
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

MESTRADO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

  
 

 

 

 

 

RICARDO GUIMARÃES AMARAL 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL 

DO ÓLEO ESSENCIAL DA Mentha x villosa 

(Lamiaceae)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO - SE 

2014 



 

 

 

 

A
m

aral, R
icard

o
 G

u
im

arães. A
v

aliação
 d

a ativ
id

ad
e an

titu
m

o
ral d

o
 ó

leo
 essen

cial d
a M

en
th

a
 x

 villo
sa

 (L
am

iaceae) 2
0
1

4
.                         

                                                                           

 



i 

 

RICARDO GUIMARÃES AMARAL  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL DO 

ÓLEO ESSENCIAL DA Mentha x villosa (Lamiaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Fisiológicas da 

Universidade Federal de Sergipe como requisito à 

obtenção do grau de Mestre em Ciências 

Fisiológicas.  

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Sara Maria Thomazzi  

Co-orientadora: Profa. Dra. Adriana A. Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO - SE 

2014 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 
 

A485a 

 
Amaral, Ricardo Guimarães 
   Avaliação da atividade antitumoral do óleo essencial da Mentha 

x villosa (Lamiceae) / Ricardo Guimarães Amaral ; orientadora 
Sara Maria Thomazzi. – São Cristóvão, 2014. 

91 f. : il. 
 
 

Dissertação (mestrado em Ciências Fisiológicas)– 
Universidade Federal de Sergipe, 2014. 

 
 

1. Câncer. 2. Essências e óleos essenciais. 3. Antitumorais. 4. 
Toxicidade. 5. Mentha x villosa. I. Thomazzi, Sara Maria, orient. II. 
Título. 

 
CDU 616-006.6:582.929.4  

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Folha de aprovação 

 

 

 

RICARDO GUIMARÃES AMARAL 
 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL DO 

ÓLEO ESSENCIAL DA Mentha x villosa (Lamiaceae)  
 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Fisiológicas da 

Universidade Federal de Sergipe como requisito à 

obtenção do grau de Mestre em Ciências 

Fisiológicas.  

 

 

 

 

 

Aprovada em: ____/____/____ 

 

 

_____________________________________________________ 

Orientadora: Profa. Dra. Sara Maria Thomazzi 

 

 

______________________________________________________ 

Co-orientadora: Profa. Dra. Adriana Andrade Carvalho 

 

 

______________________________________________________ 

1º Examinador: Profa. Dra. Carla Maria Lins de Vasconcelos Araújo           

 

 

______________________________________________________ 

2º Examinador: Profa. Dra. Cristiani Isabel Banderó Walker  

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação a meu pai Ciro e a 

minha mãe Leila, por todo amor e dedicação, 

que nortearam a minha formação pessoal e 

deram estrutura para conclusão de mais uma 

etapa de vida. Aos meus irmãos, Renata e 

Rodrigo pelo companheirismo, união e 

carinho. Sem vocês nada faria sentido. 

 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMENTO 

 

A meus pais, meus primeiros e mais importantes mestres, que me ensinaram o significado das 

palavras união e amor, que, muitas vezes, abdicaram de seus próprios desejos para realização 

dos meus e dedicaram parte de suas vidas para que a minha tivesse sentido. A vocês, dedico 

essa conquista e minha eterna gratidão.  

A meus irmãos, Renata e Rodrigo, com quem dividi alegrias, decepções e angustias, agradeço 

a compreensão, carinho, o respeito, a união e o amor que serviu de base para transpor as 

barreiras do caminho que trilhei. 

A minha orientadora prof. Dra. Sara Maria Thomazzi por me proporcionar a oportunidade de 

fazer parte da equipe do laboratório de farmacologia da inflamação e dor (LAFID) e por 

valiosos puxões de orelha, que valeram mais que horas de conversa. Muito obrigado! 

A minha co-orientadora prof. Dra. Adriana Andrade Carvalho, que me ensinou passo a passo 

todas as técnicas aplicadas nesse trabalho, com paciência, serenidade e segurança. Que me 

mostrou, mesmo sem querer, o quanto é importante fazer o que gosta. Isso se reflete na 

felicidade de pequenas vitórias, na capacidade de superar obstáculos e no despertar de novas 

ideias. Por isso, meu profundo agradecimento. 

A Luciana Nalone, doutoranda, que apareceu na hora e no lugar certo. Dando uma gigantesca 

contribuição prática e intelectual na elaboração desse trabalho. Que compartilhou comigo 

erros, acertos, aflições, dúvidas, alegrias e colaborou com valiosos conselhos. Só tenho a 

dizer: obrigado por esta ao meu lado!   

A Cecíla e Tayane, futuras farmacêuticas, agradeço o empenho em apreender a técnica, a 

paciência, o compromisso e a responsabilidade demonstradas em quase um ano de 

convivência. 

A toda equipe do LAFID, Cristiane, Jandson, Ana Roseli, Polyana, Cliomar, Eroneide, 

Gabrielle e Monalisa.   

As colegas de profissão Valéria Dósea e Gabriela Passos, que forneceram grande apoio em 

momento decisivos dessa jornada.   

As professoras Ana Paula Belizário e Juliana Cordeiro, que colocaram a pesquisa na rota da 

minha vida.  

Não poderia deixar de mencionar o amigo, Wagno Alcântara, incentivador inicial dessa 

jornada. Valeu grande Wagno! 

Aos amigos Phillip André, Rafael, Trícia, Brenno, José Barbosa, Hugo, Marcos Daniel, Anne, 

Katucia e a toda turma de Farmácia 2005/1. Pessoas que cruzaram o meu caminho nessa 

jornada que se chama vida e agregaram valores que vou levar para toda eternidade. 

Aos professores do PROCFIS que contribuíram cada um ao seu modo, para a minha 

formação, aprimorando meus conhecimentos. 

A Universidade Federal de Sergipe por permitir que participasse de seu corpo de pós-

graduandos e por disponibilizar sua estrutura física para realização de meus trabalhos. 

A fundação de apoio à pesquisa e à inovação tecnológica do estado de Sergipe (FAPITEC) 

pelo suporte financeiro.  

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia, 

jamais retorna ao seu tamanho original.” 

(Albert Einstein) 

 

 

 

 

 



vii 

 

Avaliação da atividade antitumoral do óleo essencial da Mentha x villosa (Lamiaceae), 

Ricardo Guimarães Amaral, Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, 2014.  

 

RESUMO 

 

O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças, responsáveis por 13% das 

mortes no mundo e 15,1% no Brasil, com estimativas de mortalidade crescente. Esses dados 

refletem a carência por agentes antineoplásicos mais efetivos, que levem ao aumento da 

expectativa de vida ou a cura. Nesse contexto, a natureza é uma alternativa para o problema, 

por abrigar uma gigantesca biodiversidade e o Brasil se destaca, por possuir a maior 

diversidade de espécies de plantas do mundo, mas pouco exploradas quanto suas 

características biológicas. O gênero Mentha tem suas espécies bem difundidas no país, com 

diversas atividades terapêuticas comprovadas, dentre elas o potencial ação anticâncer do óleo 

essencial (OE) comprovadas em duas espécies (Mentha piperita e Mentha spicata). Portanto, 

o presente estudo teve como objetivo avaliar a atividade antitumoral do óleo essencial da 

Mentha x villosa Hudson (OEMV) in vitro e in vivo, e sua toxicidade in vivo. Para isso, o OE 

foi extraído a partir das folhas da Mentha x villosa, onde 12 dos seus constituintes foram 

identificados e isolado seu constituinte majoritário, a rotundifolona . A citotoxicidade in vitro 

do OEMV e da rotundifolona foi avaliada frente a 3 linhagens de células tumorais: 

adenocarcinoma ovariano (OVACAR-8), carcinoma de cólon (HCT-116) e glioblastoma 

(SF295) através do ensaio do MTT. O OEMV apresentou atividade citotóxica em todas as 

linhagens de células testadas, com CI50 variando entre 0,57 e 1,02 µg/mL. Porém, a 

rotundifolona não demonstrou atividade citotóxica nas concentrações testadas, sugerindo que 

a atividade do óleo não é mediada por seu constituinte majoritário. Diante desse resultado, foi 

avaliada a atividade antitumoral do OEMV in vivo utilizando camundongos transplantados 

com sarcoma 180. Neste ensaio, o OEMV apresentou atividade antitumoral nos tratamentos 

realizados pela via intraperitoneal (32,02 e 42,81% com 50 e 100 mg/kg/dia, respectivamente) 

e pela via oral (34,27 e 43,22% com 100 e 200 mg/kg/dia, respectivamente), por provável 

sinergismo entre seus constituintes. Não foi observada nenhuma alteração nos parâmetros 

toxicológicos avaliados em animais tratados com o OEMV: variação de massa corpórea, 

massa dos órgãos (fígado, baço e rins), análises bioquímicas (AST, ALT, ureia e creatinina) e 

índice de lesão ulcerativa (este último apenas nos grupos tratados por via oral). Como os 

resultados demonstraram que o OEMV possui atividade antitumoral, com baixa toxicidade, 

foi proposto avaliar o benefício da associação, via i.p, entre o OEMV (50 e 100 mg/kg/dia) e 

o 5-Fluorouracil em menor dose (5-FU, 10 mg/kg/dia), antineoplásico de referência e 

conhecida toxicidade. A associação promoveu a inibição do crescimento tumoral de 50,3% e 

65,2% nas doses de 50 e 100 mg/kg/dia, respectivamente. A maior dose do OEMV em 

associação demonstrou a mesma diferença estatística que o índice de inibição do 5-FU na 

maior dose (25 mg/kg/dia). Os parâmetros toxicológicos, variação de massa corpórea e 

análise bioquímica (AST e ALT) apresentaram alterações semelhantes as do controle positivo. 

Na massa dos órgãos não ocorreu alteração, resultado que demonstra um evidente benéficio 

da associação quando comparada ao grupo tratado com 5-FU isolado. O último parâmetro 

toxicológico avaliado foram as análises hematológicas onde ambos os grupos associados 

demonstraram alterações na contagem diferencial e redução na contagem de leucócitos totais; 

o fator positivo nesse resultado é que a redução não foi tão intensa quanto a apresentada pelo 

controle positivo 5-FU, provocando possivelmente, uma menor susceptibilidade a infecções. 

Diante dos resultados, podemos afirmar que o OEMV tem atividade antitumoral in vitro e in 

vivo com baixa toxicidade, e que a associação entre 5-FU e o OEMV potencializa a atividade 

antitumoral do antineoplásico, diminuindo alguns dos seus efeitos tóxicos.  
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Evaluation of the antitumor activity of the essential oil of Mentha x villosa (Lamiaceae), 

Ricardo Guimarães Amaral, Federal University of Sergipe, São Cristovão, 2014.  

 

ABSTRACT 

 
Cancer is the given name for a group of more than 100 diseases account for 13% of deaths 

worldwide and 15.1% in Brazil, with estimates of increased mortality. These data show the 

deficiency of more effective anticancer agents, leading to increased life expectancy or cure. In 

this context, nature is an alternative to the problem, for harboring a huge biodiversity and 

Brazil stands out for having the highest diversity of plant species in the world, but little 

explored as their biological characteristics. The genus Mentha has its very widespread species 

in the country, with many evidenced therapeutic activities, among them the potential 

anticancer action of essential oil (EO) demonstrated in two species (Mentha piperita e Mentha 

spicata). However, this study aimed to evaluate the antitumor activity of the essential oil of 

Mentha x villosa Hudson (OEMV) in vitro and in vivo, and its toxicity in vivo. For this, the 

EO was extracted from the leaves of Mentha x villosa, 12 of its constituents have been 

identified and their main constituent, the monoterpene rotundifolone was isolated. The in vitro 

cytotoxicity of OEMV rotundifolone and 3 were evaluated against tumor cell lines: ovarian 

adenocarcinoma (OVACAR-8), colon carcinoma (HCT-116) and glioblastoma (SF295) by the 

MTT assay. The OEMV showed cytotoxic activity in all cell lines tested, with IC50 ranging 

from 0.57 to 1.02 µg/mL. However, rotundifolone did not show cytotoxicity at the tested 

concentrations, suggesting that the activity of the oil is not mediated by its major constituent. 

Considering this result, we evaluated the antitumor activity of OEMV in vivo using mice 

transplanted with sarcoma 180. In this study, it was showed antitumor activity in OEMV 

treatments performed by intraperitoneal (32.02 and 42.81% with 50 and 100 mg/kg/day, 

respectively) and orally (34.27 and 43.22% with 100 and 200 mg/kg/day, respectively), 

probably due to synergy among its constituents. No change was observed in the toxicological 

parameters evaluated in animals treated with OEMV: variation in body mass, organ weights 

(liver, spleen and kidney), blood biochemical parameters (AST, ALT, urea and creatinine) 

and ulcerative lesion index (this later only in the groups treated orally). Since the results 

demonstrated that OEMV has antitumor activity with low toxicity, it was proposed to evaluate 

the benefit of the association between OEMV (50 and 100 mg/kg/day) and 5-fluorouracil (5-

FU, 10 mg/kg/day) reference known antineoplasic and toxicity. The association promoted 

tumor growth inhibition of 50.3% and 65.2% at doses of 50 and 100 mg/kg/day, respectively. 

The highest dose of OEMV in combination showed the same statistical difference that the 

level of inhibition of 5-FU at the highest dose (25 mg/kg/day). The toxicological parameters, 

variation of body mass and biochemical parameters (AST and ALT) showed alterations 

similar as the positive control. The organ weight alterations did not occur, a result that 

demonstrates an evident benefit of the combination compared to the group treated with 5-FU 

alone. The last toxicological endpoints evaluated were hematological parameters where both 

groups showed changes associated with differential count (lymphocytosis and neutropenia) 

and reduction in total leukocytes; positive factor in this result is that the reduction was not as 

intense as the one displayed by the control 5-FU furthermore possibly resulting in a decreased 

susceptibility to infection. The association promoted tumor growth inhibition 50.3% and 

65.2% at doses of 50 and 100 mg/kg/day, respectively. The highest dose of OEMV in 

combination showed the same statistical difference that the level of inhibition of 5-FU dose 

(25 mg/kg/day) the toxicological parameters, variation of body mass and biochemical analysis 

(AST and ALT) showed alterations similar to the positive control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O corpo animal funciona como uma sociedade ou um ecossistema cujos integrantes 

são as células, que se reproduzem por divisão celular e organizam-se em conjuntos que 

colaboram entre si (os tecidos).  

