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RESUMO 

 

ALDANA-MEJÍA, J. A. Caracterização química e estudos toxicológicos da própolis 

vermelha e da sua fonte botânica Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 2022. 122f. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

A própolis vermelha brasileira é o resultado da interação entre as abelhas Apis mellifera e duas 

espécies vegetais, sendo Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. (Fabaceae), a fonte primária de 

isoflavonoides e de outros compostos fenólicos característicos. Esta variedade de própolis tem 

amplo uso tradicional e várias atividades biológicas relatadas, apresentando alto potencial no 

desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Todavia, há poucos estudos que garantam 

segurança do seu uso. Neste sentido, este trabalho teve por objetivo realizar a caracterização 

química, a validação de método analítico e a avaliação do potencial toxicológico in vitro e in 

vivo da própolis vermelha proveniente de Canavieiras (Bahia). Para tanto, algumas técnicas 

cromatográficas foram utilizadas para a purificação dos compostos oriundos do extrato 

hidroalcóolico da própolis vermelha (EPV) e especroscópicas para a identificação dos 

compostos. Entre estas técnicas, a ressonância magnética nuclear que foi utilizada para 

aidentificação dos compostos liquiritigenina, calicosina, isoliquiritigenina, vestitol, neovestitol, 

medicarpina, biochanina A, 7-O-metilvestitol, oblongifolina B e uma mistura dos isômeros 

gutiferona E / xantoquimol. Posteriormente, foi desenvolvido e validado um método analítico 

por CLAE-DAD para a análise do extrato incluindo nove dos onze marcadores isolados, 

priorizando os isoflavonoides. O método apresentou linearidade, seletividade, precisão, 

exatidão e robustez, de acordo com os delineamentos dos guias de validação utilizados. Uma 

análise sazonal de amostras desta variedade de própolis também foi realizada, evidenciando 

maior concentração dos marcadores usados em períodos da estação chuvosa com maior 

umidade e menor radiação solar. No que se refere aos ensaios biológicos, foram avaliados a 

atividade citotóxica do EPV, do extrato das folhas (EFD) e do caule (ECD) de D. ecastaphyllum 

em linhagem de fibroblastos humanos (GM07492A), por meio do ensaio colorimétrico do XTT, 

sendo observada redução significativa da viabilidade celular em concentrações maiores ou igual 

a 78 µg/mL. A avaliação do potencial genotóxico dos EPV, ECD e EFD foi conduzida por meio 

do teste de micronúcleo em células V79 (fibroblastos de pulmão de hamster chinês) e do EPV 

em sangue periférico de camundongos. Os resultados revelaram a ausência de genotoxicidade 

dos extratos, tanto in vitro quanto in vivo. Um ensaio de toxicidade aguda por dose única 

também foi realizado, no qual se evidenciou que a dose letal média (DL50) do EPV por 

administração oral em ratos Wistar Hannover (fêmeas) é superior a 2000 mg/kg. A partir dos 

resultados obtidos, foi realizado um ensaio de toxicidade subcrônica do EPV em ratos Wistar 

Hannover (machos e fêmeas), em doses repetidas de 1000 mg/kg durante 90 dias. Não foram 

observados sintomas de toxicidade imediata nos animais tratados com EPV, embora tenham 

sido observadas algumas alterações no peso relativo de alguns tecidos como fígado, tireoide e 

próstata, bem como em alguns dos parâmetros relacionados à função renal e hepática nos 

machos. Esses resultados reforçam a importância de que novos estudos sejam realizados de 

modo a investigar uma possível toxicidade mediada por um consumo prolongado da própolis 

vermelha.  

 

Palavras-chave: Própolis vermelha; Dalbergia ecastaphyllum; citotoxidade; genotoxidade; 

toxicidade aguda/subcrônica; roedores.  
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ABSTRACT 

 

ALDANA-MEJÍA, J. A. Chemical characterization and toxicological studies of Brazilian 

red propolis and its botanical source Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 2022. 122p. 

Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

Brazilian red propolis results from the interaction between Apis mellifera bees and two plant 

species, being Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. (Fabaceae), the primary source of 

isoflavonoids and other characteristic phenolic compounds. This variety of propolis has wide 

traditional use, and several biological activities reported, presenting a high potential in the 

development of pharmaceutical products. However, few studies guarantee safety in its use. In 

this sense, this work aimed to carry out the chemical characterization, the validation of the 

analytical method, and the evaluation of the in vitro and in vivo toxicological potential of red 

propolis from Canavieiras (Bahia). For that, some chromatographic techniques were used to 

purify compounds from the hydroalcoholic extract of red propolis (BRP), and spectroscopy to 

identify the compounds. Among these techniques is the nuclear magnetic resonance, identifying 

compounds such as liquiritigenin, calycosin, isoliquiritigenin, vestitol, neovestitol, medicarpin, 

biochanin A, 7-O-methylvestitol, oblongifolin B and a mixture of gutiferone E / xanthochymol 

isomers. Subsequently, an analytical method by HPLC-DAD was developed and validated to 

analyze the extract, including nine isolated chemical markers, prioritizing isoflavonoids. The 

method showed linearity, selectivity, precision, accuracy, and robustness according to the 

validation guides' designs. A seasonal analysis of samples of this variety of propolis was also 

performed, showing a higher concentration of markers used in periods of the rainy season with 

higher humidity and lower solar radiation. With regard to biological assays, the cytotoxic 

activity of BRP, leaf extract (DLE), and stem extract (DSE) of D. ecastaphyllum in a human 

fibroblast lineage (GM07492A) was evaluated employing the XTT colorimetric assay. 

Significant reduction in cell viability was observed at concentrations greater than or equal to 78 

µg/mL. The genotoxic potential of BRP, DLE, and DSE was evaluated through the 

micronucleus test in V79 cells (Chinese hamster lung fibroblasts) and BRP in peripheral blood 

of mice. The results revealed the absence of the extracts' genotoxicity in vitro and in vivo. A 

single dose acute toxicity test was also performed. This trial showed that the mean lethal dose 

(LD50) of BRP by oral administration in Wistar Hannover rats (female) is more significant than 

2000 mg/kg. Based on the results obtained, a subchronic toxicity test of BRP was carried out 

in Wistar Hannover rats (male and female) at repeated doses of 1000 mg/kg for 90 days. No 

symptoms of immediate toxicity were observed in animals treated with BRP, although some 

changes were observed in the relative weight of some tissues, such as the liver, thyroid, and 

prostate, and some of the parameters related to renal and hepatic function in males. These results 

reinforce the importance of further studies to investigate possible toxicity mediated by 

prolonged consumption of red propolis. 

 

Keywords: Red propolis; Dalbergia ecastaphyllum; cytotoxicity; genotoxicity; acute/sub-

chronic toxicity; rodents.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Própolis: aspectos gerais 

A própolis é um produto natural resultante da coleta por parte das abelhas, de diversas 

resinas obtidas em diferentes órgãos de plantas, que são levadas para a colmeia para serem 

trituradas, umedecidas com saliva e secreções enzimáticas e misturados com a cera produzida 

pelas glândulas salivares destes insetos (Bankova et al., 2018; Cauich-Kumul & Segura 

Campos, 2019). Este é um dos três produtos apícolas derivados de espécies vegetais, junto com 

o mel e o pólen (Bankova et al., 2018). No geral, o estudo da própolis tem se centrado nas 

colmeias de abelhas da espécie Apis mellifera (Apidae), a qual é também produzida por outros 

grupos de abelhas, entre elas as abelhas tropicais sem ferrão (Apidae: Meliponini) (Drescher et 

al., 2019; Reyes-González & Zamudio, 2020). 

O termo própolis foi proposto por Aristóteles, a partir das palavras “pro” ou antes e “polis” 

ou cidade, dando o significado de “defensor da cidade” por ser este um dos seus papeis 

biológicos dentro da colmeia (Martinotti & Ranzato, 2015). Após a sua produção, a própolis é 

usada para revestir as paredes internas da colmeia, selar furos e fendas no ninho, proteger a 

entrada contra ventos, chuvas e invasores, os quais são mortos e embalsamados com este 

material (Bankova et al., 2019; Cauich-Kumul & Segura Campos, 2019). Além disso, sabe-se 

que esta resina pode reduzir o risco do crescimento de fungos e bactérias, a transmissão de 

doenças e parasitas através da colônia, cumprindo, desta forma, um papel de imunidade social 

(Martinotti & Ranzato, 2015; Salatino et al., 2011). A própolis vem sendo considerada ainda 

como um importante composto no que se refere à saúde do sistema imunológico das próprias 

abelhas, reduzindo assim o risco de transmissão de doenças e parasitas através da colônia 

(Bankova et al., 2019; Salatino et al., 2011).  

