas amastigotas axênicas são mais resistentes que as formas 

promastigotas à Pentamidina e à Anfotericina B, enquanto que para o Pentostan, as formas 

amastigotas axênicas são mais susceptíveis. A diferença observada na atividade dos 

compostos contra formas promastigotas e amastigotas axênicas ocorre devido às diferenças 

bioquímicas entre as duas formas do parasito, incluindo as atividades desidrogenase, 

peroxidase, adenina desaminase, ribonuclease e proteinase, além do catabolismo da glicose, 

síntese de ácido nucleico e atividade de óxido nítrico (SERENO E LEMESRE, 1997).  

 

6.6 Avaliação in vitro do efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde contra formas 

amastigotas intracelulares  

 Para avaliar o efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde sobre formas 

amastigotas intracelulares de L. amazonensis, infectou-se macrófagos murinos com formas 

promastigotas de L. amazonensis no quinto dia de cultura, ou seja, na fase estacionária de 

crescimento, onde é possível observar a maior quantidade de formas metacíclicas. As culturas 

foram, então, tratadas com diferentes concentrações do extrato hidroalcoólico da própolis 

verde (500 a 3,9 µg/mL) por 24, 48 e 72 horas. Como pode ser observado nas figuras 9 e 10, o 

tratamento com as concentrações 500 e 250 µg/mL foi capaz de reduzir a taxa de infecção dos 
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macrófagos nos três tempos analisados (p<0,05). Enquanto as demais concentrações não 

tiveram impacto sobre a infecção.  
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Figura 9: Avaliação da atividade leishmanicida do extrato hidroalcoólico da própolis verde contra formas 

amastigotas intracelulares. Determinou-se o efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde em diferentes 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

44 

 

concentrações (500 a 3,9 µg/mL) em cultura de macrófagos peritoneais murinos infectados por L. amazonensis, 

nos tempos de tratamento de 24, 48 e 72 horas. Como controle, manteve-se uma cultura infectada em condições 

padrão. Os dados são mostrados como a porcentagem média de células parasitadas nos tempos de 24 (A), 48 (C) 

e 72 horas (E) e o número de parasitos por macrófago infectado (B, D e F). Estão apresentados a média e o 

desvio padrão de dois experimentos independentes. 

 

 

Figura 10: Macrófagos peritoneais murinos infectados por L. amazonensis. Os macrófagos foram infectados 

por L. amazonensis na proporção de 10 parasitos para cada célula. Tratou-se as culturas com diferentes 

concentrações do extrato hidroalcoólico da própolis verde, por 24, 48 e 72 horas. Obteve-se, em média, 85% de 

infecção nos grupos controle. Em (A), (B) e (C) estão representados as culturas controle de 24, 48 e 72 horas, 

respectivamente. Em (D), (E) e (F) tem-se as culturas tratadas com 250 µg/mL do extrato por 24, 48 e 72 horas, 

respectivamente. Em (G), (H) e (I) tem-se as culturas tratadas com 500 µg/mL do extrato por 24, 48 e 72 horas, 

respectivamente. Para as demais concentrações testadas, não houve diferença na porcentagem de células 

infectadas em relação ao controle. Setas vermelhas indicam o citoplasma celular contendo formas amastigotas de 

L. amazonensis. Setas azuis indicam o citoplasma sem parasitos. Aumento 1000x.  

 

 A figura 9 também demonstra o número médio de amastigotas por macrófago infectado. 

O tratamento com as concentrações 500 e 250 µg/mL reduziu o número de amastigotas por 

célula infectada, enquanto as demais concentrações não exerceram efeito neste número. 
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Resultados semelhantes podem ser observados na literatura. Pontin et al. (2008) 

avaliaram o efeito do extrato hidroalcoólico da própolis verde em cultura de macrófagos 

peritoneais murinos infectados por L. (Vianna) braziliensis. Para tanto, foi avaliado o efeito 

das concentrações 10, 100 e 250 µg/mL em formas amastigotas intracelulares. Neste estudo, 

observou-se que o extrato foi ineficaz contra as formas amastigotas nas concentrações 

testadas. Porém, os dados relatados na literatura variam. Ayres et al. (2007), ao avaliarem o 

efeito do extrato etanólico da própolis verde em cultura de macrófagos peritoneais murinos 

infectados por L. amazonensis, observaram que a concentração de 25 µg/mL, após 72 horas 

de tratamento, levou à redução da porcentagem de macrófagos infectados e do número de 

parasitos intracelulares. Da mesma forma, tais variações nos dados podem ser explicadas 

pelas diferenças entre os extratos da própolis utilizados em cada experimento, bem como 

entre as cepas de parasitos.  