A sociedade tecidual, no entanto, é muito peculiar, dado que o autossacrifício, em 

contraposição a sobrevivência do mais forte, é a regra. As células de um organismo 

multicelular tem o compromisso de colaborar entre si. Disso resulta que cada célula 

comporta-se de uma maneira socialmente correta, repousando, dividindo-se, diferenciando-se 

ou morrendo, quando necessário para manutenção do organismo (ALBERT et al., 2010).  

As alterações celulares que perturbam essa harmonia são problemáticas para a 

sociedade multicelular. Uma mutação ou alteração epigenética pode dar certa vantagem 

seletiva a uma célula possibilitando que ela cresça e se divida mais vigorosamente e 

facilmente que suas vizinhas, saindo do contexto (ALBERT et al., 2010; YOU; JONES, 

2012). Entretanto essas alterações podem resultar no aparecimento de celulas malignas, que 

violam as regras mais básicas de comportamento pelas quais os organismos multicelulares são 

construídos e mantidos, e exploram a capacidade de crescimento descontrolado e 

desorganizado, desencadeando o câncer (BRANDÃO et al., 2010; ALBERT et al., 2010). 

O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum 

desordens que compartilham uma profunda desregulação no crescimento celular. É 

caracterizado como um tumor maligno que pode invadir e destruir estruturas adjacentes e se 

disseminar para sítios distantes levando a morte por metástase. Felizmente, nem todos os 

cânceres seguem esse curso tão mortífero (KUMMAR et al., 2010).  

As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, 

estando ambas interrelacionadas. As causas externas relacionam-se ao meio ambiente e aos 

hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural, fatores esses associados ao 

surgimento de 80% a 90% dos casos. As causas internas, geneticamente pré-determinadas, 

estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Esses fatores 

causais podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de transformações 

malignas nas células normais (INCA, 2011). 

O câncer consiste na segunda causa de morte no Brasil, com taxa de mortalidade de 

15,1% em 2011, inferior apenas às doenças do aparelho circulatório (INCA, 2011). Essas 

doenças tiveram uma progressiva ascensão, chamada de transição epidemiológica, como 

reflexo do envelhecimento da população, resultante do intenso processo de urbanização e das 
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ações de promoção e recuperação da saúde (ALBERT et al., 2010). A maior taxa de 

mortalidade por câncer, entre 2001 e 2011, foi registrada entre a faixa de 70 a 79 anos, com 

229.315 óbitos em homens e 170.047 em mulheres (INCA, 2011). 

Estima-se que em 2013 teremos 518.510 novos casos de câncer no Brasil. Os 5 

tumores mais incidentes para o sexo masculino serão os cânceres de pele não melanoma (63 

mil novos casos), próstata (60 mil), pulmão (17 mil), cólon e reto (14 mil), e estômago (13 

mil). Para o sexo feminino, destacam-se entre os 5 mais incidentes, os tumores de pele não 

melanoma (71 mil novos casos), mama (53 mil), colo do útero (18 mil), cólon e reto (16 mil), 

e glândula tireóide (10 mil) (INCA, 2011).  

No mundo o câncer é também uma das principais causas de morte, sendo responsável 

por 7,6 milhões de óbitos, correspondendo a 13% de todas as mortes em 2008. Foram 

registrados como os maiores influenciadores para esses dados, os cânceres no pulmão (1,37 

milhões de mortes), estômago (736.000 mortes), fígado (695.000 mortes), colorretal (608.000 

mortes), mama (458.000 mortes) e colo do útero (275.000 mortes). Cerca de 30% desses 

casos poderiam ser evitados modificando ou evitando fatores de risco: o uso do tabaco, 

excesso de peso ou obesidade, dieta pouco saudável, baixa ingestão de frutas e vegetais, falta 

de atividade física, uso de álcool, infecções sexualmente transmissíveis, poluição do ar e 

fumaça de combustíveis fósseis (OMS, 2013).  

Estimativas sugerem que a mortalidade por câncer continue aumentando chegando a 9 

milhões de mortes em 2015. A organização mundial da saúde (OMS) estima que, no ano de 

2030, podem-se esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 milhões de mortes e 75 

milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer (BRANDÃO et al., 2010).  

São números inaceitáveis de mortalidade por câncer, que requerem mobilização 

conjunta dos países, no incentivo da população por hábitos mais saudáveis de vida e estímulo 

a sociedade científica, na procura de novas substâncias ou alternativas, que levem a cura ou a 

melhora da qualidade de vida de quem sofre esse problema global de saúde pública, símbolo 

de temor social, por ter se tornado um estigma de mortalidade e dor (BALUNAS; 

KINGHORN, 2005; INCA, 2011; KUMMAR et al., 2010; OMS, 2013). 

Existem, de forma geral, algumas modalidades de terapias na tentativa de diminuir os 

índices de mortalidade por câncer, como a quimioterapia, a mais utilizada, em conjunto com a 

cirurgia e a radioterapia. Nesse sentido, devido à relativa semelhança entre as células 

malignas e normais do corpo, o grande desafio para o tratamento de cânceres é a distinção 

entre essas células. Esta falta de especificidade dos quimiterápicos gera violentos efeitos 

secundários como diarreia, vômitos, náuseas, alopécia e maior susceptibilidade a infecções 
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(BRANDÃO et al., 2010). Então, encontrar tratamentos mais efetivos e seletivos que 

diminuam esse crescente problema é um desafio. 

A natureza mostra-se como uma alternativa ao problema, por abrigar uma fascinante 

biodiversidade de vidas microbiana, vegetal e animal. O reino vegetal é o que tem contribuído 

de forma mais significativa para o fornecimento de metabólicos secundários, muitos destes de 

grande valor devido às suas aplicações como medicamento, cosméticos, alimentos e 

agroquímicos (AGGARWAL; SHISHODIA, 2006; CRAGG et al., 2006; NEWMAN; 

CRAGG, 2007). 

O Brasil possui a maior diversidade de espécies de plantas do mundo, mas um valor 

inferior a 10% foram avaliadas no que diz respeito as suas características biológicas e menos 

de 5% foram submetidas a estudos fitoquímicos detalhados. Dentro desse universo elas são 

escassamente estudadas quanto à citotoxicidade em linhagens de células tumorais 

(FERREIRA et al., 2011). Mas, esforços estão sendo realizados por pesquisadores na 

tentativa de explorar a natureza a procura de novas substâncias com potencial atividade 

anticâncer ou que melhorem a ação de compostos já existentes. Nesse sentido, recentes 

estudos descritos por Ferreira et al. (2011) e Liao et al. (2012) demonstraram que os extratos 

das plantas Myracrodruon urundeuva e Lycoris aurea tem efeito anticâncer por indução de 

apoptose, assim, podem ser considerados potenciais candidatos para o tratamento do câncer. 

Estudos também foram realizados com os óleos essenciais (OE) da Guatteria friesiana, 

Guatteria pogonopus e Lippia gracilis descritos por Britto et al. (2011), Ferraz et al. (2013) e 

Fontes et al. (2013) que avaliaram a atividade citotóxica dos OE frente a linhagens de células 

cancerígenas, e atividade antitumoral in vivo contra o tumor experimental sarcoma 180. Em 

estudo realizado por Bezerra et al. (2006) foi descrita as atividades citotóxica e antitumoral da 

piplartina e piperina, alcaloides isolados a partir da Piper tuberculatum. 

A importância de estudos nessa linha de pesquisa se reflete em dados que mencionam 

que, 80% das drogas anticâncer foram derivadas de produtos naturais entre 1940 e 2010 

(COSTA-LOTUFO; WILKE; JIMENEZ, 2009). Então, a proposta do presente trabalho é 

continuar a busca por novas drogas anticâncer derivadas de produtos naturais. 

A Mentha x villosa pertence ao gênero Mentha e é conhecida popularmente como 

“hortelã” ou “pudina”, o qual apresenta 19 espécies e 13 híbridos naturais (KUMMAR et al., 

2011). Este gênero é utilizado na forma de extrato, óleo essencial e constituintes isolados na 

indústria de alimentos, na composição de perfumes e desodorantes, branqueadores dentais, 

antissépticos bucais, no alívio de irritações de pele, queimadura do sol, garganta inflamada, 

febre, dores musculares, congestão nasal, distúrbios gastrointestinais, como repelente, 
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inseticida (formigas, mosquitos, vespas, zangões e baratas) e aromatizante (CHAUHAN et al., 

2009; MOREIRA et al., 2010; KUMMAR et al., 2011). Além disso, têm sido reportadas 

recentemente atividades antifúngica, antibacteriana, antiparasitária e anticâncer da Mentha 

piperita e Mentha spicata (TYAGI; MALIK, 2010a,b; TELES et al., 2011; AYDIN; 

TURKEZ; KELES, 2013). 

A Mentha x villosa, que apresenta propriedades antiparasitárias contra amebíase e 

giardíase, e representa uma alternativa no tratamento de Trichomanas vaginalis (TELES et 

al., 2011; MORAES et al., 2012). 

Diante do atual e crescente índice de mortalidade ocasionado pelo câncer no Brasil e 

no mundo, da necessidade de descobertas de substâncias mais eficazes, da variedade de 

espécies de plantas ainda não estudadas com relação a sua atividade antitumoral e, devido a 

algumas espécies do gênero Mentha apresentarem atividade anticâncer descrita na literatura, 

esta pesquisa faz-se necessária frente à suspeita que outras espécies, como a Mentha x villosa, 

também possam exercer atividade antitumoral, dando significante contribuição para 

elucidação dos efeitos biológicos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. CÂNCER 

 

Neoplasia que significa novo crescimento (“neo” = novo, “plasia” = formação) é 

caracterizada como a perda do equilíbrio entre proliferação e morte celular que se encaminha 

para formação de uma massa de células organizadas ou desordenadas, que constituem o 

tumor. A expressão tumor se deve a tumefação de inflamação. A parte da ciência que estuda 

esses tumores é a oncologia, que significa estudo dos tumores ou das neoplasias (“logia” = 

estudo, “oncos” = tumor), e que classifica os tumores como benignos ou malignos (LIOTTA; 

KOHN, 2001; INCA, 2013; KUMAR et al., 2010). 

O câncer é uma palavra originada do latim que deriva do termo grego carcinus, que 

significa caranguejo, assim denominada a partir de observações morfológicas comparativas 

entre a capacidade de aderência da célula cancerígena e a obstinação de um caranguejo 

quando se agarra a algo, realizadas por Hipócrates em torno de 460-370 a.C. (ACS, 2013). É 

uma nomenclatura popular que abrange todos os tumores malignos, que causa temor social 

devido a sua alta mortalidade e dor. Tem como característica essencial ser um conjunto de 

doenças celulares, ocasionada por acúmulo de mutações genéticas e ruptura dos mecanismos 

de regulação epigenética, que proporciona desvios nos mecanismos de controle dos processos 

de proliferação e diferenciação celular (YOU; JONES, 2012). 

O tumor maligno apresenta falta de diferenciação celular, são instáveis, com 

crescimento variando de lento a rápido, localmente invasivo e pode se propagar para outras 

regiões do corpo através de pequena subpopulação de células-tronco tumorais que retêm a 

capacidade de migrar para regiões distantes do corpo, a fim de colonizar órgãos por processo 

de metástase. Em contraste, o tumor benigno é bem diferenciado, com crescimento 

progressivo e lento, com massas bem delimitadas, que não invade ou infiltra o tecido normal 

circunjacente (CROKER; ALLAN, 2008; SILVA et al., 2007). 

O processo de geração do câncer denominado de carcinogênese é um processo de 

múltiplas etapas, geralmente lento, ligado a mutagênese, que pode levar vários anos para ser 

observado como uma massa tumoral detectável. Esse processo passa por etapas bem 

delimitadas como a iniciação, promoção e progressão (Figura 1) (ALMEIDA, 2005). 

A iniciação é a primeira etapa da carcinogênese, resultado da exposição das células a 

uma dose suficiente de agente carcinogênico (oncoiniciador) que causa alterações na 

sequência de DNA (mutação), dando origem a célula pré-iniciada, que passa por pontos de 
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checagem da interfase, onde erros no DNA podem ser reparados e a célula volta ao estado 

normal, ou erros podem não ser reparados e a célula entra em apoptose, ou ainda erros podem 

não ser detectados pelos pontos de checagem e a célula passa para processo mitótico dando 

origem a duas células iniciadas geneticamente alteradas de forma irreversível (Figura 1). 

Nessa etapa a alteração ainda não é detectável clinicamente e não existe garantia que o 

processo de implantação cancerígena progrida (ALMEIDA, 2005; ESSERS; VERMEULEN; 

HOUTSMULLER, 2006; YOU; JONES, 2012).  

A etapa dois é a promoção, onde as células iniciadas sofrem a ação de agentes 

carcinógenos (oncopromotor) que alteram a expressão de genes, através de longo e 

continuado contato com o agente carcinogênico. A suspensão da exposição ao carcinógeno de 

maneira precoce pode levar a parada do processo de carcinogênese (Figura 1). Sendo assim, a 

promoção pode compreender, pelo menos, dois mecanismos independentes, o de ativação 

gênica e o de atividade mitótica (ALMEIDA, 2005; ESSERS; VERMEULEN; 

HOUTSMULLER, 2006; YOU; JONES, 2012). 

   

 

Figura 1. Fases da carcinogênese.                        

 



7 

 

A etapa três é a progressão tumoral, onde ocorre multiplicação descontrolada e 

irreversível, e ciclos de mutações sucessivas como consequência da instabilidade gerada nas 

alterações celulares sofridas nas fases de iniciação e promoção (Figura 1). Nessa etapa o 

câncer já está instalado, evoluindo ate as primeiras manifestações clínicas (ALMEIDA, 2005). 

O processo de carcinogênese consegue ultrapassar a barreira imposta por pontos de 

checagem do ciclo celular, que garantem a conservação da integridade do DNA, da célula de 

origem para células filhas. Os agentes carcinogênicos fazem parte desse processo de 

transformação de uma célula normal em tumoral, através de eventos mutagênicos e 

epigenéticos, como consequência de hábitos sociais, alimentares e ocupacionais. Esses 

agentes são classificados como carcinógenos químicos (alquilantes, hidrocarbonetos 

policíclicos, benzopireno, aminas aromáticas e corantes azo), físicos (radiações ionizante e 

ultravioleta) e biológicos (Helicobacter pylori, vírus Epstein-Barr [HBV], Papiloma vírus 

humano [HPV] e Herpesvírus 8). É valido ressaltar que as mutações não ocorrem apenas com 

estímulos de agentes externos, também por erros de replicação sem interferência de fatores 

externos ao organismo (WROBLEWSKI; PEEK, 2013; ALIBEK; KAKPENOVA; BAIKEN, 

2013). 