A própolis foi utilizada por culturas ancestrais; os egípcios deram uso como embalsamador, 

os gregos como ingrediente de perfumes e os romanos como conservante de vinhos (Martinotti 

& Ranzato, 2015). Ao longo do tempo, as propriedades medicinais tanto preventivas quanto 

curativas da própolis foram descobertas, e este produto foi tomando importância como 

antisséptico no tratamento de feridas, lesões cutâneas e úlceras, bem como na redução de edema 

e alivio da dor (Berretta et al., 2017; Martinotti & Ranzato, 2015).   

O valor da própolis na medicina popular através dos anos fez com que no século XVII, a 

London Pharmacopoeia a considerasse oficialmente dentro da categoria de medicamento, 
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estabelecendo-se como um produto de alto impacto e aceitação, promovendo o interesse 

científico tanto por sua composição química, como por suas propriedades biológicas (Berretta 

et al., 2017). 

 

1.2. Características e importância da própolis Brasileira 

Para a produção da própolis, diferente do que se observa para outros produtos, as abelhas 

utilizam diferentes espécies de plantas, assim como diversas partes da planta, refletindo assim 

na complexidade química observada para este produto (Kasote et al., 2022). A própolis é 

composta por aproximadamente 50-70% de resinas, até 87% de ceras, 1-3% de compostos 

voláteis, até 5% de pólen, além de outras substâncias como metabólitos secundários, 

aminoácidos, vitaminas (B1, B2, B6, C e E), minerais (alumínio, antimônio, cálcio, césio, 

cobre, ferro, lantânio, manganês, mercúrio, níquel, prata, vanádio e zinco) e, por vezes, até 

alguns fragmentos de madeira (Cauich-Kumul & Segura Campos, 2019; Kasote et al., 2022; 

Martinotti & Ranzato, 2015). 

Sólida à temperatura ambiente, sua composição química, aroma e cor variam de acordo 

com a região geográfica, fonte botânica, estação do ano e vegetação ao redor da colmeia.  Mais 

de 300 metabólitos secundários diferentes já foram caracterizados na própolis, incluindo 

fenilpropanoides, chalconas, ésteres alifáticos, diidrochalconas, flavonoides, terpenoides entre 

outras substâncias (Jain et al., 2014; Martinotti & Ranzato, 2015).  

As própolis provenientes de áreas tropicais, em especial as provenientes da América do 

Sul, são ricas em derivados prenilados do ácido p-cumárico, flavonoides, terpenos, 

isoflavonoides, benzofenonas e lignanas polipreniladas (Kasote et al., 2022). Num primeiro 

momento, baseado nas características físico-químicas e propriedades biológicas, foram 

identificados a partir da análise de 500 amostras, 12 tipos de própolis (Park et al., 2000). 

Recentemente, outras variedades deste produto foram caracterizados como o vermelho do 

mangue, o preto da Amazônia e o verde da Caatinga, indicando que ainda são necessários 

estudos para conhecer a magnitude da diversidade dos diferentes tipos de própolis brasileiros 

(Salatino et al., 2021).  

Um dos tipos mais conhecidos de própolis tem a Baccharis dracunculifolia como sua 

origem botânica. Esta variedade de própolis, encontrada principalmente nas regiões sudeste e 

sul do Brasil, refere-se a própolis verde. Este tipo de própolis tem o artepelin C, a drupanina, e 

o ácido p-cumárico como seus principais marcadores (Bankova et al., 2019). Outras espécies 

vegetais que consistem em fonte botânica para outros tipos de própolis pertencem aos gêneros 
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Araucaria, Populus, Pinus, Clusia, Vernonia, Mimosa, Eucalyptus e Dalbergia spp, entre 

outras plantas (Kasote et al., 2022; Salatino et al., 2021).  

