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RESUMO 

O câncer de pulmão é uma das neoplasias mais incidentes e com maiores índices de 

mortalidade mundialmente. A cisplatina (CIS) é o quimioterápico de escolha primária 

para terapêutica desse câncer, no entanto, seus efeitos nefro e cardiotóxicos limitam 

seu uso. Assim, tem emergido estudos que associam quimioterápicos com produtos 

naturais como uma alternativa à redução das reações adversas. Considerando essas 

informações, o objetivo desse estudo efeito foi avaliar o efeito da combinação da CIS 

com extrato etanólico de própolis verde (EEPV) sobre a viabilidade células da A549 e 

GM07492-A por meio do ensaio azul de trypan e do ensaio colorimétrico com 

sulforrodamina B (SRB). A análise estatística foi feito pelo teste One Way ANOVA 

seguido do teste de Tukey (p≤0,05). O IC50 da linhagem tumoral para o EEPV foi de 

94,94 e 98,63 e para a GM07492-A foi de 121,7 e 190,0 µg/mL para 24 e 48 horas, 

respectivamente. Para o tratamento CIS, o IC50 da A549 para foi de 16,47 µg/mL e 

para a GM07492-A foi de 43 µg/mL no tempo de 48 horas. No ensaio de SRB uma 

redução significativa da viabilidade celular foi observada na menor concentração para 

linhagem A549, enquanto para a linhagem não tumoral essa redução foi observada a 

partir da concentração de 31,25 µg/mL em 48 horas. Para o tratamento EEPV 

observou-se redução significativa na concentração de 125 µg/mL em ambos os 

tempos para a GM07492-A. Já para a A549, inibição significativa foi na concentração 

de 62,5 µg/mL no tempo de 48 horas. No ensaio de exclusão de azul de trypan não 

houve diminuição significativa na viabilidade celular em nenhuma das linhagens no 

tratamento de 24 horas. 

 

INTRODUÇÃO 

O câncer de pulmão é o de maior incidência de óbitos dentre os tumores malignos 

(INCA, 2018). Atualmente é recomendado para o tratamento de câncer pulmonar a 

cisplatina e o pemetrexed, sendo um agente de platina e uma terapia direcionada em 

combinação (EVANS, 2013). Sabe-se também que a própolis é uma substância 

resinosa e balsâmica, coletada por abelhas do gênero Apis de exsudatos de plantas, 

que tem sido objeto de estudos científicos por apresentar uma ampla variedade de 

propriedades terapêuticas, tais como ação antimicrobiana, antitumoral, anti-

inflamatória, antioxidante, cicatrizante e hematoprotetora (CHAN et al., 2013). Estudos 



científicos demonstraram a citotoxidade e a diminuição da viabilidade celular de 

células neoplásicas sob a ação da própolis verde, esse relato despertou a atenção 

para novos estudos com o intuito de analisar se este composto utilizado pela medicina 

alternativa, pode ser empregado como uma substância complementar nos 

tratamentos de câncer (ENDO et al., 2018). 

 

OBJETIVOS 

Esse trabalho visa avaliar os efeitos do tratamento combinado de cisplatina (CIS) com 

extrato etanólico de própolis verde (EEPV) sobre a indução de morte celular em 

células derivadas de adenocarcinoma de pulmão A549 comparando-se com 

fibroblastos normais GM07492-A. 

 

METODOLOGIA 

A amostra de EEPV foi cedida pelo Prof. Dr. Jairo Kenupp Bastos do Laboratório de 

Farmacognosia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP. A 

cisplatina Citoplax® foi cedida pelo setor de Oncologia do Hospital Veterinário da 

Universidade de Franca. As linhagens celulares A549 e GM07492-A foram cedidas 

pelo Laboratório de Citogenética e Mutagênese da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto - USP.  

As células foram cultivadas em frascos de cultura de 25 mm2, incubadas a 37ºC e 5% 

de CO2 em meio de cultivo DMEM+HAM F10 suplementado com 10% de soro fetal de 

bovino, 1% de solução estabilizada de penicilina/estreptomicina e solução estabilizada 

de canamicina.  

Para a análise da integridade e viabilidade celular com o corante azul de Trypan, foram 

semeadas 5x104 células em placas de 12 poços. Após 24 horas da semeadura 

realizaram-se os tratamentos em concentrações determinadas pelo IC50 de cada 

substância, conforme o ensaio colorimétrico da SRB. Os grupos experimentais foram: 

CN (controle negativo sem tratamento), CV (controle veículo tratado com DMSO 

0,1%), CIS (1 µM), EEPV1 (31 µg/mL), EEPV2 (62 µg/mL), EEPV3 (125 µg/mL), 

EEPV1+ (CIS+EEPV1), EEPV2+ (CIS+EEPV2) e EEPV3+ (CIS+EEPV3). Após 24 e 48 

horas de tratamento as células foram recolhidas em microtubos, centrifugadas, 

coradas na proporção 1:1 (suspensão celular:azul de trypan 0,4%) e a contagem foi 

realizada em câmara hemocitométrica por microscopia convencional. Os cálculos 



foram realizados para determinar as porcentagens correspondentes às células viáveis 

e as inviáveis analisadas no experimento.  

 

DESENVOLVIMENTO 

O presente trabalho está sendo desenvolvido no Laboratório de Genética e Biologia 

Molecular da Universidade de Franca. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos pelo ensaio da SRB mostraram IC50 de 94,9 e 121,7 µg/mL 

para as linhagens A549 e GM07492-A, respectivamente após 24 horas de tratamento. 

No entanto, após 48 horas de tratamentos os IC50 foram respectivamente de 98,6 e 

192 µg/mL. Considerando esses resultados, foram então realizados os experimentos 

para análise da viabilidade celular por meio do ensaio de exclusão por azul de trypan. 

Os resultados obtidos até o momento mostram que, em todas as concentrações 

testadas, não houve perda de viabilidade celular, mesmo após 48 horas de tratamento 

com EEPV sozinho ou combinado com CIS, tanto na linhagem A549 quanto na 

GM07492-A. Os próximos experimentos determinação se há indução de morte celular 

por apoptose após o tratamento com EEPV. 
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