 

2.2. CICLO E MORTE CELULAR  

 

O ciclo celular normal apresenta duas fases distintas; uma fase preparatória, de 

crescimento, chamada de intérfase, e a outra fase distributiva, de divisão, chamada de mitose 

(M), assim divididas didaticamente pela primeira vez por Howard; Pele (1951). Essas fases 

foram detalhadas e seus mecanismos foram desvendados de maneira gradativa com o decorrer 

do tempo. A intérfase foi dividida em mais 3 momentos, G1, S e G2, onde, G1 e G2 

representam, respectivamente, o intervalo entre o final da mitose e o início da fase S e entre o 

final da fase S e o início da mitose, como a origem de seu nome sugere (“Gap” = intervalo). 

Nesses dois intervalos ocorrem a síntese de RNA, proteínas, crescimento celular e duplicação 

do material citoplasmático. A fase G1 acontece como preparação para a síntese do DNA na 

fase S, ou para permanência da célula no estado de quiescência (G0), ou seja, em repouso, 

executando sua atividade normal no organismo. Na fase G2 ocorre condensação do 

cromossomo e organização para divisão celular propriamente dita na fase M (prófase, 

metáfase, anáfase, telófase e citocinese) (PERDIGÃO; TAVARES, 2001; CARVALHO; 

RECCO-PIMENTEL, 2007). 
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O início do ciclo celular acontece em resposta a estímulos para o crescimento, com a 

liberação de fatores de crescimento, os quais se ligam aos receptores na membrana celular e 

desencadeia uma cascata de proteínas transdutoras de sinal. Essa sequência de eventos 

impulsiona a célula através dos quatro estágios do ciclo celular (G1, S, G2 e M). Para a 

passagem de um estágio para o outro existem barreiras a serem transpostas, chamadas de 

pontos de checagem (restrição ou crítico), localizados entre G1 e S (G1/S) e entre G2 e M 

(G2/M) que tem a função de garantir a característica conservativa das células (Figura 2) 

(FISHER, 2013; CARVALHO; RECCO-PIMENTEL, 2007).  

Para o ciclo celular progredir e passar através dos pontos de checagem é necessário a 

atividade de proteínas-quinases dependentes de ciclina (CDK), que apresenta 4 tipos (CDK1 

ou cdc2, CDK2, CDK4 e CDK6), que são regulados por ciclinas, por inibidores das proteínas-

quinase dependentes de ciclina (CKI), ativação ou inativação por fosforilação da subunidade 

catalítica de ciclinas, e degradação da proteína. Existem algumas ciclinas que são 

fundamentais para a progressão do ciclo celular, as ciclinas A, B, D e E que se ligam a CDKs 

específicas (CDK4 e 6 se liga a ciclina D, CDK2 as ciclinas A e E, e CDK1 as ciclinas A e B) 

em fases específicas do ciclo celular. Existem também CKI, compostos pelas proteínas 

específicas p21, 27 e 57, que podem inibir as CDK1, 2 e 6, e compostos pelas proteínas p16, 

15, 18 e 19 que podem inibir a CDK4. Dessa maneira fica fácil compreender que as mutações 

que desregulam as atividades das ciclinas, CDKs e CKI favorecem a proliferação celular, 

instabilidade genômica e instabilidade cromossômica. Assim, a inibição de CDK pode 

proporcionar benefícios terapêuticos contra determinadas neoplasias humanas (FISHER, 

2013; MALUMBRES; BARBACID, 2009). 

Os supressores de tumor formam uma rede de pontos de checagem que evitam o 

crescimento descontrolado. Muitos supressores de tumor, como a proteína retinoblastoma 

(Rb) e a p53, são parte de uma rede regulatória que reconhece o estresse genotóxico de 

qualquer fonte e respondem através da finalização da proliferação (KUMAR et al., 2010).  

A progressão do ciclo celular é determinada através da proteína Rb, a qual funciona 

como um interruptor que determina se o ciclo celular entra na fase S, conduzida através da 

fosforilação da proteína Rb, localizada no ponto de checagem G1/S. No seu estado 

hipofosforilado, a Rb liga-se com o inibidor do fator de transcrição E2F, que impede a 

passagem para a fase seguinte. Quando a CDK combina-se com a ciclina para formar o 

complexo ciclina-CDK, a proteína Rb é fosforilada e o E2F que estava ligado a Rb é 

desligado, ativando a transcrição de genes necessários para a entrada na fase S (Figura 2) 

(FISHER, 2013; FOSTER, 2008; MALUMBRES; BARBACID, 2009). 
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Figura 2. (A) Progressão do ciclo celular. (B) Parada do ciclo celular. Adaptado de Foster 

(2008).  

 

O gene supressor de tumor p53 tem sido descrito como o "guardião do genoma", uma 

vez que desempenha um papel importante na proteção do genoma contra a proliferação de 

células mutantes. A p53 executa seu papel de proteção por meio da detecção de danos ao 

DNA, prendendo a célula em G1 para reparação. O dano ao DNA pode resultar em morte por 

apoptose, prisão ou reparo do DNA celular. A p53 aumenta a transcrição de inibidor de 

CDKs, e a proteína p21 que se liga a CDK, impedindo que complexo ciclina-CDK ocorra, 

impossibilita a fosforilação de Rb e a progressão do ciclo, conforme descrito anteriormente 

(Figura 2) (FOSTER, 2008). 

A perda das funções da p53 e Rb pode ser resultado da mutação, deleção do gene, ou 

de uma ligação com outra proteína. Desse modo, os supressores de tumor iriam dificultar a 

inibição da progressão do ciclo celular, facilitando o crescimento celular anormal (KUMAR 

et al., 2010). 
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Diferente da Rb, que atua apenas na fase G1/S, a p53 atua em ambos os pontos de 

checagem. No ponto de checagem 2, G2/M, o complexo ciclina B-CDK1 também conhecido 

como fator promotor de mitose (FPM) tem papel chave na progressão para a fase M. A 

proteína cdc25c desfosforila o complexo ciclina B-CDK1 rompendo a barreira do segundo 

ponto de checagem; essa proteína permeia entre o citoplasma e o núcleo celular livremente, 

sendo recrutada no núcleo a partir de feedback positivo provocado por complexo ciclina B-

CDK1. Quando o gene p53 é ativado por erros no DNA, ocorre aumento da transcrição do 

gene 14-3-3ᵟ que sequestra cdc25c, formando assim um complexo 14-3-3ᵟ-cdc25c que impedi 

os mesmos de transpassarem a membrana nuclear e desfosforilar o complexo ciclina B-

CDK1, levando ao retardo da duplicação celular (Figura 2) (FOSTER, 2008).   

Os supressores tumorais Rb e p53 são encontrados alterados na maioria das neoplasias 

malignas, mas existem outros supressores de tumor em varias regiões da célula que podem 

colaborar para a instalação das neoplasias como: na superfície celular (fator de transformação 

do crescimento beta [TGF-β]), no meio interno da membrana plasmática (NF1), no 

citoesqueleto (NF2), no citosol (APC/β-catenina, PTEN, SMAD2 e SMAD4) e no núcleo 

(WT1, p16/INK4a, BRCA1 e BRCA2), que merecem ser estudados detalhadamente 

(KUMAR et al., 2010). 

Quando o ciclo celular é impedido de progredir por ação da p53, devido a danos no 

DNA, e esse problema não consegue ser reparado, a célula é encaminhada ao processo de 

morte celular (KUMAR et al., 2010). A apoptose é o mecanismo mais bem conhecido de 

morte celular, que funciona para manter a homeostase das células, bem como um mecanismo 

de defesa na presença de agentes tóxicos (SU; MEI; SINHA, 2013). A apoptose representa 

um desequilíbrio entre moléculas pro-apoptóticas (Bax, Bid, Bak e BH3) e anti-apoptóticas 

(Bcl-2 e Bcl-XL), que provoca alterações morfológicas e bioquímicas como retração celular, 

condensação da cromatina, fragmentação nuclear e formação de corpos apotóticos, que serão 

fagocitados sem prejudicar as células vizinhas, por não ativar cascatas inflamatórias 

(HUERTA et al., 2007).  

Existem duas vias de indução de apoptose identificadas: a via extrínseca, iniciada por 

ativação de receptores de morte, e a via intrínseca iniciada pelo aumento da permeabilidade 

da membrana mitocondrial externa (MMP) e consequente liberação de citocromo c (SU; MEI; 

SINHA, 2013). 

A p53 pode ativar as duas vias apoptóticas. A via extrínseca aumenta a expressão de 

receptores de morte e ativa a caspase 8 e a caspase 3. A via intrínseca aumenta a expressão de 

proteínas pró-apoptoticas levando a um aumento da MMP, liberação de citocromo c e 
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ativação de caspases 8 e 9 (SU; MEI; SINHA, 2013). As caspases (cysteine-dependent 

aspartate-specific proteases) fazem parte de uma família de cisteína proteases que atuam 

como moléculas efetoras de morte em diversas formas de morte celular. As caspases 

vinculadas a apoptose são as caspases 3, 6, 7, 8, 9 e 10 (FULDA; DEBATIN, 2006).  

Numerosos problemas nas vias de sinalização de apoptose foram identificados em 

células cancerígenas. Na via extrínseca ocorre inibição da sinalização do receptor de morte. 

Na via intrínseca ocorrem alterações genéticas, na translocação cromossômica do oncogene 

anti-apoptótico Bcl-2, no gene pro-apoptótico bax e em proteínas pro-apoptóticas BH3, além 

da família de proteínas Bcl-2 e proteínas supressoras de tumor p53 (FULDA; DEBATIN, 

2006).  

Além da apoptose, as células cancerosas também demonstram ser eficazmente 

eliminadas por autofagia, necrose e catástrofe mitótica (AMARAVADI; THOMPSON, 2007; 

LANZ et al., 2013; RAMAKRISHNAN; GABRILOVICH, 2013). 

A autofagia é uma via de degradação celular, essencial para homeostase do organismo, 

a qual tem sido implicada na proteção de organismos contra uma variedade de doenças. Ela 

envolve a degradação seletiva dos componentes celulares, incluindo proteínas de longa 

duração, agregados de proteínas, organelas citoplasmáticas danificadas e patógenos 

intracelulares, resultando na reciclagem de nutrientes e na geração de energia (SU; MEI; 

SINHA, 2013). 

Normalmente, a autofagia e apoptose são ambos os caminhos supressores tumorais. A 

autofagia tem o papel de facilitar a degradação de moléculas oncogênicas, prevenindo o 

desenvolvimento do câncer, enquanto a apoptose impede a sobrevivência de células 

cancerígenas. Consequentemente defeitos ou níveis inadequados de autofagia ou apoptose 

podem levar ao câncer (SU; MEI; SINHA, 2013).    

Entretanto a autofagia parece ter um papel duplo no câncer, uma vez que já foi 

demonstrado que a autofagia também facilita a sobrevivência de células tumorais durante 

deficiência nutricional, fornecendo nutrição (aminoácidos, ATP, etc) para sobrevivência de 

células por degradar componentes intracelulares (LIU et al., 2013; RAMAKRISHNAN; 

GABRILOVICH, 2013). Por isso, pesquisas estão focadas na identificação de reguladores 

críticos que controlam a autofagia, pois a inibição desses reguladores melhoraria a morte 

celular e converteria uma resposta de sobrevivência celular em um processo de morte 

(AMARAVADI; THOMPSON, 2007).  

As células cancerígenas podem desenvolver resistência aos tratamentos específicos, 

resultado da sobrevida imposta por vias de autofagia; dessa forma, estudos estão sendo 
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realizados na tentativa de demonstrar benefícios aos tratamentos associados, com 

medicamentos que induzem a apoptose e outros que regulam os níveis de autofagia 

(cloroquina), fornecendo bases científicas para melhorar a sensibilidade das células as drogas 

quimioterápicas (LIU et al., 2013; TOPHAM; TAYLOR, 2013). 

A célula que morre por necrose tem sido vista como uma vítima dos acontecimentos 

extrínsecos fora do seu controle. No entanto, as evidências recentes sugerem que a célula 

pode iniciar sua própria morte por necrose, de modo que inicia respostas inflamatórias e/ou 

reparadoras no hospedeiro (ZON; THOMPSON, 2006). 

A necrose é caracterizada por inchaço de organelas celulares (reticulo endoplasmático 

e mitocôndrias), ruptura da membrana plasmática, lise celular e, ao contrário da apoptose, o 

núcleo torna-se distendido e praticamente intacto. A morte necrótica é tipicamente seguida 

por reações inflamatórias (NIKOLETOPOULOU et al., 2013). Algumas formas de 

tratamentos são capazes de induzir a morte celular, ativando a necrose, como agentes 

alquilantes de DNA e tratamentos fotodinâmicos (PDT) (ZON; THOMPSON, 2006). 

A “catástrofe” mitótica, conhecida orginalmente como “morte durante a mitose”, é um 

mecanismo oncossupressor que detecta falha mitótica, levando a um destino irreversível, tal 

como morte celular ou senescência. Como tal, protege a célula contra a instabilidade genética 

e aneuploidia, e sua indução em células com câncer é atualmente considerada uma promissora 

alternativa terapêutica (LANZ et al., 2013). 

   

2.3. TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER 

 

O tratamento para o câncer pode ser realizado por terapias sistêmica (quimioterapia, 

terapia hormonal, terapia alvo e imunoterapia) ou local (cirurgia, radioterapia e fototerapia), 

ou através da associação de tratamentos. A escolha do tratamento mais apropriado irá 

depender da gravidade da neoplasia. Avanços nesses tratamentos são responsáveis pela 

diminuição da mortalidade do câncer em países desenvolvidos, mesmo com o continuo 

avanço da idade da população (PALUMBO et al., 2013; RAMAKRISHNAN; 

GABRILOVICH, 2013).   

Os três tipos de tratamentos mais utilizados no combate da neoplasia maligna são a 

cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Mais recentemente tem sido utilizada a fototerapia e a 

imunoterapia como adjuvante no tratamento do câncer (KATZUNG, 2010; KUSUZAKI et 

al., 2007). Cada um desses tratamentos tem o objetivo de erradicar o câncer, normalmente por 
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meio de terapia combinada, onde é associado mais de um tipo de tratamento (KATZUNG, 

2010). 