Inúmeras propriedades, incluindo antimicrobiana, anticâncer, anti-inflamatória, antiviral, 

imunomodulatória, antisséptica e antioxidante, entre outras, têm sido associadas a utilização 

dos diferentes tipos de própolis. Tais propriedades tem proporcionado sua utilização como 

insumo para a indústria de produtos naturais, sendo encontrados nas formas de cápsulas, 

xaropes e cremes (Berretta et al., 2017; Salatino et al., 2021). Estes produtos, por sua vez, são 

altamente valorizados em países asiáticos, onde sua comercialização é lucrativa atingindo 

valores de até U$ 200 por quilograma do produto. O Brasil consiste no terceiro produtor 

mundial de própolis, abastecendo, por exemplo, aproximadamente 80% da demanda japonesa 

(Berretta et al., 2017). 

 

1.3. Própolis vermelha brasileira: origem e composição química. 

A própolis vermelha é produzida em países tropicais como México, Cuba, Venezuela, e 

Brasil (Mendonça-Melo et al., 2017). No território brasileiro, os manguezais do Nordeste com 

destaque para Alagoas e o sul da Bahia, são o principal foco de produção deste tipo de própolis 

(Vidal, 2021). Em 2008, foram publicados os primeiros trabalhos com amostras da própolis 

vermelha brasileira, as quais foram coletadas nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco e Paraíba.  Junto com as amostras de própolis foram coletados os exsudados da 

Dalbergia ecastaphyllum (L) (Fabaceae), espécie, até então, suspeita de ser sua fonte botânica 

(Daugsch et al., 2008; B. Silva et al., 2008).  

A análise cromatográfica dos extratos, feitos a partir das amostras, revelaram que a 

composição química da própolis e dos exsudados da planta eram similares, concluindo que esta 

espécie era usada pelas abelhas para sua elaboração. A própolis vermelha e os exsudados de D. 

ecastaphyllum, fitoquimicamente, se caracterizam pela presença de flavononas, flavonóis, 

xantonas, triterpenos pentacíclicos, catequinas, chalconas, e benzofenonas polipreniladas (I. C. 

G. de Mendonça et al., 2015).  

Entre os compostos identificados na própolis vermelha se encontram os flavonóis 

quercetina, retusapurpurina B e A (estes últimos responsáveis pela cor vermelha); a flavanona 

liquiritigenina; as isoflavonas daidzeína, formononetina, biochanina A e 7,4’-diidroxi-

isoflavona; os isoflavonoides neovestitol, vestitol, e 4’-7-dimetoxi-2’-isoflavonol; o 

neoflavonoide dalbergina; a chalcona  isoliquiritigenina; os pterocarpanos medicarpina e 

homopterocarpina; e as benzofenonas polipreniladas guttiferona E, xantochimol e 
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oblongifolinas (Alencar et al., 2007; Bueno-Silva et al., 2013; Daugsch et al., 2008; Mendonça-

Melo et al., 2017; Oldoni et al., 2011; Piccinelli et al., 2011; B. Silva et al., 2008).  

A mistura de flavonas, isoflavonoides e pterocarpanos é comum nas própolis vermelha 

brasileira e cubana. Estudos tem sugerido que estas própolis compartilham a D. ecastaphyllum 

como fonte botânica (Piccinelli et al., 2011). D. ecastaphyllum se distribui em ilhas do Caribe, 

e no Brasil está presente em restingas e manguezais, desde o estado de Santa Catarina (sul do 

Brasil) até as regiões nordeste e norte do Brasil (Salatino, 2018). Porém, a própolis vermelha 

brasileira tem revelado diferenças significativas tanto em sua composição química como em 

sua produção quando comparada a outros tipos de própolis vermelhas das regiões tropicais. 

Ademais, novas interações planta-inseto que influenciam a produção de própolis vermelha 

no Brasil têm sido descobertas em apiários da região Nordeste. A resina avermelhada exsudada 

do caule de D. ecastaphyllum tem uma produção induzida pela eclosão de larvas do besouro 

Agrilus propolis (Buprestidae) (Migliore et al., 2022). Até o momento, não se tem 

conhecimento sobre este fenômeno e sua ocorrência em outras regiões tropicais produtoras de 

própolis vermelha no mundo. 