 Diante destes resultados, fica evidenciada a atividade leishmanicida concentração-

dependente do extrato hidroalcoólico da própolis verde. Nota-se, no entanto, que para as 

formas amastigotas intracelulares, a concentração necessária para matar o parasito foi maior 

do que para as formas promastigotas e amastigotas axênicas. Apesar das semelhanças entre as 

formas amastigotas axênicas e as amastigotas intracelulares, a diferença nos resultados pode 

ser explicada levando-se em consideração o fato de a membrana plasmática celular 

representar uma barreira para a permeação de substâncias, resultando na necessidade de uma 

maior dose para atingir a mesma concentração que irá atuar diretamente sobre o parasito. 

Além disso, a cultura de macrófagos representa um ambiente muito mais favorável para o 

parasito que apenas um meio de cultura, facilitando, assim, a sua proliferação.  

 

6.7 Determinação do tamanho da lesão decorrente da infecção por L. amazonensis 

 O desenvolvimento das lesões na pata de camundongos C57BL/6 infectados por L. 

amazonensis e submetidos ao tratamento oral com extrato hidroalcoólico de própolis verde na 

dose de 250 mg/kg/dia foi acompanhado periodicamente, utilizando-se paquímetro. Definiu-

se a lesão como a diferença entre a espessura da pata infectada e a pata controle (AFONSO & 

SCOTT, 1993). A figura 11 representa a curva da lesão desenvolvida na pata infectada dos 

camundongos a partir da segunda semana de infecção, na qual iniciou-se o tratamento. Pode-

se observar que, a partir da quinta semana de infecção, a lesão de ambos os grupos começou a 

crescer progressivamente, o que é característico da infecção por L. amazonensis, sendo que no 

grupo tratado observou-se uma leve tendência à redução no tamanho da lesão sem, contudo, 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

46 

 

haver diferença estatística. Assim, o tratamento com extrato hidroalcoólico de própolis verde 

na dose de 250 mg/kg/dia não foi capaz de alterar a lesão gerada em resposta à infecção por L. 

amazonensis.  

  

 

 

Figura 11: Curva de desenvolvimento de lesão na pata de camundongos C57BL/6 infectados por L. 

amazonensis e submetidos ao tratamento com extrato hidroalcoólico de própolis verde na dose de 250 

mg/kg. Fêmeas de camundongos C57BL/6 foram inoculadas, na pata direita traseira, com 1x10
5 

formas 

promastigotas metacíclicas de L. amazonensis. Determinou-se o tamanho da lesão periodicamente, a partir da 

segunda semana de infecção, na qual iniciou-se o tratamento oral com extrato hidroalcoólico de própolis verde. 

São apresentados a média e o desvio-padrão de 24 animais por grupo.  

 

 Apesar dos resultados obtidos neste trabalho mostrarem que o tratamento com própolis 

não teve impacto nas lesões geradas pela infecção por L. amazonenis, este tipo de tratamento 

já foi reportado como capaz de reduzir as lesões causadas por este parasito. Pontim et al. 

(2008), ao realizarem tratamento com extrato hidroalcoólico de própolis verde (1,5 mg/kg/dia) 

em camundongos BALB/c infectados por L. braziliensis, observaram que o tratamento oral 

por 90 dias reduziu o tamanho das lesões em 78,6%. Esta discordância dos resultados pode ser 

explicada com base nas diferenças entre os modelos experimentais e entre as amostras de 

própolis utilizadas em cada experimento, além de se tratar de parasitos distintos, que 

apresentam diferentes níveis de virulência (SOONG et al., 2012).  
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6.8 Avaliação in vivo da atividade leishmanicida do extrato hidroalcoólico da própolis 

verde em camundongos C57BL/6 infectados por L. amazonensis 

Avaliou-se a atividade leishmanicida do extrato hidroalcoólico da própolis verde por 

meio da quantificação de parasitos na pata infectada e no linfonodo drenante do sítio da 

infecção. Mediante o tratamento realizado por 2 semanas, a carga parasitária na pata infectada 

dos camundongos mostrou redução (p-valor = 0,0567; figura 12A) e o parasitismo no 

linfonodo drenante foi menor no grupo tratado (figura 12B). Quando os animais foram 

tratados por 8 semanas, não foram observadas diferenças entre o parasitismo nas patas dos 

animais tratados e do grupo controle (figura 12A); de modo surpreendente, o parasitismo do 

linfonodo drenante do grupo tratado foi maior que o do grupo controle (figura 12B).  

 

Figura 12: Carga parasitária da pata (A) e linfonodo poplíteo drenante (B) de camundongos C57BL/6 

infectados por L. amazonensis e submetidos ao tratamento com extrato hidroalcoólico de própolis verde. 
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Após 2 e 8 semanas de tratamento com extrato hidroalcoólico da própolis verde na dose de 250 mg/kg/dia, 

determinou-se a carga parasitária no sítio da infecção e no linfonodo drenante por meio do método de diluição 

limitante. Os dados representam a média e desvio padrão de 8 animais por grupo. (*) indica p-valor < 0,05, (a) 

indica diferença estatística entre os grupos controles e (b) diferença estatística entre os tratados.  