A técnica cirúrgica consiste na retirada do tumor, podendo ser erradicado totalmente 

se o processo de metástases não estiver instalado (SAVAGE, 2007). Após procedimento 

cirúrgico, a quimioterapia pode ser utilizada como adjuvante, com o objetivo de eliminar 

qualquer célula cancerígena restante e combater micrometástases (MCLEOD, 2013). Existem 

tumores classificados como inoperáveis que comprometem a qualidade de vida do paciente, 

aumentando, dessa maneira, a procura de alternativas para a erradicação do tumor 

(GASPARINI; SARAIVA, 2004). 

Durante o tratamento contra o câncer cerca de metade dos pacientes receberão 

radioterapia pelo menos uma vez (KIM, 2013). A radioterapia tornou-se uma ferramenta 

fundamental para o controle do câncer, depois de 1960, com a invenção de um acelerador 

linear; mas tal como a cirurgia, não foi capaz de erradicar a metástase do câncer (CHABNER; 

ROBERTS, 2005). A radiação danifica o DNA das células tumorais, ocasionando morte 

celular; contudo, pode danificar também células normais, fazendo com que esse tratamento 

esteja sujeito a severas limitações (LOMAX et al., 2013). Esse tratamento compreende a 

emissão de raios gama, radio isótopos e raios X (FRANCESCHINI et al., 2007). É 

comumente utilizada junto com a cirurgia ou associada à quimioterapia em estágio inicial, 

com o intuito de aumentar a taxa de cura do câncer (KATZUNG, 2010). 

A quimioterapia convencional ou os agentes citotóxicos foram os primeiros a serem 

utilizados na luta contra o câncer a partir da década de 1940. Ironicamente, o impulso no 

estudo desses agentes ocorreu após a utilização do gás mostarda (Figura 3), por forças aliadas 

dos Estados Unidos da América, na primeira guerra mundial (PALUMBO et al., 2013). O gás 

mostarda é um composto sulfurado com alto poder tóxico, que faz parte de um grupo de 

compostos chamados de mostardas de enxofre. Esses compostos possuem dois grupos 

cloroetila ligados a um átomo de enxofre (RAZAVI; KARBAKHSH; SALAMATI, 2013).  

 

 

Figura 3. Molécula precursora da quimioterapia anticâncer. 



14 

 

Em 1942, Louis Goodman e Alfred Gilman juntamente com seus colaboradores foram 

recrutados para avaliar uma série de toxinas desenvolvidas para guerra química. Eles 

propuseram que a mostarda nitrogenada, análoga da mostarda de enxofre, poderia destruir o 

tumor linfóide a partir de autopsia realizada em soldados mortos durante a primeira guerra 

mundial, que apresentavam profunda hipoplasia linfoide e mielossupressão. Goodman e 

Gilman testaram a mostarda nitrogenada em camundongos com tumor linfático transplantado 

e em paciente com estado avançado de linfoma não Hodgkin’s, e observaram acentuada 

regressão tumoral. Dessa forma, demonstraram pela primeira vez que drogas quimioterápicas 

podem ser aplicadas por via sistêmica e poderiam ter atividade antitumoral (CHABNER; 

ROBERTS, 2005). 

A partir das primeiras descobertas, numerosos agentes quimioterápicos citotóxicos 

foram descobertos, isolados, caracterizados e comercializados. Hoje encontramos várias 

categorias de agentes quimioterápicos citotóxicos: agentes alquilantes (ciclofosfamida, 

temozolamida, cisplatina e oxiplatina), antimetabólicos (metotrexato, citarabina, fluorouracil 

e capecitabina), antibióticos antitumorais (doxorrubicina, epirubicina e bleomicina), 

inibidores da topoisomerase (etoposida e irinotecan) e estabilizadores de microtúbulos 

(paclitacel e docetacel) (PALUMBO et al., 2013). Essas categorias podem agir em todas as 

etapas da carcinogênese: iniciação, promoção e progressão (BRANDÃO et al., 2010). As 

moléculas que atuam como bloqueadores de microtúbulos celulares representam um grupo de 

substâncias mais atrativas e promissoras como anticancerígenas de aplicação clínica para uma 

grande variedade de câncer. Estes interferem na dinâmica dos microtúbulos das células em 

divisão, provoca parada do ciclo celular e morte celular por apoptose, sendo seu representante 

mais conhecido os alcaloides da vinca, assim como taxanos e colcichina (TOPHAM; 

TAYLOR, 2013). 

O principal objetivo da quimioterapia contra o câncer é erradicar as células 

neoplásicas sem prejudicar as células normais. Infelizmente não existem, no momento atual, 

agentes disponíveis que satisfaçam esse critério, e o uso clínico dessas drogas exige que os 

benefícios sejam confrontados com a toxicidade na procura de um índice terapêutico 

favorável (KATZUNG, 2010). Tipicamente, esses agentes não são tumores específicos e, 

frequentemente, suas administrações resultam em efeito tóxico sobre os tecidos não 

cancerosos. Esse efeito é observado principalmente em células normais de regeneração 

rápida, como as gastrintestinais, capilares e as do sistema imunológico que causam efeitos 

secundários como diarreia, náuseas, vômitos, alopécia e maior susceptibilidade a infecções 

(BRANDÃO et al., 2010).  
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A terapia hormonal usada como adjuvante essencialmente priva a célula tumoral 

dependente de hormônio, como exemplo o câncer de mama que tem a característica de 

progredir na presença de hormônios sexuais femininos, e suas privações resulta em redução 

no crescimento das células cancerígenas (SHAIKH et al., 2012). 

O sucesso do tratamento contra o câncer requer que o diagnóstico seja estabelecido 

numa fase mais precoce do tumor, com tamanho inferior a 1 centímetro, o que pode resultar 

em maior taxa de cura dos pacientes (KATZUNG, 2010). Outro fator importante para o 

sucesso do tratamento é a combinação das modalidades terapêuticas como radioterapia, 

quimioterapia e terapia alvo. Até recentemente, a imunoterapia não fazia parte da lista de 

combinações terapêuticas, devido à falta de eficácia clínica e a suposta incompatibilidade com 

quimioterápicos imunossupressores (RAMAKRISHNAN; GABRILOVICH, 2013). A 

imunoterapia estimula o próprio sistema imune do paciente no combate ao câncer através do 

uso de vacinas anticâncer ou com a introdução de citocinas naturais, como interleucina-2 (IL-

2) ou interferon-γ (IFN-γ) (KHAWLI et al., 2008). Atualmente, existem evidências que 

sugerem a quimioterapia como um potencializador do efeito antitumoral da imunoterapia. O 

mecanismo desse fenômeno ainda não está totalmente claro. É possível que a quimioterapia 

em doses baixas possa atuar aumentando a resposta imune antígeno específica, sensibilizando 

as células tumorais e aumentando a atividade antitumoral dos linfócitos T citotóxicos e 

células natural killer (RAMAKRISHNAN; GABRILOVICH, 2013).  

A compreensão dos mecanismos das vias biológicas de regulação das células do 

câncer e das células normais influência a direção do desenvolvimento de novos tratamentos. 

A terapia alvo, muitas vezes referida como um produto de um desenho racional de drogas, 

atuam em proteínas ou vias de sinalização celular que estejam mais expressas em células 

cancerígenas que em células normais, como exemplo, em certos tipos de leucemia e em tumor 

estromal gastrointestinal membros de uma classe de proteínas tirosina quinase, que participam 

da transdução de sinal estão hiperativas levando a um crescimento descontrolado, o mesilato 

de imatinibe (Glivec®) diminui atividade da proteína promovendo redução do tumor. Outras 

terapias direcionadas bloqueia o crescimento de vasos sanguíneos para os tumores 

(angiogênese), o que impedi chegada de suprimento sanguíneo para obter nutrientes e 

oxigênio necessário para crescimento continuado. A análise genômica tem levado a 

identificação de mutações somáticas específicas e alterações epigenéticas, que podem orientar 

para o tratamento mais adequado, otimizando a dose da droga e predefinindo a 

susceptibilidade do paciente a efeitos secundários da droga; este conhecimento pode melhorar 

a relação risco benefício e individualizar o tratamento (MCLEOD, 2013). 
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2.4. ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

Os óleos são, geralmente, líquidos de aparência oleosa a temperatura ambiente e 

podem ser fixos ou voláteis. Os óleos fixos são misturas de substâncias lipídicas, não voláteis, 

geralmente obtidas de sementes. Os óleos essenciais (OE) são misturas complexas de 

substâncias voláteis, lipofílicas e, geralmente, odoríferas. Estes recebem outras 

denominações: óleos voláteis por apresentarem alta volatilidade, óleos etéreos por serem 

solúveis em solventes orgânicos apolares como éter, ou simplesmente óleos essenciais devido 

ao aroma agradável e intenso (VITTI; BRITO, 2003). 

Os OE são definidos pela International Standard Organization (ISO) como produtos 

obtidos de partes das plantas (flores, brotos, sementes, folhas, galhos, cascas, ervas, madeira, 

rizomas, frutos e raízes), mais comumente através da destilação por arraste com vapor d’agua, 

bem como produtos obtidos por prensagem dos pericarpos de frutos cítricos. 

A evolução de conhecimentos técnicos sobre os OE deu-se em meados do século 

XVIII, quando se iniciaram os estudos para suas caracterizações químicas. No Brasil, essa 

evolução iniciou com Theodor Peckolt, farmacêutico originário da Silésia que chegou ao país 

em 1847, o qual estudou e publicou dados sobre rendimento e composição dos OE (BIZZO; 

HOVELL; REZENDE, 2009).  

Atualmente, é imenso o número de plantas conhecidas para produção de OE, o que 

gerou uma gigantesca importância econômica por serem empregados principalmente como 

aromatizantes, fragrâncias, fixadores de fragrâncias, em composições farmacêuticas e 

comercializadas na sua forma bruta ou como substâncias purificadas. As 18 espécies de 

plantas mais representativas nesse mercado são a Citrus sinensis, Mentha arvensis, 

Eucalyptus globulus, Cymbopogon winterianus, Mentha x piperita, Citrus limon, Eucalyptus 

citriodora, Syzygium aromaticum, Juniperus virginiana, Citrus aurantifolia, Mentha spicata, 

Chamaecyparis funebris, Lavandula intermedia, Cinnamimum micranthum, Cinnamimum 

camphora, Coriandrum sativum, Citrus paradisi e Pogostemon cablin (BIZZO; HOVELL; 

REZENDE, 2009). 

Diversas atividades de OE e de seus componentes foram comprovadas como 

antibacteriana, antiviral, antimitótica, antitoxicogênica, antiparasitária, inseticida, analgésica 

sedativa, anti-inflamatória, espasmolítica, anestésica local, hipotensora, vasorrelaxante, 

anticonvulsivante, antioxidante e anticâncer (BURT, 2004; BAKKALI et al., 2008; DE 

ALMEIDA et al., 2011; SANTOS et al., 2011; BHALLA; GUPTA; JAITAK, 2013).  
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Muitas dessas atividades são geralmente atribuídas a dois ou três componentes 

majoritários que representam entre 20 a 70% da composição do óleo ou ao sinergismo entre 

os constituintes. Como exemplo de componentes majoritários temos o carvacrol (30%) e o 

timol (27%) que são os componentes principais do OE de Origanum compactum, α- e β-

tujona (57%) e cânfora (24%) do OE de Artemisia herba-alba, eucaliptol (50%) do óleo de 

Cinnamomum cânfora, linalol (68%) do óleo de Coriandrum sativum, e o mentol (59%) e 

mentona (19%) do óleo de Mentha piperita. Esses OE também apresentam constituintes 

minoritários chamados de componentes traços (BAKKALI et al., 2008). No entanto, podem 

ocorrer variações na produção dos OE devido à forma de extração, na qualidade, quantidade e 

composição de acordo com o clima, composição do solo, órgão da planta, idade e estágio do 

ciclo vegetativo (ANGIONI et al., 2006). 

Os OE são, geralmente, constituídos por terpenos (monoterpenos e sesquiterpenos), 

terpenóides e compostos aromáticos de baixo peso molecular (SLAMENOVA; 

HORVATHOVA, 2013). 

Os terpenos são classificados de acordo com o critério estabelecido por Wallach em 

1887, a partir da proposição da chamada “regra do isopreno” (ERMAN, 1985). De acordo 

com esta regra, os terpenos foram considerados como constituídos de unidades básicas de 

isopreno (Figura 4), o que corresponde a uma fórmula geral para os terpenos de (C5H8)n. Os 

principais terpenos são monoterpenos (10 carbonos) e sesquiterpenos (15 carbonos), mas 

também podem ser encontrados como hemiterpenos (5 carbonos), diterpenos (20 carbonos), 

triterpenos (30 carbonos) e tetraterpenos (40 carbonos). Um terpeno que contem oxigênio é 

chamado de terpenóide (WANG TANG; BIDIGARE, 2005; DEWICK, 2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Figura 4. Estrutura química da unidade isoprênica. 

 

Os monoterpenos são formados a partir do acoplamento de duas unidades de isopreno. 

Eles são as moléculas mais representativas, constituindo 90% dos OE, que permitem uma 

grande variedade estrutural. Os monoterpenos encontrados nos OE podem ser divididos em 

três subgrupos: acíclicos (mirceno, linalol, geraniol), monocíclicos (alfa-terpineol, 

terpinoleno) e bicíclicos (α-pineno, tujona, cânfora, fenchona). Em cada um desses subgrupos, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691507004541#bib11
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há ainda outras classificações: hidrocarbonetos insaturados (limoneno), álcoois (mentol), 

aldeídos ou cetonas (mentona, carvona), lactonas e as tropolonas (γ-tujaplicina) (BAKKALI 

et al., 2008). 

Os sesquiterpenos são formados a partir da montagem de três unidades de isopreno e 

seguem a mesma variação estrutural, podendo ser acíclicos (farnesol, nerolidol), monocíclicos 

(ácido abscísico), bicíclicos (γ-bisaboleno, β-selineno, cariofileno) ou lactonas 

sesquiterpênicas (SIMÕES et al., 2007).  

Os compostos aromáticos são derivados do fenilpropano e ocorrem com menos 

frequência que terpenos. Estão inclusos neste grupo aldeído (cinamaldeído), álcool cinâmico, 

fenóis (eugenol), metóxi derivados (anetol) e compostos metileno (safrol) (BAKKALI et al., 

2008). 