Em relação a suas características químicas, a presença de benzofenonas polipreniladas 

detectadas nas amostras de própolis vermelha cubana e brasileira, mas ausentes na D. 

ecastaphyllum, tornaram-se o diferencial suscitando dúvidas sobre a possível participação de 

uma segunda fonte botânica na produção desta variedade de própolis. No que se refere a 

própolis cubana, por exemplo, Clusia rosea (Clusiaseae) foi indicada como a fonte botânica 

destes compostos (Cuesta-Rubio et al., 2002; Piccinelli et al., 2005). Já os estudos realizados 

no Brasil a partir das amostras provenientes da Bahia, revelaram que, a resina da espécie 

Symphonia globulifera L.f., consiste não só na fonte das benzofenonas polipreniladas, como de 

alguns de seus triterpenoides (Ccana-Ccapatinta et al., 2020). 

 

1.4. Potencial biológico da própolis vermelha 

São diversos os estudos relacionados à avaliação das atividades biológicas desta variedade 

de própolis. Entre o potencial biológico mais citado da própolis vermelha se encontra o 

antimicrobiano. Foi demonstrado que o extrato alcoólico é ativo contra Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923) (Alencar et al., 2007; Daugsch et al., 2008; Oldoni et al., 2011), Streptococcus 

sobrinus, S. mutans e S. aureus (Bueno-Silva et al., 2013), Pseudomonas aeruginosa, Bacillus 

subtilis, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Proteus 

mirabilis (Righi et al., 2011) e Escherichia coli (Devequi-Nunes et al., 2018; Regueira et al., 

2017; Righi et al., 2011). 
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Extratos da própolis também têm sido ativos contra diversas espécies de fungos do gênero 

Candida sp., tais como C. albicans (Botteon et al., 2021; F. Silva et al., 2019), C. krusei (F. 

Silva et al., 2019), C. tropicalis (Bezerra et al., 2015), C. parapsilosis e C. glabrata (L. S. de 

Mendonça et al., 2015). O extrato hidroalcoólico da própolis vermelha inibiu a atividade 

metabólica em biofilmes de C. albicans, com efeito semelhante à clorexidina (Martorano-

Fernandes et al., 2020). 

Atividade citotóxica significativa frente a células tumorais como HeLa (adenocarcinoma 

cervical) (Alencar et al., 2007; Silva Frozza et al., 2013), 5637 (bexiga) (Begnini et al., 2014), 

SF-295 (glioblastoma humano), OVCAR-8 (ovário) e HCT-116 (cólon) (I. C. G. de Mendonça 

et al., 2015; F. Silva et al., 2019), Hep-2 (carcinoma de laringe) (Silva Frozza et al., 2013), T24 

(bexiga) e PC-3 (próstata) (Botteon et al., 2021) tem sido mencionada. A própolis também 

demonstrou ser citotóxica contra diferentes linhagens celulares de leucemia. Ressalta-se, no 

entanto, a atividade citostática encontrada contra as linhagens de leucemia K562 e Nalm16, 

promovendo a apoptose nas células K562 em resposta similar ao controle Gleevec (Franchi et 

al., 2012). Em ensaios in vivo, a administração oral do extrato da própolis a ratos na dose de 

100 mg/Kg promoveu uma diminuição da multiplicidade tumoral da carcinogênese dérmica, 

demonstrando uma pontuação de malignidade significativamente menor do que aquela no grupo 

de animais não tratados (Pinheiro et al., 2014).  

O extrato da própolis vermelha também exibiu significativa capacidade em neutralizar o 

radical DPPH (I. C. G. de Mendonça et al., 2015; Righi et al., 2011; Silva Frozza et al., 2014), 

assim como as suas frações em hexano, clorofórmio e acetato de etila (I. C. G. de Mendonça et 

al., 2015). Estudos de novos sistemas de liberação controlada e entrega a alvos específicos, 

também têm sido testados com a própolis vermelha brasileira. O extrato de própolis foi 

encapsulado em nanopartículas de sílica mesoporosa e a sua capacidade antioxidante também 

foi avaliada em relação a sua capacidade em neutralizar o radical DPPH. A atividade 

antioxidante da própolis vermelha foi mantida ao ser encapsulada, mostrando que estes novos 

sistemas de encapsulamento preservam as propriedades físico-químicas e farmacológicas deste 

produto (Laís et al., 2020). 

Além disso, efeitos de proteção renal foram demonstrados por alguns estudos após 

episódios de insuficiência renal isquêmica aguda induzida (Da Costa et al., 2015) e de ablação 

(Teles et al., 2015). O extrato hidroalcoólico da própolis vermelha melhorou os parâmetros 

associados ao estresse oxidativo, lesões histológicas e inflamação do tecido.  