 

Observa-se, então, que no estágio inicial da infecção, o tratamento com própolis foi 

capaz de controlar a proliferação parasitária, enquanto em um estágio mais tardio (10 semanas 

de infecção), o tratamento não auxiliou no controle da infecção, resultando, inclusive, em um 

aumento do parasitismo tecidual no linfonodo drenante. Diante destes resultados, alguns 

fatores devem ser considerados: os perfis de resposta imunológica que levam à resistência ou 

susceptibilidade à leishmaniose e a imunomodulação gerada pela própolis. 

A resistência ou a susceptibilidade à infecção por parasitos do gênero Leishmania está 

relacionada à fatores intrínsecos do hospedeiro, como o perfil de resposta imunológica 

desenvolvido frente à infecção, e aos fatores de virulência do parasito. Em relação à resposta 

imunológica do hospedeiro, os parasitos estimulam o aumento de linfócitos T CD4
+
, 

desencadeando um perfil de resposta Th1 ou Th2 (REIS et al., 2006; ALEXANDER & 

BRYSON, 2005; ALEXANDER & BROMBACHER, 2012). O desenvolvimento de uma 

resposta do tipo Th1 está relacionado com a resistência à infecção. Esta resposta é 

caracterizada pela maior produção das citocinas TNF-α e IFN-γ, que levam à ativação de 

macrófagos. Os macrófagos ativados produzem espécies reativas de oxigênio, que estão 

diretamente relacionadas à eliminação do parasito (CUNNINGHAM, 2002). Já a resposta Th2 

se relaciona com a susceptibilidade à infecção, sendo caracterizada pela produção de citocinas 

anti-inflamatórias, como IL-10 e IL-4 (AWASTHI; MATHUR; SAHA, 2004). 

 Camundongos C57BL/6 apresentam um perfil de resistência à leishmaniose devido ao 

desenvolvimento de uma resposta Th1, o que é característico deste modelo animal 

(PEARSON & STEIGBIGEL, 1981; SOONG et al., 2012). Entretanto, apesar de o perfil de 

resposta Th1 estar relacionado à resistência à infecção, estudos apontam que a exacerbação 

desse tipo de resposta leva ao aparecimento de lesões típicas que culminam em dano tecidual 

importante (PETERS et al., 2008). Por outro lado, Afonso & Scott (1993) associaram o 

desenvolvimento de lesões em camundongos C57BL/10 infectados por L. amazonensis à uma 

fraca resposta Th1, não estando associado ao desenvolvimento de uma resposta Th2. 

A própolis possui diversas atividades biológicas, dentre as quais está a atividade 

imunomoduladora (SFORCIN & BANKOVA, 2011). Em trabalho realizado por Missima et 

al. (2010), a administração de própolis por 14 dias à camundongos C57BL/6 inibiu a 
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produção de IL-2 e IFN-γ por células do baço. Além disso, a própolis foi reportada como 

inibidora da produção dos mediadores óxido nítrico e prostaglandinas (HU et al., 2005). 

Ansorge et al. (2003) demonstraram que a própolis inibe a proliferação de células 

mononucleares do sangue periférico e de células T humanas, além de diminuir a síntese das 

citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL-12 e IL-2 e induzir a síntese de TGF-β. O éster fenetílico 

do ácido cafeico, um componente fenólico presente na própolis, inibe a ativação de células T 

por inibir os fatores de transcrição NFAT e NF-κB, além de inibir os genes de transcrição e a 

síntese de IL-2 em células T estimuladas (MARQUEZ et al., 2004).  

Diante destas considerações, pode-se explicar os resultados obtidos neste trabalho pela 

modulação da resposta imunológica induzida pela própolis. É provável que o tratamento tenha 

exercido uma atividade anti-inflamatória com inibição da produção de IFN-γ, induzindo o 

estabelecimento de um perfil de resposta Th1 fraca, tornando o organismo mais susceptível à 

infecção. Além disso, é possível que o nível de resposta Th1 tenha sido insuficiente para a 

erradicação do parasito, mas tenha permitido o recrutamento de macrófagos e células T. 

Estudos anteriores estabeleceram que linfócitos T CD4
+
 reativos à L. amazonensis contribuem 

para o desenvolvimento da lesão, e não para sua cura (SOONG et al., 1997). Assim, o 

tratamento com a própolis pode ter criado um ambiente favorável à proliferação do parasito e 

progressão da lesão, justificando o aumento da carga parasitária no linfonodo drenante dos 

camundongos tratados por 8 semanas. Cabe ressaltar que o tratamento por 2 semanas levou a 

uma redução da carga parasitária no linfonodo drenante; isto pode ser explicado pelo fato de o 

IFN-γ não ser crucial para o controle do parasito nos estágios iniciais da infecção em 

camundongos C57BL/6, sendo essencial para o desenvolvimento de uma resposta Th1 

protetora apenas nos estágios mais avançados da infecção (PINHEIRO & ROSSI-

BERGMAN, 2007).  

