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INTRODUÇÃO: A obtenção de substâncias com potencial efeito citotóxico
provenientes de produtos naturais incentiva pesquisas relacionadas ao
tratamento adjuvante para diversos tipos de câncer. Dentre os compostos
químicos encontrados na natureza destaca-se a própolis vermelha, este
opoterápico possui compostos químicos de baixa polaridade como o
metileugenol e triterpenos que apresentam atividades biológicas curativas. Para
extrair estes compostos bioativos, utiliza-se o hexano, solvente com elevada
toxicidade que pode inviabilizar os métodos de extração por maceração e
decocção. Neste sentido, acredita-se que a extração por líquidos pressurizados,
também denominados como método de extração verde, pode ser uma alternativa
viável para extrair compostos de baixa polaridade por utilizar menores
quantidades de solvente e menor tempo de extração. OBJETIVO: Desenvolver
um método de extração, utilizando líquidos pressurizados para obtenção de
compostos com baixa polaridade da própolis vermelha com potencial atividade
citotóxica. METODOLOGIA: Foi realizado um planejamento fatorial completo 23
para avaliar temperatura, número de ciclos e tempo de extração em relação ao
rendimento (%). Para a identificação dos compostos químicos, os extratos
hexânicos da própolis vermelha (EHPV) foram submetidos à análise por
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/MS). Para
avaliação da viabilidade celular foi realizado o ensaio colorimétrico 3-(4,5dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium (MTT) em diferentes linhagens de
células tumorais (HCT116 – câncer de cólon e PC3 – câncer de próstata). Foram
realizadas análises de dados a partir dos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett.
Diferenças entre as médias foram consideradas significativas quando os valores
de p fossem menores que 0,05. RESULTADOS: Foram obtidos 11 extratos em
diferentes condições de extração, cujos resultados mostraram que o EHPV-5
obtido, a partir de 70ºC e um ciclo de extração de 10 min, apresentou rendimento
elevado (44,12%) quando comparado ao valor preconizado pelo Ministério da
Agricultura para amostras de extrato da própolis (11%) e forte atividade citotóxica
perante as linhagens celulares testadas. No entanto, o EHPV-8 obtido, a partir
de 70°C e três ciclos de extração de 20 min, apresentou o maior rendimento
(64,63%) e a menor atividade citotóxica. A análise por CG/MS revelou a

presença de hidrocarbonetos, álcoois, cetonas, éteres e terpenos (lupeol,
lupenona e acetato de lupeol) na maioria dos extratos, o que corrobora com a
atividade citotóxica descrita. CONCLUSÃO: Conclui-se que o maior rendimento
não significou a maior atividade citotóxica e que as condições de extração estão
relacionadas à temperatura de 70°C.
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