Outros estudos evidenciaram ainda importante atividade anti-inflamatória do extrato da 

própolis vermelha. Ratos tratados oralmente com o extrato de própolis vermelha, apresentaram 
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inibição do edema de pata induzido por carragenina (Cavendish et al., 2015). As análises 

realizadas tanto em camundongos tratados por via intraperitoneal (Bueno-Silva et al., 2013), 

como em ratos tratados por via oral (Cavendish et al., 2015) demonstraram que a atividade anti-

inflamatória do extrato pode estar relacionada a inibição da migração dos neutrófilos após a 

indução. Parte deste efeito pode ser atribuído à presença de neovestitol, vestitol e 

formononetina, que também mostraram atividade nos ensaios realizados. A própolis vermelha 

em formulação oral também tem se mostrado com potencial anti-inflamatório em pele de ratos 

expostos a radiação UVB (Batista et al., 2018). 

Extratos hidroalcoólicos da própolis vermelha de diferentes localidades foram testados 

contra as formas promastigotas de Leishmania braziliensis e L. infantum, evidenciando 

atividade contra os dois protozoários de forma dose-dependente (Araujo et al., 2018; Regueira-

Neto et al., 2018). Nanopartículas carregadas com extrato de própolis vermelha também 

mantiveram a atividade citotóxica sobre a forma promastigota de L. braziliensis (do Nascimento 

et al., 2016). A própolis vermelha também apresentou atividade citotóxica contra a forma 

epimastigota de Trypanosoma cruzi, sendo seletiva e segura para células de fibroblastos 

(Regueira-Neto et al., 2018).  

Importante atividade gastroprotetora também tem sido atribuída à administração oral do 

extrato hidroalcóolico da própolis vermelha. Ensaios realizados tanto em ratos como em 

camundongos como modelo agudo de úlcera mostraram uma redução significativa nos danos à 

mucosa gástrica aliados à diminuição em alguns dos parâmetros relacionados ao estresse 

oxidativo (De Mendonça et al., 2020; Boeing et al., 2021). Sabe-se, ainda, que a incorporação 

de extratos hidroalcoólicos da própolis vermelha em filmes curativos à base de colágeno 

melhorou a cicatrização de queimaduras induzidas em ratos, sem efeitos tóxicos (De Almeida 

et al., 2013). Ademais, a administração oral destes extratos, em modelo murino, também  

favoreceu o processo de cicatrização,  além de suprimir a resposta inflamatória durante o reparo 

tecidual (Corrêa et al., 2017). 

 

1.5. Caracterização química da própolis vermelha: importância da validação de métodos 

analíticos  

Nos últimos anos, muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o foco na avaliação 

das atividades biológicas da própolis vermelha brasileira. Sabe-se, contudo, que tais atividades 

estão diretamente associadas à sua composição química e a concentração dos seus constituintes. 

Todavia, a complexidade química, na maioria das vezes observada para os produtos de origem 

natural transformam sua utilização em um desafio no que diz respeito à sua utilização e ao 
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aproveitamento de todo seu potencial biológico (Indrayanto, 2018). Especificamente no caso 

da própolis, sabe-se que a área geográfica da coleta e a correlação entre as fontes botânicas e as 

condições meteorológicas são de grande importância na constituição final da resina (Bankova 

et al., 2018; Bueno-Silva et al., 2017; do Nascimento et al., 2019). 

Nesta perspectiva, considerando o potencial da própolis vermelha brasileira na 

elaboração de produtos alimentícios e em formulações com potencial farmacológico, torna-se 

necessário o estabelecimento de métodos que permitam o seu controle de qualidade. Nesse 

sentido, a utilização de alguns critérios referentes à padronização dos perfis químicos das 

amostras é de extrema importância. Sem esta padronização não é possível certificar que os 

produtos possuem características aceitáveis, consistentes e estáveis entre e dentro de cada lote 

(Indrayanto, 2018). A quantificação de marcadores específicos, especialmente os 

biologicamente ativos, garante tanto a atividade farmacológica como a segurança dos produtos 

(Bankova et al., 2019; do Nascimento et al., 2019; Escriche & Juan-Borrás, 2018).   