Os OE tem atraído considerável interesse devido a diversidade de seus constituintes 

bioativos, os quais desempenham um papel importante na prevenção e tratamento do câncer 

(BHALLA; GUPTA; JAITAK, 2013). Alguns óleos estão sendo estudados e apresentam 

atividades antitumoral ou citotóxica comprovadas como a Croton regelianus (BEZERRA et 

al., 2009b), Guatteria friesiana (BRITTO et al., 2011), Cedrelosis grevei (AFOULOUS et 

al., 2012), Guatteria hispida e Guatteria blepharophylla (RIBEIRO et al., 2012), Lindera 

umbellata (MAEDA; YAMAZAKI; KATAGATA, 2012), Guatteria pogonopus (FONTES et 

al., 2013), Lippia gracilis (FERRAZ et al., 2013a), Xylopia laevigata (QUINTANS et al., 

2013), Xylopia frutescens (FERRAZ et al., 2013b) e Satureja intermedia (SADEGHI et al., 

2013). Alguns constituintes isolados de OE apresentam atividade anticâncer comprovada 

como timol, carvacrol, α-terpineno, β-terpineno, β-terpinoleno, 1,8-cineol, mentona, 

isomentona, eugenol, linalol, citral, citronela, acetato de α-tocoferol, α-terpineol, cânfora, α-

pineno, β-terpeneno, 4-terpineol, cariofileno, zedoarondiol e borneol (BHALLA; GUPTA; 

JAITAK, 2013).  

O limoneno é o monoterpeno monocíclico mais simples, reconhecido como um agente 

com ação quimioterapêutica. A eficácia do limoneno durante os estágios de iniciação e 

progressão da carcinogênese foi demonstrada em diversos tumores e pode esta relacionada à 

inibição de proteínas da família G, incluindo membros da família RAS. Devido a estas 

propriedades, o limoneno foi considerado candidato em potencial para atuar como drogas 

anticâncer. Entretanto, a alta dose requerida (1000 mg/kg/dia) limitou sua utilidade clínica. 

Outros monoterpenos passaram a ser investigados, principalmente seus metabólitos (DE 

OLIVEIRA, 2010).   
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Mesmo com os avanços existem muitos OE que apresentam moléculas desconhecidas 

que podem possuir propriedades anticâncer. Além disso, moléculas individuais precisam ser 

sinteticamente modificadas para melhorar a sua atividade. Em geral, o cenário é muito 

promissor para a utilização de OE no tratamento contra o câncer, e cada vez mais 

investigações são justificadas pela ciência e comunidade médica para o desenvolvimento de 

protocolos de tratamentos mais eficazes, que altere a condição de vida de quem sofre com o 

problema (BHALLA; GUPTA; JAITAK, 2013). 

  

2.5. GÊNERO Mentha 

 

O gênero Mentha, conhecido popularmente como “hortelã” ou “pudina”, é um dos 

importantes membros da família Lamiaceae, sendo representado por 19 espécies e 13 híbridos 

naturais. O número de espécies pertencentes ao gênero tem sido elemento de especulação 

durante muitos anos, devido, sobretudo, ao alto polimorfismo em sua morfologia e a elevada 

variação na composição do OE (GOBERT et al., 2002; CHAUHAN et al., 2009). 

Este gênero tem em comum o crescimento rápido e invasivo, geralmente com ampla 

tolerância a uma gama de condições climáticas, mas preferem prosperar em locais frescos, 

úmidos e com sombra parcial (CHAUHAN et al., 2009; KUMAR et al., 2011). 

É uma das ervas mais comuns do mundo, conhecidas por suas propriedades medicinais 

e aromáticas há mais de dois mil anos. Os antigos egípcios, gregos e romanos já utilizavam a 

hortelã como agente aromatizante em alimentos e na medicina; seu OE era usado como 

perfume, desodorante e produto farmacêutico (KUMAR et al., 2011; SAHARKHIZ et al., 

2012). Esta erva foi introduzida no Brasil por imigrantes de origens europeia e asiática 

(MOREIRA et al., 2010). 

A hortelã é muito utilizada na forma de extrato, e os OE e seus constituintes isolados 

utilizados na indústria de alimentos, na composição de perfumes, desodorantes, branqueador 

dental, antisséptico bucal, no alívio de irritações de pele, queimadura do sol, garganta 

inflamada, febre, dores musculares, congestão nasal, distúrbios gastrintestinais, como 

repelente, inseticida (formigas, mosquitos, vespas, zangões e baratas), aromatizantes e 

tempero culinário (CHAUHAN et al., 2009; MOREIRA et al., 2010; KUMMAR et al., 

2011). Além disso, recentemente têm sido reportadas atividades antifúngica, antibacteriana, 

antiparasitária, antioxidante e anticâncer (TYAGI; MALIK, 2010a,b; TELES et al., 2011; 

AYDIN; TURKEZ; KELES, 2013).  
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A potencial propriedade anticâncer do OE do gênero Mentha foi comprovada em duas 

espécies, a Mentha piperita e Mentha spicata, as quais apresentam como constituintes 

majoritários α-pellandrene e p-cimeno (HUSSAIN et al., 2010). 

O principal produto da Mentha é o OE responsável por atribuir diversas propriedades 

biológicas. Esses apresentam variações no conteúdo e composição, atribuídas a fatores 

relacionados à espécie, ambiente, temperatura, umidade relativa, irradiação, práticas de 

cultivo, métodos de extração, tempo de colheita e idade da planta (HUSSAIN et al., 2010; 

KUMMAR et al., 2011). 

Hoje, o óleo da Mentha está entre os 18 OE mais comercializados no mercado 

mundial, sendo, a Mentha arvensis (menta japonesa) e a Mentha x piperita (hortelã pimenta) 

destaques como as espécies mundialmente mais comercializadas. A Mentha x piperita é a 

mais importante espécie de hortelã no âmbito comercial e a primeira espécie a ser reconhecida 

dentro da diversidade de hortelã (ALANKAR, 2009; BIZZO; HOVELL; REZENDE, 2009). 

É uma espécie encontrada em muitas partes do mundo, que tem seu valor econômico por seu 

aroma, odor, propriedades terapêuticas, utilização em alimentos e em indústrias de cosméticos 

(SAHARKHIZ et al., 2012). 

Os principais constituintes dos OE das diferentes espécies de Mentha são mentona, 

metil acetato, mentol, pulegona, 1,8 cineol, α-pineno, β-cariofileno, β-pineno, geraniol, 

limoneno e L-linalol. Como destaque desses, temos o mentol e a mentona como os dois 

constituintes de maior importância entre as espécies (KUMAR et al., 2011). 

O mentol, a mentona e outros compostos conferem sabor mentolado, arrefecimento e 

cheiro para as plantas, especialmente para os membros do gênero Mentha (KAMATOU et al., 

2013). 

O mentol é um monoterpeno cíclico, que é encontrado como sendo um dos principais 

constituintes dos OE da Mentha canadenses e Mentha x piperita (KAMATOU et al., 2013). 

Está incluso em diversos produtos farmacêuticos (Vick vaporub® e pomada), doces (balas, 

goma de mascar e chocolate), perfumaria, cosméticos, produtos de limpeza, fabricação de 

pastilhas, produtos de higiene pessoal (creme dental, xampu e sabão), licores e alguns 

produtos do tabaco (cigarro) (ALANKAR, 2009; KOLASSA, 2013). As atividades biológicas 

do mentol como antibacteriana, antifúngica, antipruriginosa, analgésica e anticancerígena 

foram comprovadas (KAMATOU et al., 2013). 

Alguns outros principais constituintes de diversos OE apresentam atividade anticâncer 

demonstradas como a mentona, 1,8 cineol, α-pinene, β-cariofileno, limoneno e linalol (Figura 

5) (BHALLA; GUPTA; JAITAK, 2013; KUMAR et al., 2011). 
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Figura 5. Estruturas químicas dos principais constituintes dos OE com atividade anticâncer. 

Adaptado de Bhalla; Gupta; Jaitak (2013). 

 

2.6. Mentha x villosa  

 

A Mentha x villosa é uma espécie que se apresenta como uma planta herbácea rasteira, 

aromática, amplamente distribuída em praticamente todo território nacional, sendo conhecida 

popularmente como “hortelã-da-folha-miúda”, “hortelã-panela” ou “hortelã-rasteira” 

(DIMECH et al., 2006). É uma erva perene, ereta, com 30 a 40 cm de altura, folhas ovais, 

curtamente peciolada, com aroma forte e bem característico (Figura 6) (MOREIRA et al., 

2010). 

Esta espécie é um híbrido originário do cruzamento entre a Mentha spicata L. e a 

Mentha suaveolens Ehlh. Devido a complexidade taxonômica na identificação da espécie, 

esta também pode ser denominada Mentha crispa. A variação na nomenclatura deve-se a 

grande facilidade de cruzamento interespecífico no gênero Mentha (DIMECH et al., 2006). 

A Mentha x villosa é muito empregada na medicina popular brasileira, especialmente 

no Nordeste, no combate a afecções bucais, diarreia, cólicas estomacais e desordens 

menstruais e, além disso, tem amplo uso como tempero e ingrediente de salada crua (TELES 

et al., 2011). A literatura etnobotânica refere seu uso como planta medicinal e como aditivo 

alimentar desde os primórdios da civilização ocidental. É também de grande importância 

industrial e vem sendo utilizada nas indústrias farmacêuticas, de bebidas alcoólicas, 

alimentícia e cosmética (MOREIRA et al., 2010). 
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Figura 6. Mentha x villosa em período de inflorescência. Adaptado de Teles (2008). 

 

Algumas atividades desta espécie foram comprovadas como amebicida (Entamoeba 

histolytica) e giardicida (Giardia lamblia). Estudos toxicológicos não demonstraram qualquer 

sinal de toxicidade ou morte, e estudos clínicos para avaliação da eficácia no tratamento da 

giardíase, demonstraram que os eventos adversos foram considerados efêmeros e de baixa 

intensidade (DIMECH et al., 2006; TELES et al., 2011). No Brasil, a Mentha x villosa é 

muito utilizada popularmente pelas mulheres para combater infecções causadas por 

Trichomanas vaginalis, mas sua eficácia ainda não havia sido comprovada. Nesse sentido, 

recente trabalho realizado por Moraes et al. (2012) demonstrou sua equivalência a outra droga 

no mercado, sendo segura e livre de efeitos inconvenientes. 

A administração oral do extrato hidroalcoólico de Mentha x villosa não alterou a 

fertilidade e não apresentou atividade contraceptiva em ratos, uma vez que todos os valores 

das variáveis reprodutivas analisadas foram similares ao obtido no grupo controle e houve 

ausência de alteração sobre a massa e morfologia dos órgãos reprodutivos (DIMECH et al., 

2006). 

Esses efeitos benéficos descritos anteriormente, do extrato hidroálcoolico da Mentha x 

villosa, são explorados pela indústria farmacêutica no medicamento Giamebil Plus®, cuja 

formulação é composta por extrato aquoso das partes aéreas desta planta. Este medicemneto é 

utilizado na dose de 24 mg duas vezes por dia durante 3 dias (TELES et al., 2011). 

O óleo essencial da Mentha x villosa (OEMV) apresenta algumas propriedades 

farmacológicas e biológicas como relaxante do músculo liso intestinal (SOUSA et al., 1997), 
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hipotensora, vasodilatadora, espasmolítica (LAHLOU et al., 2001), antinociceptiva (SOUSA 

et al., 2009) e antimicrobiana (ARRUDA et al., 2006). 

O componente majoritário do OEMV é a rotundifolona que é um monoterperno, 

também conhecido como óxido de piperitenona (Figura 7), presente na constituição química 

do OE de algumas espécies de Mentha (M. rotundifolia, M. suaveolens, M. longifolia, M. 

spicata L. e M. x villosa) (ALMEIDA; HIRUMA; BARBOSA-FILHO, 1996; LAHLOU et 

al., 2001). Esse composto possui ações espasmolítica, antinociceptiva (SOUSA et al., 2009), 

antimicrobiana (ARRUDA et al., 2006), depressora do SNC (PÉREZ et al., 1990), 

hipotensora e vasorelaxante (GUEDES et al., 2002). 
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Figura 7. Estrutura química da rotundifolona. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. GERAL 

 

Avaliar a atividade antitumoral do óleo essencial da Mentha x villosa Hudson 

(Lamiaceae) em modelos experimentais in vitro e in vivo e sua toxicidade. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Analisar a composição química do óleo essencial da Mentha x villosa;  

 

 Determinar a atividade citotóxica do óleo essencial da Mentha x villosa e de seu 

constituinte majoritário; 

 

 Avaliar o efeito do óleo essencial da Mentha x villosa sobre o crescimento tumoral de 

animais transplantados com tumor sarcoma 180; 

 

 Avaliar o efeito do óleo essencial da Mentha x villosa em associação com 5-

fluorouracil sobre o crescimento tumoral de animais transplantados com tumor 

sarcoma 180; 

 

 Avaliar o efeito do óleo essencial da Mentha x villosa isolado e associado sobre 

parâmetros toxicológicos de animais transplantados com tumor sarcoma 180. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. MATERIAIS 

 

4.1.1. EQUIPAMENTOS 

 

 Agitador vortex, AD8850 

 Balança analítica de alta precisão (SHIMADZU AUW220D) 

 Balança para pesar os animais  

 Centrífuga 

 Espectrômetro de RMN da marca MERCURY-VARIAN 

 Criostato Leica 

 Microscópio óptico 

 Câmara de Neubauer  

 Estufa 

 

4.1.2. FÁRMACOS E REAGENTES 

 

 Azul de tripan 

 Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT), Sigma 

 Ciclofosfamida 

 Diclorometano 

 Doxorrubicina 

 Dimetilsulfóxido (DMSO), Synth 

 Eosina 

 Estreptomicina 

 Etanol 

 Gentamicina 

 Hematoxilina 

 Hexano 

 Isofurano 

 OEMV 

 Penicilina 

 Ringer com lactato 

 RPMI 1640 
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 Soro Fetal Bovino 

 Tripsina 

 Turk 

 Xileno 

 5-Fluorouracil 

 

4.2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

  

4.2.1. OBTENÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DA Mentha x villosa  

 

O OEMV foi cedido pelo professor Dr. José Maria Barbosa-Filho da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). As folhas da Mentha x villosa foram coletadas no Campus da 

Universidade Federal da Paraíba, no mês de julho de 2008 (7°08’29”S, 34°50’48”W). Um 

espécime foi depositado no herbário Prisco Bezerra da Universidade Federal do Ceará/Brasil 

sob n° 14996. 