Salienta-se, no entanto, que a própolis já foi reportada como agente pró-inflamatório. 

Lima et al. (2014) avaliaram o efeito do tratamento com extrato aquoso de própolis verde 

(500 mg/kg/dia, por 4 dias) em modelo de inflamação induzida por implantes de esponja de 

poliéster-poliuretano. Neste estudo, foi observado que o tratamento com própolis induziu o 

aumento da atividade das enzimas inflamatórias NAG e MPO, dos níveis de TNF-α e da 

expressão dos genes para NOS2 e IFN-γ. Estes resultados aparentemente discrepantes podem 

ser atribuídos à vários fatores, como diferenças no modelo animal utilizado, no tipo de lesão 

induzida, na dose de própolis administrada, na duração do tratamento, na origem da própolis e 

no tipo de extrato utilizado. 
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6.9 Avaliação histopatológica das lesões desenvolvidas em camundongos C57BL/6 

infectados por L. amazonensis e tratados com extrato hidroalcoólico de própolis verde 

Para a realização das análises histopatológicas, as patas infectadas dos camundongos 

foram coletadas após 2 e 8 semanas de tratamento com extrato hidroalcoólico de própolis 

verde, correspondentes à 4 e 10 semanas de infecção, respectivamente.   

Os resultados das análises revelaram que, após 4 semanas de infecção (2 semanas de 

tratamento), os animais tratados com o extrato hidroalcoólico da própolis verde exibiram 

intenso infiltrado inflamatório, de distribuição difusa, composto de forma majoritária por 

macrófagos. Ao passo que no grupo controle a inflamação foi discreta a ausente. Em ambos 

os grupos a epiderme apresentava-se íntegra em todas as camadas, bem como a derme, com 

seus respectivos anexos cutâneos de aspecto e distribuição convencional.  

Na décima semana de infecção (8 semanas de tratamento), observou-se um intenso 

infiltrado inflamatório na derme,  em ambos os grupos, controle e tratado, caracterizado por 

um perfil inflamatório crônico, distribuído em toda a camada reticular da derme, de forma 

difusa, caracterizado de forma predominante pela presença de macrófagos, linfócitos e 

esparsos eosinófilos. Foram observados ainda, alguns macrófagos com citoplasma amplo, de 

aspecto vacuolizado (Figura 13). Desta forma, as análises histopatológicas demonstraram que 

o extrato hidroalcoólico da própolis foi capaz de recrutar de forma precoce os macrófagos 

para o sítio da lesão causada por L. amazonensis. 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

51 

 

 

Figura 13: Fotomicrografia de cortes histológicos  (4 μm, HE)  de coxim plantar de camundongos 

C57BL/6 infectados por L. amazonensis.  Figuras A e C indicam os grupos controle infectados e não tratados,  

por 2 e 8  semanas, respectivamente. Figuras B e D indicam os grupos infectados e tratados por 2 e 8 semanas, 

respectivamente. Aumento 40x. As setas indicam infiltrado inflamatório difuso na derme. 

Estes resultados são condizentes com dados da literatura, que apontam que a própolis 

modula a imunidade não específica por meio do recrutamento de macrófagos. Tatefuji et al. 

(1996) demonstraram que seis compostos isolados da própolis, identificados como ácidos 

cafeoilquínicos, são capazes de aumentar a motilidade e distribuição dos macrófagos. Da 

mesma forma, Miranda et al. (2015) observaram que camundongos BALB/c infectados por L. 

amazonensis e tratados com própolis na dose de 5 mg/kg/dia apresentaram um significativo 

aumento no infiltrado de macrófagos no sítio da lesão quando comparados com o grupo 

controle infectado. 

O fato de o extrato hidroalcoólico da própolis verde ter aumentado o recrutamento de 

macrófagos para o sítio da infecção aliado à possível inibição da produção de IFN-γ por estas 

células tornou o ambiente favorável ao desenvolvimento do parasito, deixando o organismo 

susceptível à infecção.  
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7 RESUMO DOS RESULTADOS  

 

Neste estudo, os efeitos leishmanicidas do extrato hidroalcoólico da própolis verde 

foram investigados in vitro, em formas promastigotas, amastigotas axênicas e amastigotas 

intracelulares de L. amazonensis e in vivo, em camundongos C57BL/6 infectados por L. 

amazonensis.  