A necessidade do desenvolvimento e validação de métodos analíticos que possam ser 

aplicados para o controle de qualidade se torna de grande importância em produtos de origem 

natural (Indrayanto, 2018). Através da validação analítica, os métodos usados para quantificar 

substancias ativas podem ser considerados confiáveis e adequados (ANVISA, 2017; ICH, 

2005). Dentro do desenvolvimento e da validação dos métodos analíticos, alguns critérios de 

aceitação devem ser considerados, tais como seletividade, faixa de trabalho (dos marcadores 

selecionados), linearidade, exatidão, precisão e limites de detecção e quantificação (Indrayanto, 

2018). Guias sobre as metodologias a seguir para a validação de métodos analíticos têm sido 

emitidas por agencias de controle como a International Conference on Harmonization (ICH, 

2005) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ICH, 2005). 

Diversas técnicas analíticas têm sido utilizadas na busca da caracterização química da 

própolis vermelha, porém são poucos os trabalhos dedicados ao desenvolvimento de métodos 

para a quantificação dos compostos ativos. Estimativas sobre a quantidade dos compostos 

presentes na própolis vermelha brasileira têm sido realizadas através de CLAE-DAD (Bueno-

Silva et al., 2017) e Cromatografia Líquida Acoplada à Espectrometria de Massas Triplo 

Quadrupolo (do Nascimento et al., 2019). Porém, nenhuma destas metodologias foi 

desenvolvida com o objetivo de ser referência no controle de qualidade de amostras de própolis 

vermelha, ficando apenas como uma aproximação ao estado dos marcadores em amostras 

selecionadas.  
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1.6. Segurança no uso da própolis vermelha brasileira 

Apesar dos efeitos cientificamente comprovados da própolis vermelha, há poucos 

estudos tanto in vitro quanto in vivo avaliando a segurança do seu consumo. O estudo de Begnini 

et al. (2014) relata que o extrato alcoólico da própolis vermelha não apresenta seletividade 

citotóxica entre células tumorais e normais, mostrando IC50 de 95 µg/mL em células tumorais, 

inibindo em até 70% o crescimento de células de ovário de hamster chinês (CHO-K1). Silva 

Frozza et al. (2013) reportou que a IC50 do extrato da própolis vermelha é superior a 150 µg/mL 

em células embrionárias renais humana (Hek-283).  

Em 2015, Silva e colaboradores, ao avaliarem a administração oral do extrato 

hidroalcóolico da própolis vermelha por meio de ensaios de toxicidade aguda de dose única (14 

dias) e de toxicidade subaguda de doses repetidas (28 dias), demonstraram uma possível 

toxicidade induzida pela administração do extrato na dose de 300 mg/kg por peso corpóreo dos 

animais. Os autores consideraram que estas alterações podem ser indicativas de toxicidade à 

longo prazo, já que os efeitos foram evidenciados no ensaio de 28 dias (R. da Silva et al., 2015). 

Mundialmente, a própolis tem sido categorizada como alimento junto a outros produtos 

apícolas, sendo matéria prima para elaboração de uma variedade de suplementos alimentares. 

No Brasil, muitos produtos à base de própolis têm sido registrados nos últimos anos. Entretanto, 

algumas informações são limitadas, prejudicando sua utilização segura (Berretta et al., 2017). 

Neste sentido, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução 

da Diretoria Colegiada - RDC nº 24 de 2011 (Resolução Da Diretoria Colegiada - No 24 de 

14/06/2011, 2011), declarou que os produtos à base de própolis com alguma indicação 

terapêutica são considerados aptos para serem registrados como medicamentos específicos. 

Neste caso, para o registro dos produtos é necessária a apresentação do relatório de segurança 

e eficácia tanto pré-clínica como clínica ou mesmo de dados presentes na literatura científica 

que contemplem estas informações (com exceção dos produtos de uso tópico e na cavidade 

bucal). Além disso, estudos de genotoxidade, toxicidade de dose única (aguda) e de toxicidade 

de doses repetidas são contemplados nos guias vigentes da ANVISA para o desenvolvimento 

de medicamentos (ANVISA, 2019). 