 

4.2.2. IDENTIFICAÇÃO DOS CONSTITUINTES DO OEMV 

 

A identificação dos componentes do OEMV foi realizada pela professora Dra. Márcia 

Ortiz Mayo Marques do Centro de Genética, Biologia Molecular e Fitoquímica do Instituto 

Agronômico de Campinas. O OEMV foi analisado por cromatografia em fase gasosa 

acoplada a espectrômetro de massa (CG-EM), utilizando um cromatógrafo a gás modelo 5890 

equipado com um espectrômetro de massa modelo 5988A e uma coluna capilar de sílica 

fundida OV-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm) utilizando as seguintes condições analíticas: 

impacto de elétrons, 70 eV; gás de arraste, Hélio; fluxo, 1,0 mL/min; regulação de 

temperatura do forno de 60-240°C com taxa de aquecimento de 3°C/min; temperatura do 

injetor, 240°C; detector de temperatura, 230°C; e split 1:20. O volume injetado foi de 1 µL de 

uma solução contendo 0,1 µL do OE em 1,0 mL de AcOEt. A identificação de cada 

componente foi realizada por comparação de suas massas espectrais com o banco de dados 

GC-EM (Nist 62 lib.) e com o índice de retenção de Kovats (IK) (ADAMS, 2007). 

 

4.2.3. ISOLAMENTO DA ROTUNDIFOLONA A PARTIR DO OEMV 

 

Os processos de isolamento e identificação da rotundifolona foram realizados 

conforme procedimento descrito por Almeida; Hiruma; Barbosa-Filho (1996). O OEMV foi 
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submetido à técnica de cromatografia em camada delgada preparativa (CCDP). Partiu-se de 

uma quantidade de 4,689 g do óleo essencial, o qual foi solubilizado com algumas gotas de 

diclorometano (CH2Cl2). Em cada placa cromatográfica foram depositadas aproximadamente 

50 mg de amostra, a qual foi devidamente aplicada a cerca de 1,0 cm da base inferior da 

cromatoplaca, com o auxílio de um capilar. As placas cromatográficas foram eluídas em 

cubas de vidro contendo hexano puro até aproximadamente 2,0 cm da extremidade superior 

da cromatoplaca. Após isso, as placas foram retiradas, secas a temperatura ambiente e 

observadas sob luz UV a 254 nm, sendo possível observar a rotundifolona como o 

componente majoritário do OEMV. A fração visível correspondente a rotundifolona, 

observada em comprimento de onda curto (254 nm), foi recolhida, suspensa em CH2Cl2, 

filtrada em funil de placa sinterizada para remoção da sílica e, em seguida, o solvente foi 

concentrado em evaporador rotativo. Obteve-se 1,82 g da rotundifolona, com 38,8% de 

rendimento. 

  

4.2.4. ESTUDO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA In Vitro 

 

4.2.4.1. MANUTENÇÃO DE CÉLULAS EM CULTURA 

 

Para os testes de citotoxicidade, foram utilizadas as seguintes linhagens de células 

tumorais: ovário-humano (OVACAR-8), carcinoma de cólon (HCT-116) e glioblastoma 

(SF295), cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer (EUA), tendo sido as mesmas cultivadas 

em meio RPMI 1640, suplementados com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos 

(penicilina/estreptomicina), mantidas em estufa a 37°C e atmosfera contendo 5% de CO2. 

Diariamente acompanhava-se o crescimento celular em garrafas de cultura de células, 

com a utilização de microscópio de inversão. O meio foi trocado sempre que o crescimento 

celular atingia confluência necessária para renovação de nutrientes (cerca de 3 a 4 dias após o 

preparo das culturas). Para a manutenção das células aderidas utilizou-se tripsina (0,25%) 

para que as células despregassem das paredes das garrafas. 

 

4.2.4.2. AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE 

 

4.2.4.2.1. Princípio do Teste 

 

Análise de citotoxicidade pelo método do sal 3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-

brometo de tetrazolium (MTT) vem sendo utilizada no programa de screening do National 
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Cancer Institute (NCI) dos Estados Unidos, onde se testa mais de 10.000 amostras por ano 

(SKEHAN et al., 1990). É um método rápido, sensível e barato, descrito primeiramente por 

Mosman (1983), tendo a capacidade de analisar a viabilidade e o estado metabólico da célula. 

É uma análise colorimétrica baseada na conversão do MTT, hidrossolúvel e de cor amarela, 

em azul de formazan, a partir da succinato desidrogenase, uma enzima do ciclo de Krebs ativa 

em mitocôndrias de células viáveis. O estudo citotóxico pelo método do MTT após 72 horas 

de incubação permite definir facilmente a citotoxicidade, mas não o mecanismo de ação 

(BERRIDGE et al., 1996). 

 

4.2.4.2.2. Procedimento 

 

Em placa com 96 poços as linhagens de células tumorais, OVACAR-8 (ovário - 

humano), HCT-116 (carcinoma de cólon) e SF295 (glioblastoma), foram plaqueadas na 

concentração de 0,1 x 10
6
 células/mL e incubadas por 24 horas em estufa com 5% de CO2 a 

37°C. Após este período foi adicionada em cada poço as substâncias testes (OEMV e 

rotundifolona) em concentração variando de 0-25 µg/mL e incubada por 72 horas em estufa 

com 5% de CO2 a 37°C. A doxorrubicina foi utilizada como controle positivo com 

concentrações variando de 0,003 a 0,25 µg/mL. Ao término deste, as placas foram 

centrifugadas (15 g/15 min) a 4°C e os sobrenadantes removidos. Em seguida, foram 

adicionados 150 µL da solução de MTT (0,5 mg/mL), e as placas foram incubadas por 3 h. 

Após esse período, as placas foram novamente centrifugadas (30 g/10 min) a 4°C, os 

sobrenadantes descartados e os precipitados ressuspensos em 150 µL de DMSO estéril puro. 

Para a quantificação de formazan por células viáveis a absorbância foi lida em 

espectrofotômetro de placa a 595 nm. 

 

4.2.4.2.3. Análise Estatística 

 

As amostras teste foram testadas em triplicata. Foram registradas as porcentagens de 

inibição x log da concentração e determinadas suas CI50 (concentração inibitória média capaz 

de provocar 50% do efeito máximo) e seus respectivos intervalos de confiança (CI 95%) 

realizado a partir de regressão não-linear utilizando o programa Prisma versão 5.0 (GraphPad 

software).  
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4.2.5. ESTUDO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL 

 

4.2.5.1. MANUTENÇÃO DO TUMOR SARCOMA 180 EM CAMUNDONGOS 

 

Para avaliação da atividade antitumoral in vivo foi utilizado o tumor experimental 

sarcoma 180 obtido através do Laboratório de Oncologia Experimental (LOE) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e sua manutenção na forma ascítica em camundongos 

foi realizada a cada 10 dias na Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

O animal manutenção ou doador era anestesiado com isoflurano (1,5%; via inalatória), 

por meio de vaporizador calibrado acoplado a cilindro de gás oxigênio em ambiente com 

exaustão (capela) e eutanasiado por deslocamento cervical. Após assepsia da região 

abdominal com álcool iodado, coletou-se 0,5 mL do líquido ascítico da cavidade abdominal 

do animal e foi preparada uma suspensão de células com 5,0 mL de Ringer lactato, 0,2 mL de 

gentamicina (5 mg/mL) e o volume de líquido ascítico coletado, para posterior contagem das 

células. Os animais receptores saudáveis foram inoculados com 2 x 10
6 

células/0,5 mL na 

região intraperitoneal. 

 

4.2.5.2. ANIMAIS 

 

Para avaliação da atividade antitumoral do OEMV foram utilizados camundongos 

Swiss, com peso de 25 a 30 g, fêmeas, jovens adultas, saudáveis e que não tenham sido 

anteriormente submetidos a processos experimentais. Os camundongos foram requeridos do 

biotério central da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e mantidos durante o experimento 

no biotério setorial do Departamento de Fisiologia. 

Os animais foram alojados dentro de caixas de polipropileno com grades metálicas 

apropriadas, em pequenos grupos de 10 camundongos. A temperatura do local foi de 21 ± 2°C 

e a umidade relativa de 30 a 70%. A iluminação foi artificial, com uma alternância de 12 h de 

luz e 12 h de obscuridade. Os animais tiveram livre acesso a alimentação e água. 

O número de animais utilizados foi reduzido ao mínimo cientificamente aceitável. No 

início do estudo, a variação de massa dos animais foi a mínima possível, não excedendo ± 

20% da massa média. 

Os animais foram identificados por grupos, descrito no exterior do alojamento e 

aclimatados às condições do biotério do departamento de Fisiologia durante pelo menos cinco 

dias.  
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A dor e o sofrimento dos animais no decurso dos ensaios foram minimizados. Os 

animais que mostraram sinais intensos e persistentes de dor e sofrimento foram eutanasiados 

por intervenção humana (incluindo agressividade anormal, reação anormal à manipulação, 

movimentos anormais, indução de autotrauma, feridas abertas ou ulceração da pele, 

dificuldades na respiração, fraturas ósseas, relutância em mover-se, alteração do aspecto 

externo, desidratação, perda de peso ou emagrecimento rápido, ou grave sangramento - 

OECD (2000), Guidance Documenton the Recognition, Assessment and Use of Clinical Signs 

as Humane End points for experimental animals used in safety evaluation environmental 

health and safety monograph series ontesting and assessment, n
o
 19) de acordo com os 

princípios éticos de experimentação animal da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais 

de Laboratório (SBCAL).  

Após a realização dos experimentos, os animais foram previamente anestesiados e 

eutanasiados por deslocamento cervical, e mantidos congelados em freezer no biotério do 

DFS, para coleta pelo serviço de lixo seletivo da Universidade Federal de Sergipe.  

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com animais da Universidade 

Federal de Sergipe, com protocolo CEPA 24/2013 (Anexo A). 

 

4.2.5.3. AVALIAÇÃO DO EFEITO DO OEMV ISOLADO E ASSOCIADO COM 5-

FLUOROURACIL EM CAMUNDONGOS COM TUMOR SARCOMA 180  

 

4.2.5.3.1. Princípio do Teste 

 

O tumor utilizado foi o Sarcoma 180, também conhecido como Crocker’s, originado 

de forma espontânea na região axilar direita em camundongos. Foi descoberto em 1914 no 

Laboratório Crocker nos Estados Unidos e mantido por sucessivos transplantes. Foi 

diagnosticado a princípio como carcinoma, mas seu tecido de origem não foi especificado, de 

maneira que não se sabe se era uma neoplasia cutânea ou mamária. Tempos depois estudos 

demonstraram que suas células não permitem sua caracterização como de origem epitelial e o 

tumor tinha características de invasão muscular, tecido adiposo, nervos e vasos. Esse tumor 

pode ser transplantado por inoculações intraperitoneal, intramuscular e subcutânea 

(STEWART et al., 1959; ZUCKERBERG, 1973). Apesar de seu comportamento agressivo 

local, esse tumor não desenvolve metástase (KRASHIGE, MITSUHASHI, 1982). 

A redução do crescimento tumoral ou o aumento da expectativa de vida no decorrer do 

tratamento foram comparados com os grupos não tratados, o que determina a avaliação da 
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atividade antitumoral. Ficou demonstrado que o melhor resultado desses fatores depende do 

procedimento do tratamento, que deverá ser iniciado até 48 horas após o transplante. Neste 

período, as células tumorais já teriam iniciado a formação do nódulo tumoral (SCHABEL et 

al., 1977).  

A vantagem da utilização de neoplasias transplantáveis em comparação com as 

demais, recai sobre o conhecimento prévio da quantidade e das características iniciais das 

células tumorais a serem inoculadas e sobre o desenvolvimento rápido da neoplasia, que 

restringe o tempo de estudo (STEWART et al., 1959). 

 

4.2.5.3.2. Procedimento  

 

O animal doador ou da manutenção, com 8 a 10 dias de crescimento do tumor ascítico, 

foi previamente anestesiado e eutanasiado por deslocamento cervical. Após assepsia com 

álcool iodado na região abdominal foi retirado o líquido ascítico da cavidade abdominal do 

camundongo, com auxílio de seringa de 5 mL. Em seguida, foi feita uma suspensão de células 

com 5 mL de Ringer lactato, 0,2 mL de gentamicina (5 mg/mL) e 0,5 mL do tumor ascítico. 

Dessa suspensão foi retirada uma alíquota de 50 µL e adicionados 50 µL de Azul de tripan, 

para contagem em câmara de Neubauer, de células tumorais viáveis. As células inviáveis 

estavam coradas de azul devido à incapacidade de bombear o tripan para fora da célula, e as 

viáveis sem coloração.  

A partir da contagem de células viáveis foram inoculados nos animais receptores 2 x 

10
6 

células/0,5 mL/camundongo, por via subcutânea, na região axilar esquerda do animal 

(BEZERRA et al., 2006; BEZERRA et al., 2008a; CHEN; ZHANG; CHEUNG, 2010; 

ZHENG et al., 2010). Após 24 horas da inoculação, foram iniciados os tratamentos para 

avaliar o efeito das drogas sobre o crescimento tumoral; uma aplicação ao dia, durante 7 dias 

consecutivos. Foram utilizados um total de 80 animais, distribuídos em 8 grupos de 10 

animais em caixas de polipropileno. Destes, em 40 animais (4 grupos) foi avaliado o 

crescimento tumoral após tratamento por via intraperitoneal, sendo um grupo controle 

positivo com aplicação de 5-fluourouracil (5-FU) a 25 mg/kg/dia, um grupo controle negativo 

que recebeu dimetilssulfóxido (DMSO) a 10% e dois grupos testes com o OEMV a 50 e 100 

mg/kg/dia. Nos outros 40 animais (4 grupos) foi avaliado o crescimento tumoral após 

tratamento por via oral, sendo um grupo controle positivo com aplicação de ciclofosfamida a 

10 mg/kg/dia, um grupo controle negativo que recebeu DMSO a 10% e dois grupos testes 

com o OEMV a 100 e 200 mg/kg/dia. Após 24 horas do último dia de tratamento, os animais 
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foram submetidos à anestesia transitória com isoflurano (1,5%; via inalatória), por meio de 

vaporizador calibrado acoplado a cilindro de gás oxigênio em ambiente com exaustão 

(capela), para coleta de sangue através da região orbicular do olho (5 animais por grupo), para 

a análise dos parâmetros bioquímicos e hematológicos. Em seguida todos os animais foram 

eutanasiados por deslocamento cervical sendo retirados, pesados e guardados em nitrogênio 

liquido o tumor, fígado, rins e baço. Nos grupos submetidos ao tratamento oral, além dos 

órgãos citados foi retirado o estômago (5 animais por grupo).  