Observou-se que este extrato não possui efeitos citotóxicos sobre macrófagos 

peritoneais murinos e apresenta atividade inibitória sobre todas as formas de L. amazonensis 

testadas in vitro, de maneira concentração-dependente. Enquanto que in vivo, para a dose 

testada, foram observados efeitos leishmanicidas apenas nos estágios iniciais da infecção, 

havendo até mesmo aumento da carga parasitária no linfonodo poplíteo drenante no estágio 

mais tardio. Além disso, o tratamento não teve influência significativa no tamanho da lesão 

apresentada pelos animais, havendo apenas uma tendência a ser menor quando comparada 

com o grupo controle.  

A partir destes resultados, conclui-se que a própolis pode representar uma potencial 

alternativa terapêutica para utilização em associação no tratamento da leishmaniose. No 

entanto, são necessárias mais investigações a respeito da sua atividade leishmanicida in vivo, 

principalmente. Destaca-se a necessidade de testar outros regimes terapêuticos, com 

diferentes doses e vias de administração. Além disso, é preciso avaliar quais são os efeitos 

leishmanicida e imunomodulador dos diferentes extratos da própolis (alcoólico, aquoso e 

hidroalcoólico), a fim de elucidar melhor tais efeitos de cada tipo de extrato e esclarecer até 

que ponto a imunomodulação exercida pela própolis influencia na atividade leishmanicida dos 

diferentes tipos de extrato de própolis.   
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8 CONCLUSÃO 

Conclui-se que o extrato hidroalcoólico da própolis verde (Cytopropolis
®
) possui 

efeitos inibitórios sobre L. amazonensis in vitro, de maneira concentração-dependente. E, para 

a infecção in vivo, este extrato possui efeito leishmanicida apenas nos estágios iniciais da 

infecção. Além disso, por se tratar de um extrato que é submetido à um rigoroso controle de 

qualidade, há uma garantia da confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados obtidos neste 

trabalho.  
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Green Propolis Dried Extract at 50% w/w concentration 

in Vegetal Hard Capsules of 700 mg 

Botanical Origin Baccharis dracunculifolia 
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   1. Y
 

 
 
 

Thank you very much for choosing our propolis! 
 

 
 

We believe we have been producing the finest and 
safest ftropolis on the market today. In support of 
that, we have been  working under the  strictest 
quality management system of ISO 9001, GMft & 
HACCft that are  issued  by international 
accreditation institutions. 

 

 
 

We offer a 100% satisfaction guarantee. Despite our 
efforts, should you have an unsatisfactory experience 
with a particular  product,  simply  let us know as 
soon as possible, we will gladly refund your money, 
or replace the merchandise.* 

 
 
 
 

* You may return items for a refund of the purchase price, or replacement for 

another product, within 30 days of the delivery date of your order.
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Ref. Lot: CT0216.V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DESCRIPTION
 

Product: Propolis Dried Extract at 50% concentration in hard vegetal Capsules 

Standardized Extract: Min. 50% w/w Concentration of extracted Propolis 

Origin: State of Minas Gerais / Brazil 

Lot code: CT0216.V 

Manufactured on: February 2016 

Use before: February 2019 
Storage conditions: Keep the container tightly closed in a cool dry place 

 

Ingredients: Propolis Dried Extract (from Baccharis dracunculifolia), Starch, 
Vegetal Capsules (V CAPS From Hypromellose) 

 

   CHARACTERISTICS

Color: Amorphous greenish powder 

Appearance of the Capsules: Transparent capsules 

Aroma: Characteristic of Baccharis dracunculifolia 
Flavor: Strong and Bitter 
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PHYSIC-CHEMICAL CONTROL 

 Specifications                                         Results 

1 Physical Aspects Uniform, Symmetrical, Characteristic Brightness            Accordingly 
2       Aspect of the Content Greenish Color, No Impurities, Characteristic Odor          Accordingly 
3       Quercetin (Flavonoid) Min. 1450mg / 100g                                2021 mg / 100g 
4          Capsule moisture Max. 8%                                                5,90 % 
5           Powder moisture Max. 8%                                                5,76 % 
6       Phenolic Compounds  

 

 

Ref. Lot: CT0216.V 

 

  4. CONTROL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Methodology: 

Min. 5000 mg /100g                7211 mg/100g

3.Japan Health Food & Nutrition Food Association (validated to October 31st, 2001). 

4. ARAUJO, J.M.A. Food Chemistry, 3rd edition Instituto Adolfo Lutz; Book: Rules of the Instituto Adolfo Lutz, v.1: 

Physical and Chemical Methods for Analysis of Food. 1ed. Digital. São Paulo: 2005.p.98. 

5. ARAUJO, J.M.A. Food Chemistry, 3rd edition Instituto Adolfo Lutz; Book: Rules of the Instituto Adolfo Lutz, v.1: 
Physical and Chemical Methods for Analysis of Food. 1ed. Digital. São Paulo: 2005.p.98. 
6. FOLIN, O., CIOCAUTEAU, V. On tyrosine and triptofane determination in proteins. J. of     Biol. Chem., v.27, 

    P.627-650, 1927. Brazilian Pharmacopoeia, 4th edition, Part 1 –  1998   

 

 

      5. DPPH FREE RADICAL SACAVENGING      E D 5 0 *
 

Sample Specifications Result 
 

CT0216.V 
 

Max 8.0 μg / mL 
 

6,88 

Analyses performed by: spectrophotometer at 520nm. 