As propriedades científicas comprovadas da própolis vermelha confirmam o seu 

potencial para a elaboração de produtos medicinais. Contudo, poucos estudos atendem aos 

requisitos de segurança, tanto da própolis quanto de sua fonte botânica, esta última ainda menos 

estudada. Neste contexto, nossas análises têm por base o fato de que tanto as propriedades como 

as peculiaridades da própolis, aliadas a ausência de dados que possam fortalecer sua utilização 
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segura, a tornam alvo importante de pesquisa no que se refere a seleção das doses eficazes e 

seguras dos produtos elaborados a partir de sua matriz ou da sua fonte vegetal.
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2. CONCLUSÕES  

 

• Marcadores característicos da própolis vermelha foram identificados na amostra coletada na 

região de Canavieiras, Bahia, destacando-se a presença majoritária de isoflavanas 

(metilvestitol, vestitol e neovestitol), pterocarpanos (medicarpina), flavanonas 

(liquiritigenina), isoflavonas (calicosina, formononetina e biochanina A), chalconas 

(isoliquiritigenina) e benzofenonas polipreniladas, oblongifolina B e a mistura dos isómeros 

gutiferona E/xantoquimol.  

• A análise qualitativa do perfil cromatográfico da própolis vermelha brasileira por CLAE-

DAD foi desenvolvida e otimizada para análise das isoflavanas, pterocarpanos, flavanonas, 

isoflavonas e chalconas da amostra. O método foi validado cumprindo com os parâmetros 

de especificidade, linearidade, precisão, exatidão e robustez, mostrando ser uma ferramenta 

analítica adequada para o controle de qualidade de amostras de própolis vermelha e da sua 

principal fonte botânica D. ecastaphyllum. 

• Estudos de sazonalidade indicaram que as substâncias vestitol, medicarpina e neovestitol são 

majoritárias em amostras de própolis vermelha da região de Canavieiras (Bahia) ao longo 

do ano. Por outro lado, biochanina A e calicosina se apresentaram como os metabólitos em 

menor concentração nas amostras. No entanto, a concentração destas substâncias pode ser 

influenciada por fatores climáticos, sendo que nos períodos de alta precipitação 

pluviométrica e umidade (maio e outubro), os compostos fenólicos tendem a ter sua 

concentração aumentada na própolis vermelha.  

• A própolis vermelha e a sua principal fonte botânica D. ecastaphyllum, em altas 

concentrações, apresentam efeito citotóxico significativo sobre a linhagem celular normal 

GM07492A, apresentando valores de IC50 superiores a 100 µg/mL. Os compostos isolados 

da própolis vermelha apresentaram atividade citotóxica contra linhagens tumorais, com 

baixos valores de IC50, porém com baixa seletividade para células normais. A medicarpina 

foi a única substância que apresentou efeito citotóxico seletivo para a linhagem tumoral 

HeLa.  

• O extrato de própolis vermelha proveniente de Canavieiras e o da sua fonte botânica D. 

ecastaphyllum não apresentaram efeito genotóxico sobre a linhagem de células normais V79. 

Da mesma forma, o extrato de própolis não apresentou efeito genotóxico in vivo em 
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camundongos Swiss machos, por ingestão oral em doses que chegaram até a dose limite de 

2000 mg/kg.   

• Nos ensaios in vivo de toxicidade aguda com dose única de 2000 mg/kg, não foram 

observados sintomas de toxicidade em fêmeas Wistar, mostrando segurança de seu uso 

nestas condições. Já no ensaio de toxicidade subcrônica em doses repetidas de 1000 mg/kg 

durante 90 dias em ratos Wistar, ambos os sexos, a administração não parece ter 

desencadeado sinais de toxicidade imediata, embora tenham sido observadas algumas 

alterações no peso relativo de alguns tecidos como fígado, tireoide e próstata, bem como em 

alguns dos parâmetros relacionados à função renal e hepática nos machos. Esses resultados 

sugerem que a composição química da própolis vermelha associada a altas dosagens, merece 

atenção especial quanto a possível toxicidade mediada por sua ingestão. Essas alterações 

também parecem estar relacionadas ao sexo, uma vez que as maiores alterações foram 

observadas nos machos. No entanto, para que o potencial da própolis vermelha seja 

devidamente explorado e para que seu consumo seja seguro, são necessários novos estudos 

para identificar o possível mecanismo associado às alterações observadas para determinação 

das doses seguras para uso humano e animal. 
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