O percentual de inibição do crescimento tumoral (IT) foi calculado pela fórmula: 

 

IT (%) = [(A-B)/A] x 100 

 

A = média da massa do tumor no grupo controle negativo e B = média da massa do tumor nos 

animais tratados.    

 

Para a avaliação da associação do OEMV com o 5-FU foram realizadas os mesmos 

procedimentos descritos acima, sendo utilizados um total de 50 animais, distribuídos em 5 

grupos de 10 animais em caixas de polipropileno. Destes, dois grupos foram utilizados como 

controle positivo, com a aplicação de 5-FU a 10 e a 25 mg/kg/dia, um grupo como controle 

negativo com a administração de DMSO a 10%, e dois grupos testes, que receberam o OEMV 

a 50 mg/kg/dia + 5-FU a 10 mg/kg/dia e o OEMV a 100 mg/kg/dia + 5-FU a 10 mg/kg/dia. 

Após 24 horas do último dia de tratamento, os animais foram submetidos à anestesia 

transitória com isoflurano (1,5%; via inalatória), por meio de vaporizador calibrado acoplado 

a cilindro de gás oxigênio em ambiente com exaustão (capela), para coleta de sangue através 

da região orbicular do olho (5 animais por grupo), para a análise dos parâmetros bioquímicos 

e hematológicos. Em seguida, todos os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical 

sendo retirados, pesados e guardados em nitrogênio liquido o tumor, baço, fígado e rins.  

O percentual de inibição do crescimento tumoral foi calculado pela fórmula descrita 

para avalição do OEMV isolado.  

 

4.2.5.3.3. Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada utilizando a média e o erro padrão da média dos 

diferentes grupos. Para verificação da ocorrência de diferenças significativas entre os 

diferentes grupos, os dados foram comparados pela análise de variância de uma via 

(ANOVA) com pós-teste de Student Newman Keuls (p < 0,05). 
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4.2.6. PARÂMETROS TOXICOLÓGICOS  

 

Os parâmetros toxicológicos descritos nos tópicos seguintes foram realizados em 

todos os grupos de animais submetidos à avaliação da atividade antitumoral, como descrito 

anteriormente nas avaliações do OEMV isolado e em associação com 5-FU em camundongos 

com tumor sarcoma 180 (item 4.2.5.3.). A única exceção foi no parâmetro toxicológico, que 

avaliou o índice de lesão ulcerativa apenas nos animais que receberam o OEMV por via oral. 

 

4.2.6.1. MASSA CORPORAL E CONSUMO DE ALIMENTOS E ÁGUA 

 

No primeiro dia de inoculação do tumor sarcoma 180 e 24 horas após o último dia de 

tratamento todos os animais foram pesados. Também foram determinadas as quantidades de 

alimentos e água ingeridas no decorrer dos experimentos com tumor sarcoma 180. 

 

4.2.6.2. AVALIAÇÃO DA MASSA DOS ÓRGÃOS 

 

Após eutanasia dos animais inoculados com tumor sarcoma 180, o baço, o fígado e os 

rins foram retirados, pesados em balança analítica e registrados.  

 

4.2.6.2.1. Análise dos Dados  

 

Os dados coletados foram convertidos para 100 g de peso de animal. Foram analisados 

a partir da média e do erro padrão da média dos diferentes tratamentos. Para verificação da 

ocorrência de diferenças significativas entre os diferentes grupos, os dados foram comparados 

pela análise de variância de uma via (ANOVA) com pós-teste de Student Newman Keuls (p < 

0,05). 

 

4.2.6.3. AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

  

4.2.6.3.1. Princípio do Teste 

 

Dentre os parâmetros bioquímicos existentes, foram avaliados os que podem refletir 

possíveis problemas nas funções hepática e renal dos animais submetidos aos tratamentos.  

Os melhores testes diagnósticos de avaliação de lesão hepatocelular são as que 

determinam as atividades das enzimas hepáticas alanina-aminotransferase (ALT) e aspartato-
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aminotrasferase (AST), antigamente denominadas transaminase glutâmica-pirúvica e 

transaminase glutâmico-oxalacética, TGP e TGO, respectivamente. Elas são enzimas 

intracelulares chamadas de aminotransferases encontradas em quase todos os tecidos, com 

maior concentração nos hepatócitos, coração e músculo esquelético. A ALT é encontrada 

exclusivamente no citoplasma e a AST no citoplasma e nas mitocôndrias. A ALT está 

presente em alta concentração nos hepatócitos, já a AST é encontrada também em outros 

tecidos. Então, deve-se tomar cuidado com a elevação isolada da AST, que não corresponde 

na maioria dos casos a dano hepático (MINCIS, 2008). 

Para avaliação da função renal foram realizadas as análises da ureia e creatinina. A 

ureia é um produto da degradação do metabolismo dos aminoácidos, eliminado 

principalmente por via renal. A creatinina é um produto da degradação da creatina muscular. 

Esta substância não é utilizada pelo organismo, é totalmente inativa, sendo também excretada 

pelos rins (PEREIRA, 2008). 

 

4.2.6.3.2. Procedimento 

 

Os testes realizados para avaliação hepática foram a ALT e AST. E para avaliação 

renal, ureia e creatinina. As análises foram realizadas através do sangue coletado via plexo 

orbital com auxílio de cânula heparinizada, 24 horas após o último dia de tratamento dos 

animais com tumor sarcoma 180. A amostra foi submetida à centrifugação por 10 minutos 

com 3500 rotação por minuto (rpm) a 25°C para obtenção do plasma. O procedimento dos 

exames foi realizado utilizando-se metodologias descritas pelo fabricante dos kits da bio-

técnica. 

 

4.2.6.3.3. Análise Estatística 

 

Os resultados foram analisados a partir da média ± E.P.M. de n animais por grupo. 

Para comparação multipla dos dados utilizou-se análise de variância (ANOVA) seguida do 

pós-teste de Student Newman Keuls com a utilização do programa GraphPad Prisma versão 

5.0. 

 

4.2.6.4. AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS  

 

4.2.6.4.1. Princípio do Teste 
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Os parâmetros hematológicos são análises que podem detectar anormalidades através 

do sangue do animal. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são as unidades 

do sistema protetor do corpo e estão presentes no sangue em seis tipos diferentes. Eles são 

neutrófilos polimorfonucleares, eosinófios polimorfonucleares, basófilos polimorfonucleares, 

monócitos e linfócitos (GUYTON, HALL, 2011).  

 

4.2.6.4.2. Procedimento 

 

Foram utilizados como parâmetros hematológicos as contagens de leucócitos total e 

diferencial. A contagem total leucocitária foi realizada com 20 µL de sangue, coletado via 

plexo orbital de animais com tumor sarcoma 180, diluídos em 380 µL de Turk e contados em 

câmara de Neubauer.  

A contagem diferencial de leucócitos foi realizada por meio de esfregaços sanguíneos 

e foram determinados valores relativos e absolutos de linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, 

monócitos e basófilos.  

 

4.2.6.4.3. Análise Estatística 

 

Os resultados foram analisados a partir da média ± E.P.M. de n animais por grupo. 

Para comparação multipla dos dados foi realizada análise de variância (ANOVA) seguida 

pelo pós-teste de Student Newman Keuls com a utilização do programa GraphPad Prisma 

versão 5.0. 

 

4.2.6.5. ANÁLISE DO ÍNDICE DE LESÃO ULCERATIVA (ILU) 

 

4.2.6.5.1. Princípio do Teste 

 

A análise do índice de lesão ulcerativa (ILU) possibilita averiguar se o tratamento por 

via oral contra o crescimento tumoral após o período de 7 dias, ocasiona algum tipo de lesão 

ulcerativa gástrica. 

 

4.2.6.5.2. Procedimento  

 

Os estômagos foram retirados, para análise do ILU, de camundongos com tumor 

sarcoma 180 submetidos à avaliação da atividade antitumoral do OEMV durante 7 dias por 
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via oral. O órgão foi analisado através do programa EARP (desenvolvido pelo Dr. Eros 

Comunello, Universidade do Vale do Itajaí, São José, SC, Brasil), o qual possibilitou a 

determinação do ILU, da área total de lesão (mm
2
) e da porcentagem da área lesada em 

relação a área total do estômago (%). 

As lesões ulcerativas foram classificadas como: a) tipo 1 (T1): área da úlcera ≤ 1 mm
2
; 

b) tipo 2 (T2): área da úlcera de 1-3 mm
2
; e c) tipo 3 (T3): área da úlcera ≥ 3 mm

2
. 

O índice lesão ulcerativa (ILU) foi determinado através da gravidade das lesões 

utilizando a fórmula: 

 

ILU = (1 x T1) + (2 x T2) + (3 x T3) 

 

Para a determinação da área relativa lesionada utilizou-se a seguinte fórmula: 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS CONSTITUINTES DO OEMV 

 

Os resultados obtidos nesse estudo, para identificação dos constituintes químicos do 

OEMV, foram conseguidos através da CG-EM. Na Figura 8, o resultado da análise está 

apresentado em cromatograma. Os compostos foram identificados a partir da comparação dos 

espectros de massas com o banco de dados do sistema CG-EM (Nist 62 lib.) e índice de 

retenção de kovats (IK). Os picos 1, 10, 12 e 15 não foram identificados. 

 

 

Tempo de retenção (min) 

Figura 8. Cromatograma do óleo essencial das folhas da Mentha x villosa. A identificação 

dos picos é apresentada na Tabela 1. 

 

A Tabela 1 mostra os constituintes químicos identificados no óleo essencial das folhas 

de Mentha x villosa, a porcentagem de participação dos constituintes químicos no óleo, o IK 

experimental e o IK da literatura. 

Foram identificados um total de 12 compostos químicos, perfazendo 98,31% do 

OEMV. Em meio aos constituintes identificados, 89% foram monoterpenos e 9,31% 

sesquiterpenos.  

Em termos numéricos, dentre os 12 compostos identificados, 7 foram monoterpenos 

(α-pineno, sabineno, β-pineno, mirceno, limoneno, cis-β-ocimeno e rotundifolona) e 5 

sesquiterpenos (β-bourboneno, trans-cariofileno, α-humuleno, trans-β-farneseno e 

germacreno D) ou seja, os monoterpenos encontram-se em maior número e proporção. 

No total de constituintes químicos identificados destacam-se como principais, por 

ordem decrescente, a rotundifolona (58,11%), limoneno (10,58%), mirceno (7,79%), 

germacreno D (6,55%), cis-β-ocimeno (5,01%) e β-pineno (4,43%); os outros constituintes 
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estão presentes em pequenas quantidades (≤ 2,00%). A estrutura dos 4 principais constituintes 

presentes no OEMV esta apresentada na Figura 9. 

 

Tabela 1. Constituintes químicos do óleo essencial das folhas de Mentha x villosa 

analisados por CG-EM. 

Pico Constituintes % IK experimental IK literatura 

2 α-pineno 2,00 934 939 

3 Sabineno 1,08 972 976 

4 β-pineno 4,43 976 980 

5 Mirceno 7,79 990 991 

6 Limoneno 10,58 1029 1031 

7 cis-β-ocimeno 5,01 1035 1040 

8 Rotundifolona (óxido de 

piperitenona) 

58,11 1363 1363 

9 β-bourboneno 0,17 1386 1384 

11 trans-cariofileno 2,00 1420 1418 

13 α-humuleno 0,22 1454 1454 

14 trans-β-farneseno 0,37 1457 1458 

16 germacreno D 6,55 1481 1480 

- Monoterpenos 89,00 - - 

- Sesquiterpenos 9,31 - - 

 Total Identificado 98,31% - - 

IK: Índice de retenção de Kavats. %: Porcentagem dos constituintes. 

 

 

Figura 9. Estrutura química dos 4 principais constituintes do OEMV. 
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Dentre os seis principais constituintes destacam-se o monoterpeno rotundifolona, 

também conhecido como óxido de piperitenona, constituinte químico majoritário e o principal 

monoterpeno do OEMV. O principal sesquiterpeno do OEMV é o germacreno D. 

 

5.2. ESTUDO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA in vitro 

 

A atividade citotóxica do OEMV e de seu constituinte majoritário, rotundifolona, foi 

avaliada em 3 linhagens de células tumorais humanas (HCT-116, OVCAR-8 e SF-295) 

através do método de MTT, após 72 horas de exposição. Os resultados foram apresentados 

como valores de CI50 e intervalo de confiança na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Atividade citotóxica in vitro do OEMV e rotundifolona. 

Células Histotipo 
Doxorrubicina 

µg/mL 

OEMV 

µg/mL 

Rotundifolona 

µg/mL 

HCT-116 Carcinoma de cólon 
0,01 

0,01 – 0,02 

0,57 

0,44 – 0,75 
> 25,00 

OVCAR-8 Adenocarcinoma ovariano 
1,20 

0,90 – 1,60 

0,86 

0,78 – 0,96 
> 25,00 

SF-295 Glioblastoma 
0,24 

0,17 – 0,36 

1,02 

0,92 – 1,14 
> 25,00 

Os dados são apresentados como valores de CI50 em µg/mL com intervalo de confiança de 

95% obtido por regressão não linear a partir de experimento feito em triplicata em 3 linhagens 

tumorais. 