Methodology described by Hatano et al (1989). 

1) 500μL of the ethanolic extract of Propolis sample was 
mixed with equal volume of DPPH solution(60μM). 

2) The absorbance of resulting solution was measured 

at 520nm after 30minutes. 

3) The   Scavenging   activity   was   determinated   by 
comparing the absorbance with that of the 
blank(100% DPPH solution). 

* ED50: Effective Dose that scavenges 50% of radical. 

The chemical structure of DPPH 
(1,1-diphenyl-picrylhydrazyl radical)

Methodology: Hatano, T., Edamatsu,R., Mori, A., Fulita,Y., Yasuhara, T., Yoshida,T., Okuda, T. (1998) Chemical and 

Pharmaceutical Bulletin 37,2016-2021
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       6. IDENTIFICATION & QUANTIFICATION OF ACTIVE COMPOUNDS

 
Analyzes method by HPLC 

After blending the sample to be analyzed, two grams of propolis were extracted with 25mL of 80% ethanol, under ultrasound 

for 5 minutes, bain-marie at 70ºC for 30 minutes and finally ultrasound for 5 minutes. The solution was centrifuged for 30 

minutes to obtain the supernatant. After that, take 2 mL of supernatant + 8 mL of 80% ethanol and filter by membrane . The 

filtered will be used directly for HPLC/DAD analysis with a Merck Hitachi chromatograph equipped with an YMC-Pack ODS-A 

of 250 x 4.6; 5µm column. 

 
Results: Identified Flavonoids and other chemical constituents in Propolis Extract of lot 

CT0216.V 
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Phytochemicals           Wave-length         Retention           Resultado          Resultado 
compounds                      (nm)                time (min)              (mg/g)                   (%) 

1                Coumaric 

2                     Rutin 

310                   13,847                  5,800                  0,580 
254                    22,86                   0,543                  0,054 

3              Pinobanksin 289                   34,287                  0,704                  0,070 

4                 Quercetin 254                   40,527                  1,805                  0,181 
5               Kaempferol 267                   50,067                  1,330                  0,133 

6                Apigenina 267                    51,48                   0,104                  0,010 
7             Pinocembrim 289                   54,747                  1,670                  0,167 
8      Pinobanksin-3-acetato 310                   57,413                  5,342                  0,534 
9                   Crysin 267                   60,533                  1,014                  0,101 

10                 Galangin 267                   62,113                  0,577                  0,058 
11              Tectocrysin 267                    73,78                   0,453                  0,045 
12             Artepillin C® 310                   79,533                 63,504                 6,350 
13               Baccharin 289                    87,08                  17,873                 1,787 

   Total           10,07% 

 

     7. IDENTIFICATION OF BOTANICAL ORIGIN
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No.                   Compounds                         Retention Time (Min)                      Wave-length 

(nm) 
1                      Coumaric 13,867                                          310 
2                          Rutin 22,76                                           254 
3                    Pinobanksin 33,987                                          289 
4                       Quercetin 40,57                                           254 
5                     Kaempferol 50,067                                          267 
6                       Apigenin 51,507                                          267 
7                    Pinocembrin 55,40                                           289 
8            Pinobanksin-3-acetate 57,393                                          310 
9                       Galangin 60,633                                          267 

10                       Chrysin 62,133                                          267 
11                   Kaempferide 64,18                                           310 
12                   Tectochrysin 74,060                                          267 
13                   Artepillin C® 79,533                                          310 
14                     Baccharin  87,10                                           289 

 

Conclusion: 

“The Pharmanectar’s Propolis sample, Lot# CT0216.V, belongs to “Group 12” of 

Brazilian Propolis. Its botanical origin is identified as “Baccharis dracunculifolia.” 
 
 

 UNDESIRABLE CONTAMINANTS 8.

8.1: ANTIBIOTICS TESTS 
ANTIBIOTICS TESTS 

 

Test Specification Result 

Chlortetracycline Max 0,05 < 0.05 

Oxytetracycline Max 0,05 mg/kg < 0.05 

Tetracycline Max 0,05 < 0.05 

Methodology: “J5015 – Tetracyclines – LC/MS/MS (Ref.: Internal Method)” Detection Limit: Tetracycline – 0.05 

mg/Kg / Chlortetracycline – 0.05 mg/Kg / Oxytetracycline – 0.05 mg/Kg
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MICRO-BIOLOGICAL  
 Specification                  Result 

1                               Total bacteria Count Max 3000 CFU/g             Absent/g 
2                                   Total Coliforms Absent/g                    Absent/g 
2                                   Escherichia Coli Absent/g                    Absent/g 
3                             Staphylococcus aureus Absent/g                    Absent/g 
4                                  Mould and Yeast Max 3000 CFU/g             Absent/g 
5                          Samonella ssp (Research)  
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8.2: MICRO-BIOLOGICAL CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Methodology: Total count of bacteria 

Bibliography: 

Absent/25g                Absent/25g

-ISO 6887- Microbiology of food and animal feed products - samples test preparation, initial suspension and decimal dilutions for microbiological 

analyzes. 

