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OBJETIVO

O objetivo deste estudo consistiu em avaliar a ação antiviral do

extrato bruto (EB) e frações hexânica (FH) e fração acetato de etila

(FAE) da própolis vermelha de Alagoas contra o ZIKV in vitro.

O vírus Zika (ZIKV) é um arbovírus causador de uma doença febril

de caráter agudo que tem sido associada a microcefalia e à

síndrome de Guillain-Barré, sendo assim um grave problema de

saúde pública. Atualmente ainda não existem medicamentos

específicos para o tratamento desta infecção, assim, torna-se de

extrema importância a descoberta de novos compostos que possam

apresentar atividade biológica contra esse vírus. A própolis

vermelha é um composto natural alvo de muitos estudos

farmacológicos apresentando atividades antibacteriana, anti-

inflamatória e antiviral.

INTRODUÇÃO

Portanto, este estudo demonstrou que a própolis vermelha possui

uma promissora atividade antiviral contra o ZIKV in vitro,

especificamente no processo de replicação viral. Assim, estudos

futuros para elucidação do mecanismo de ação e detecção e

isolamento de moléculas biologicamente ativas presentes deverão

ser realizados, contribuindo para o desenvolvimento de novos

fármacos para o tratamento desta arbovirose.

CONCLUSÃO

- ENSAIO DE ATIVIDADE ANTIVIRAL (PÓS-TRATAMENTO)
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ATIVIDADE ANTIVIRAL DA PRÓPOLIS VERMELHA DE ALAGOAS CONTRA O VÍRUS ZIKA IN VITRO

METODOLOGIA

Inicialmente, a citotoxicidade da própolis vermelha e frações foi

avaliada in vitro por meio do ensaio de MTT (Figura 1) com

diferentes concentrações dos compostos no cultivo de células Vero

E6 para determinação da concentração máxima não tóxica para

estas células (CMNT).
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Após este período, foi realizado o ensaio colorimétrico de MTT para

determinação da percentagem de inibição da replicação viral

utilizando-se a fórmula: (absorbância da amostra com composto –

absorbância do controle viral) / (absorbância do controle celular –

controle viral) x 100%.

- ENSAIO DE CITOTOXICIDADE

DMSO

Células

VERO E6 

(2x104 células/mL)

Diluição

dos compostos

Tratamento 

das células

72h

Adição do

MTT (3 h)

Leitura no 

espectrofotômetro 

(490 nm)

RESULTADOS

A CMNT obtida foi de 100 µg/mL para o EB e 10 µg/mL para ambas

as frações FH e FAE. Assim, foram testadas concentrações de 100

à 3,125 µg/ml do EB e de 10 à 0,3125 µg/ml para as frações FH e

FAE para avaliar a atividade antiviral destes compostos no ensaio

de pós-tratamento. Neste ensaio, os compostos apresentaram

atividade antiviral contra ZIKV in vitro, alcançando os valores de

100% de inibição da replicação viral para o EB, 80% para FH e

55% para FAE nas maiores concentrações testadas.
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Figura 1 – Fluxograma do ensaio de citotoxicidade.

O ZIKV foi cedido gentilmente pelos Profs. Dr. Jean Peron e Dr.

Edison Durigon (ICB-USP). Para avaliação da atividade antiviral

inicialmente foi realizada a adsorção do ZIKV em células Vero E6

por 1h seguido da remoção do sobrenadante e incubação por 72h

na presença de diferentes concentrações do EB, FH e FAE da

própolis vermelha (Figura 2).

Figura 2 – Fluxograma do ensaio de atividade antiviral.
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