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CÉLULAS VERO PARA AVALIAR A TOXICIDADE 
PRELIMINAR DE CASCA DE JABUTICABA

Casca da jabuticaba 

- Rica em fenólicos com atividades antioxidante e antiinflamatória. 

- Associados aos efeitos benéficos à saúde. 

- Ácido elágico - inibe a pigmentação da pele resultante da irradiação UV e outros fatores. Presente na casca da jabuticaba. Capaz de 

suprimir a melanogênese através da inibição da atividade da tirosinase. 

- Formulações contendo a casca da jabuticaba podem ser uma alternativa no tratamento do melasma.
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A viabilidade celular da casca de jabuticaba em: 

- DMSO 1% (extrato A): 81,41; 92,44; 94,60; 94,94 e 94,94% nas concentrações de 0,5; 0,125; 0,0623; 0,01562 e 0,0078 mg/mL 

- Água (extrato B): 82,39; 88,77; 91,23; 91,21; 91,95; e 92,33 nas concentrações de 0,5; 0,125; 0,0623; 0,03125; 0,01562 e 0,0078 mg/mL 

- Casca esterilizada em água (extrato C): 70,85; 92,96; 93,77; 97,18; 97,54; e 97,13% nas concentrações de 0,5; 0,25; 0,125; 0,0623; 

0,03125; e 0,01562 mg/mL 

- Casca esterilizada em DMEM 50% (extrato D): 56,82; 62,02; 77,86; 84,72; 85,17; 87,77; e 91,24% nas concentrações de 0,5; 0,25; 0,125; 

0,0623; 0,03125; 0,01562 e 0,0078 mg/mL. 

IC50 calculada por regressão linear considerando a concentração (mg/mL) e a viabilidade celular (%) (figura 2): 1,62 mg/mL para a casca em 

DMSO; 2,13 mg/mL para a casca em água; 0,94 mg/mL para a casca esterilizada em água; e 0,53 mg/mL para a casca em DMEM.
                                         Figura 1 - Viabilidade celular versus a concentração do extrato da casca da jabuticaba em diferentes solventes

Determinar a citotoxicidade da casca da jabuticaba Plinia peruviana (POIR.) Govaerts através de células de linhagem VERO como 
modelo celular.

Cristais de Formazan foram dissolvidos com DMSO e absorbância foi lida em 620 nm. A concentração necessária para eliminar 
50% das células (IC50) foi calculada por regressão linear. 

A determinação da toxicidade da casca de jabuticaba utilizando modelos celulares mostra-se uma ótima alternativa para determinação 

da toxicidade preliminar e das doses que podem ser utilizadas em formulações futuras. Neste trabalho, a partir das IC50% obtidas, as 

concentrações utilizadas de casca de jabuticaba nas formulações que serão desenvolvidas, devem ser inferiores a 2 mg/mL. 
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