-ISO 7218, Microbiology of food and animal feed products - General guidelines for microbiological analyzes. 

-Norma ISO 6222: 1999. 

-Ministry of Agriculture, Livestock and Supply. IN number 62, August 26, 2003. 

-Guide Interpretation 3M® Petrifilm. 

2- Methodology: Identification and count Total coliforms and Escherichia coli 

Bibliography: 

-Method Official AOAC 991.14 

-ISO 6887- Microbiology of food and animal feed products - samples test preparation, initial suspension and decimal dilutions for microbiological 

analyzes. 

-ISO 7218, Microbiology of food and animal feed products - General guidelines for microbiological analyzes. 

-Ministry of Agriculture, Livestock and Abastecimento.IN number 62, August 26, 2003. 

-Guide Interpretation 3M® Petrifilm. 
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8.3: PESTICIDES TESTS 
 

ORGANOCHLORINE COMPOUNDS 

Test Specification            Result Test Specification              Result 

Heptachlor Max 0,004 ppm     Not Detected  Mirex Max 0,02 ppm        Not Detected 

Heptachlor epoxide Max 0,004 ppm     Not Detected Chlordane Max 0,0001 ppm      Not Detected 

OP – DDE & PP – DDE Max 0,02 ppm      Not Detected  Aldrin Max 0,004 ppm       Not Detected 

OP – DDD & PP – DDD Max 0,02 ppm        Not Detected Dieldrin Max 0,008 ppm       Not Detected 

OP – DDT & PP - DDT Max 0,02 ppm        Not Detected  Endrin Max 0,008 ppm       Not Detected 

BHC - Alpha Max 0,004 ppm     Not Detected Methoxychlor Max 0,06 ppm        Not Detected 

BHC - Beta Max 0,02 ppm  Not Detected  Endosulfan I Max 0,02 ppm        Not Detected 

 BHC – Gamma (Lindane) Max 0,004 ppm     Not Detected Endosulfan II Max 0,02 ppm        Not Detected 

BHC – Delta Max 0,02 ppm      Not Detected  Endosulfan (Sulfate)  Max 0,02 ppm        Not Detected 
ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS 

Test Specification            Result Test Specification              Result 

Diazinon Max 0,05 ppm  Not Detected  Ethyl Parathion Max 0,05 ppm        Not Detected 

Ethion Max 0,05 ppm      Not Detected Methyl Parathion Max 0,05 ppm        Not Detected 

Malathion Max 0,05 ppm      Not Detected  Phorate Max 0,05 ppm        Not Detected 

CHLORINEPHOSPHORUS COMPOUNDS 

Test Specification                                                                 Result 

Chlorpyrifos Max 1,0 ppm                                                            Not Detected 

Methodology: Gaseous Chromatography - Bibliography: AOAC 14 Ed. 1984 - Adapted 
Detection Limit –  Organochlorine  (Heptachlor – 0,004ppm/ Heptachlor epoxide - 0,004ppm / OP DDE e PP DDE – 0,02ppm/ 

OP DDD e PP DDD – 0,02ppm/ OP DDT e PP DDT – 0,02ppm/ Mirex - 0,02ppm/ Chlordane – 0,0001ppm/ BHC Alfa – 

0,004ppm/ BHC Beta – 0,02ppm/ BHC Gama (Lindane) – 0,004ppm / BHC Delta - 0,02ppm/ Aldrin -0,004ppm/ Dieldrin - 

0,008ppm/ Endrin – 0,008ppm/ Methoxychlor – 0,06ppm/ Endossulfan I - Endossulfan II - Endossulfan (Sulfato) – 0,02ppm) 
Organophosphorus  - Diazinon - 0,05ppm / Ethion -0,05ppm / Malathion -0,05ppm / Ethyl Parathion -0,05ppm /Methyl 
Parathion- 0,05ppm / Phorate- 0,05ppm 

        Chlorpyrifos - 1.0 ppm.   
 
 
 
 
 

 

Sheila Rago Lemos Abreu - Director 
Pharmacist - CRF 8439 

Nectar Farmaceutica Ltda 

Certified Company ISO 9001 – GMP – HACCP 
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OFÍCIO CEUA Nº. 029/2016, de 29 de fevereiro de 2016 

 
 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) 

Professor(a) Doutor(a) Sandra Aparecida Lima de Moura 

DECBI/NUPEB/UFOP/UFOP 

 

 
Senhor(a) Pesquisador(a), 

Federal 

de Ouro Preto 

 
 
 

Estamos enviando o certificado de aprovação do protocolo nº. 2015/58, intitulado 

“Avaliação da atividade leishmanicida e do efeito sobre a cinética da resposta inflamatória do 

Cytopropolis® em camundongos C57BL/6 infectados por Leishmania amazonensis”. 

 

2. Atendendo ao art. 6º, IX, da Resolução Normativa CONCEA nº 1, de 09.07.2010, 

solicitamos que encaminhe a CEUA/UFOP o relatório final do projeto, após executá-lo, conforme modelo do 

site da CEUA. 

 
 

 
Atenciosamente, 

 

 

Prof.ª Dr.ª Lenice Kappes Becker 

Coordenadora da CEUA/UFOP. 

mailto:ceua@propp.ufop.br
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Federal 

de Ouro Preto 

 

 
 
 
 

CERTIFICADO 

 
 

 

Certificamos que o protocolo do projeto com uso de animais nº. 2015/58, intitulado 

“Avaliação da atividade leishmanicida e do efeito sobre a cinética da resposta inflamatória 

do Cytopropolis® em camundongos C57BL/6 infectados por Leishmania amazonensis”, 

que tem como responsável o/a Prof(a). Dr(a). Sandra Aparecida Lima de Moura, foi 

APROVADO pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFOP – CEUA/UFOP, de 

acordo  com tabela abaixo: 

 
 

DADOS DOS ANIMAIS APROVADOS 

ESPÉCIE/LINHAGEM N.º DE ANIMAIS IDADE SEXO 

CAMUNDONGO C57BL/6 160 6 A 8 

SEMANAS 

FÊMEA 

Restrição de dieta: ( )  sim ( X ) não 

Especificar: 

 
 

Este Certificado expira em: 01/02/2018. 

 

 
Ouro Preto, 29 de fevereiro de 2016. 

 

 

Prof.ª Dr.ª Lenice Kappes Becker 

Coordenadora da CEUA/UFOP 

mailto:ceua@propp.ufop.br
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OFÍCIO CEUA Nº. 045/2017, de 30 de Março de 2017 

 
 
 
 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) 

 

Professor(a) Doutor(a) Sandra  Aparecida Lima de Moura 

 

DECBI/ICEB 

 

 
Senhor(a) Pesquisador(a), 

 
Federal 

de Ouro Preto

 

 
 
 

Estamos enviando o certificado de aprovação a partir do protocolo nº. 

 

2017/01,  intitulado  “Avaliação  in  vitro   da  atividade  leishmanicida e 

imunomoduladora da própolis verde em cultura de macrófagos infectados por  L. 

amazonensis”. 

 
 

2.                  Atendendo  ao art.  6º,  IX,  da Resolução  Normativa  CONCEA nº  1,  de 

 

09.07.2010, solicitamos  que encaminhe a CEUA/UFOP  o relatório  final  do projeto, 

após executá-lo, conforme modelo do site da CEUA. 

 
 
 

 
Atenciosamente, 

 

Prof.ª Dr.ª Paula  Melo  de Abreu Vieira 

 

Coordenadora da  CEUA/UFOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 

mailto:ceua@propp.ufop.br


76 

M  I  N I  S T É R I O D  A E  D U C  A Ç  Ã   O 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE   ANIMAIS 

Campus Universitário - Morro do Cruzeiro – ICEB-II, Sala 29 

35400-000 - Ouro Preto - MG - Brasil  

 

 

 
Email: ceua@propp.ufop.br 

[  

 
Federal 

d

 

CERTIFICADO 
 

 
 
 
 

Certificamos  que o protocolo  do projeto com uso de animais  nº.  2017/01, 

intitulado “Avaliação in vitro da atividade leishmanicida e imunomoduladora 

da própolis verde em cultura de macrófagos infectados por  L. amazonensis.”, 

que tem como responsável o/a  Prof(a).  Dr(a).  Sandra   Aparecida Lima  de 

Moura,  foi  aprovado pela Comissão  de Ética  no Uso de Animais  da UFOP – 

CEUA/UFOP, de acordo com tabela abaixo: 
 
 
 
 
 

Dados dos Animais Aprovados 

Espécie/linhagem N.º de Animais Idade Sexo 

Swiss 24 8-10 semanas F e M 
 
 
 

Restrição de dieta: ( ) sim (X ) não 
 

Especificar a dieta: 

 

 
Este Certificado expira em:   01 de fevereiro de 2018 

 
 
 
 
 
 

Ouro Preto, 30 de Março de 2017. 

 

 

 

 
Prof.ª Dr.ª Paula  Melo  de Abreu Vieira 

 

Coordenadora da  CEUA/UFOP. 
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