 

O OEMV apresentou atividade citotóxica nas 3 linhagens de células tumorais 

avaliadas. Frente ao HCT-116, o OEMV apresentou uma CI50 de 0,57 (0,44 – 0,75) µg/mL, 

frente a OVCAR-8 uma CI50 de 0,86 (0,78 – 0,96) µg/mL e frente a SF-295 uma CI50 de 1,02 

(0,92 – 1,14) µg/mL. A rotundifolona não demonstrou atividade citotóxica nas 3 linhagens de 

células tumorais humanas testadas. A doxorrubicina foi utilizada como controle positivo, a 

qual apresentou atividade citotóxica nas 3 linhagens. Para este ensaio são considerados 

promissores aqueles óleos testes que apresentam CI50 < 30 µg/mL e compostos isolados com 

CI50 < 1 µg/mL (FERRAZ et al., 2013a; QUINTANS et al., 2013). 
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5.3. ESTUDO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL in vivo 

 

5.3.1. AVALIAÇÃO DO EFEITO DO OEMV ISOLADO EM CAMUNDONGOS COM 

TUMOR SARCOMA 180  

 

A atividade antitumoral do OEMV foi determinada através da utilização do tumor 

experimental sarcoma 180. Foi observado que o OEMV, após administração por via i.p., 

inibiu o crescimento tumoral de forma significativa em 32,02% e 42,81% nas doses de 50 e 

100 mg/kg/dia, respectivamente. O 5-FU na dose de 25 mg/kg/dia foi utilizado como controle 

positivo, o qual inibiu o crescimento tumoral em 70,52 %. O grupo tratado com DMSO foi 

considerado com inibição igual a 0. Os dois grupos tratado com OEMV apresetou alterações 

estatisticamente significativas, quando comparadas a grupo controle positivo (Figura 10). 
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Figura 10. Efeito do OEMV (50 e 100 mg/kg/dia) sobre o crescimento tumoral após 

administração por via i.p. em animais com tumor sarcoma 180. O grupo controle negativo foi 

tratado com o veículo (DMSO a 10%). O 5-FU (25 mg/kg/dia) foi utilizado como controle 

positivo. Os valores correspondem a média ± E.P.M. de 10 animais/grupo analisados por 

ANOVA seguida pelo pós-teste de Student Newman Keuls. 
a
p < 0,05 comparado ao grupo 

controle negativo. 
b
p < 0,05 comparado ao grupo controle positivo.  

 

A atividade antitumoral do OEMV também foi avaliada após administração por via 

oral frente ao tumor sarcoma 180. Foi observado que o OEMV nas doses de 100 e 200 

mg/kg/dia apresentou significativa atividade antitumoral, com inibição de 34,27 % e 43,22 %, 

respectivamente. A ciclofosfamida (10 mg/kg/dia), utilizada como controle positivo, inibiu o 
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crescimento tumoral em 57,41 %. O grupo tratado com DMSO foi considerado com inibição 

igual a 0. Os grupos tratados com OEMV demosntrou alteração estatisticamente significante 

quando comparados ao grupo controle positivo (Figura 11). 
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Figura 11. Efeito do OEMV (100 e 200 mg/kg/dia) sobre o crescimento tumoral após 

administração por via oral em animais com tumor sarcoma 180. O grupo controle negativo 

foi tratado com o veículo (DMSO a 10 %). A ciclofosfamida (10 mg/kg/dia) foi utilizada 

como controle positivo. Os valores correspondem a média ± E.P.M. de 10 animais/grupo e 

os resultados foram avaliados pela análise de variância de uma via (ANOVA) com pós-teste 

de Student Newman Keuls. ap < 0,05 comparado ao grupo controle negativo. 

 

5.3.1.1. PARÂMETROS TOXICOLÓGICOS 

  

5.3.1.1.1. MASSA CORPORAL E CONSUMO DE ALIMENTOS E ÁGUA 

 

Na Tabela 3 estão expressos a variação de massa corpórea e o consumo de ração e 

água dos animais com tumor sarcoma 180 por grupo tratado, avaliados durante o período de 

início e fim do experimento. 

De acordo com os resultados obtidos, observou-se que houve diferença estatística 

significativa (p < 0,05) na variação de massa corpórea entre os grupos tratados i.p. com 5-FU 

na dose de 25 mg/kg/dia (-3,1 ± 0,5 g) e DMSO a 10 % (2,1 ± 0,4 g). Os grupos tratados com 

o OEMV por vias i.p. e oral não apresentaram diferenças estatísticas significativas quando 

comparados aos respectivos grupos tratados com DMSO a 10 %. Além disso, o consumo de 
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água e ração dos grupos que receberam tratamentos por via i.p. observou-se que o grupo que 

teve menor consumo de água e ração (5-FU, 25 mg/kg/dia) apresentou uma variação de massa 

corpórea negativa, e o grupo que consumiu maior quantidade de água e ração (DMSO a 10%) 

apresentou maior variação de massa positiva. Com o OEMV observamos que quanto maior a 

dose, menor foi o consumo de água e ração, e menor a variação de peso. 

No consumo de água e ração dos grupos que receberam tratamentos por via oral, o 

grupo controle negativo (DMSO) apresentou maior consumo de água e ração, e maior 

variação de massa. O grupo controle positivo (ciclofosfamida) apresentou menor consumo de 

ração e menor variação de massa. O grupo tratado com o OEMV na dose de 200 mg/kg/dia 

apresentou menor volume de água consumido. 

 

Tabela 3. Consumo de água, ração e variação da massa corpórea em animais submetidos a 

diferentes tratamentos. 

Droga 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Consumo de 

agua (mL) 

Consumo de 

ração (g) 

Variação de massa 

corpórea (g) 

Via Intraperitoneal     

DMSO 10 % - 536 280,1 2,1 ± 0,4  

5-FU 25 373 236,6 -3,1 ± 0,5
a
 

OEMV 50 531 263,6 0,9 ± 0,4 

OEMV 100 395 253,7 0,7 ± 0,6 

Via Oral     

DMSO 10 %  375 451,0 0,9 ± 0,3 

Ciclofosfamida 10 345 394,0 -0,4 ± 0,3 

OEMV 100 335 406,0 0,6 ± 0,3 

OEMV 200 315 440,0 0,3 ± 0,2 

Os dados da variação da massa corpórea estão apresentados como a média ± E.P.M. de 10 

animais/grupo avaliados pela análise de variância de uma via (ANOVA) com pós-teste de 

Student Newman Keuls. ap < 0,05 comparado ao respectivo grupo controle negativo (DMSO a 

10 %). 

 

5.3.1.1.2. AVALIAÇÃO DA MASSA DOS ÓRGÃOS 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados encontrados com relação à massa dos órgãos 

(fígado, baço e rins) por 100 g de massa corpórea, em animais com tumor sarcoma 180 

tratados por via i.p. e via oral. Podemos observar que o tratamento dos camundongos por via 

i.p. com 5-FU alterou de forma significativa (p < 0,05) a massa do baço (0,36 ± 0,03 g) 

quando comparado com o grupo controle negativo (0,58 ± 0,04 g), o que demonstra uma 

diminuição na massa do órgão quando exposto ao tratamento com 5-FU (25 mg/kg/dia). Os 

grupos tratados com o OEMV por via i.p., nas duas doses testadas, não apresentaram 
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alterações significativas nas massas de nenhum dos órgãos analisados quando comparados ao 

grupo controle negativo (p > 0,05). 

Os resultados observados nos grupos tratados por via oral não expressaram alterações 

nas massas estatisticamente significativas, em nenhum dos órgãos analisados quando 

comparados ao grupo controle negativo (p > 0,05).  

 

Tabela 4. Efeito do OEMV por vias i.p. e oral sobre a massa dos órgãos (fígado, baço e rins) 

em animais com tumor sarcoma 180.  

Droga 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Fígado (g/100g 

massa corpórea) 

Baço (g/100g 

massa corpórea) 

Rins (g/100g 

massa corpórea) 

Via Intraperitoneal     

DMSO 10 % - 4,83 ± 0,25 0,58 ± 0,04 1,22 ± 0,04 

5-FU 25 4,99 ± 0,16 0,36 ± 0,0
 a
 1,30 ± 0,03 

OEMV 50 4,72 ± 0,19 0,61 ± 0,03 1,26 ± 0,06 

OEMV 100 4,71 ± 0,15 0,56 ± 0,03 1,18 ± 0,04 

Via Oral     

DMSO 10 %  5,06 ± 0,11 0,52 ± 0,02 1,25 ± 0,04 

Ciclofosfamida 10 5,16 ± 0,16 0,41 ± 0,04 1,24 ± 0,04 

OEMV 100 4,91 ± 0,31 0,47 ± 0,03 1,11 ± 0,06 

OEMV 200 5,65 ± 0,31 0,60 ± 0,04 1,30 ± 0,06 

Os dados correspondem à média ± E.P.M. de 10 animais/grupo avaliados pela análise de 

variância de uma via (ANOVA) com pós-teste de Student Newman Keuls. ap < 0,05 

comparado ao respectivo grupo controle negativo (DMSO a 10%). 

 

5.3.1.1.3. AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS  

 

Na Tabela 5 estão expressos os resultados das análises de parâmetros bioquímicos 

(aspatato aminotransferase - AST, alanina aminotransferase - ALT, ureia e creatinina) 

realizados através de sangue coletado de camundongos com tumor sarcoma 180, 24 horas 

após o último dia de tratamento. Podemos observar que o tratamento dos camundongos por 

via i.p. com 5-FU na dose de 25 mg/kg/dia diminuiu de forma significativa (p < 0,05) o AST 

(164,4 ± 10,0 U/L), ALT (51,6 ± 3,5 U/L) e ureia (48,8 ± 3,5 mg/dL) quando comparado com 

o grupo tratado com DMSO a 10 % (270,0 ± 23,0 U/L, 96,4 ± 10,3 U/L e 61,0 ± 1,6 mg/dL, 

respectivamente). Os grupos tratados com o OEMV por via i.p., nas doses de 50 e 100 mg/kg, 

não apresentaram alterações estatisticamente significativas nos parâmetros bioquímicos 

analisados quando comparados com o grupo controle negativo. 



44 

 

O tratamento dos camundongos por via oral com ciclofosfamida na dose de 10 

mg/kg/dia diminuiu de forma significativa (p < 0,05) ALT (52,0 ± 5,0 U/L) e creatinina (1,3 ± 

0,2 mg/dL) quando comparado com o grupo tratado com DMSO a 10 % (98,7 ± 14,1 U/L e 

0,5 ± 0,1 mg/dL, respectivamente). Os grupos tratados com o OEMV por via oral nas doses 

de 100 e 200 mg/kg não apresentaram alterações significativas nos parâmetros bioquímicos 

analisados quando comparados com grupo controle negativo (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Efeito do OEMV por vias i.p. e oral sobre parâmetros bioquímicos (AST, ALT, 

ureia e creatinina) em animais com tumor sarcoma 180. 

Droga 
Dose 

(mg/kg/dia) 
AST (U/L) ALT (U/L) 

Ureia 

(mg/dL) 

Creatinina 

(mg/dL) 

Via Intraperitoneal 

DMSO 10 % - 270,0 ± 23,0 96,4 ± 10,3 61,0 ± 1,6  0,4 ± 0,1 

5-FU 25 164,4 ± 10,0
a
 51,6 ± 3,5

a
 48,8 ± 3,5

a
  0,2 ± 0,0 

OEMV 50 224,8 ± 12,8 78,0 ± 8,1 59,2 ± 2,0  0,4 ± 0,1 

OEMV 100 220,0 ± 20,0 112,0 ± 18,0 54,3 ± 5,8   0,4 ± 0,1 

Via Oral 

DMSO 10 %  287,5 ± 18,6 98,7 ± 14,1 53,0 ± 4,1 0,5 ± 0,1 

Ciclofosfamida 10 245,7 ± 16,1  52,0 ± 5,0
a
 54,8 ± 6,9 1,3 ± 0,2

a
 

OEMV 100 296,3 ± 23,5 113,3 ± 13,3 40,0 ± 5,2 0,7 ± 0,1 

OEMV 200 219,3 ± 18,7 82,0 ± 8,2 63,8 ± 3.2 0,7 ± 0,1 

Os dados correspondem a média ± E.P.M. de 5 animais avaliados pela análise de variância de 

uma via (ANOVA) com pós-teste de Student Newman Keuls. ap < 0,05 comparado ao grupo 

controle negativo (DMSO a 10 %). 

 

5.3.1.1.4. AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS  

 

A Tabela 6 demonstra os resultados das análises hematológicas, leucócitos totais e 

contagem diferencial de leucócitos (eosinófilo, linfócito, neutrófilo e monócito), a partir do 

sangue coletado, 24 horas após o último dia de tratamento, dos animais com tumor sarcoma 

180. 

O grupo tratado por via i.p. com 5-FU (25 mg/kg/dia) apresentou alterações 

significativas (p < 0,05) no número de leucócitos totais (2,4 x 10
3
 ± 0,4 células/µL) e na 

contagem diferencial de linfócitos (75,2%) e neutrófilos (21,2%), quando comparado ao 

grupo controle negativo (8,8 x 10
3
 ± 0,5 células/µL, 50,4% e 44,2%, respectivamente). 

Observou-se com a administração de 5-FU por via i.p. uma acentuada diminuição dos 
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leucócitos totais e na porcentagem de neutrófilos, e aumento da porcentagem de linfócitos 

quando comparado com o grupo tratado com DMSO a 10%. Nos grupos tratados por via i.p. 

com o OEMV nas doses de 50 e 100 mg/kg/dia observamos diminuição significativa (p < 

0,05) na contagem total de leucócitos (7,3 x 10
3
 ± 0,5 e 6,2 x 10

3
 ± 0,2 células/µL, 

respectivamente), quando comparados ao grupo controle negativo (8,8 x 10
3
 ± 0,5 

células/µL). Na contagem diferencial de leucócitos, após administração i.p. do OEMV, não 

observamos alterações estatisticamente significativas quando comparada ao grupo controle 

negativo. 

Em todos os grupos tratados por via oral não observamos alterações significativas nos 

parâmetros hematológicos analisados quando comparados com o grupo controle negativo. 

 

Tabela 6. Efeito do OEMV por vias i.p. e oral sobre os parâmetros hematológicos (contagem 

total de leucócitos e contagem diferencial de leucócitos). 

Droga 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Total de Leucócitos 

(10
3
 cels/µL) 

Contagem Diferencial de Leucócitos (%) 

Eosinófilos Linfócitos Neutrófilos Monócitos 

Via Intraperitoneal 

DMSO 10 % - 8,8 ± 0,5 0,4  50,4 44,2 5,0 

5-FU 25 2,4 ± 0,4
a
 0,2 75,2

a
 21,2

a
 3,6 

OEMV 50 7,3 ± 0,5
a
 0,4 54,2 39,6 5,8 

OEMV 100 6,2 ± 0,2
a
 0,2 57,2 37,0 4,2 

Via Oral 

DMSO 10 % - 9,5 ± 1.1 0,2 59,3 32,5 8,0 

Ciclofosfamida 10 6,3 ± 0,8 0,0 61,2 27,8 11,0 

OEMV 100 8.3 ± 0,7 0,2 55,6 36,6 7,6 

OEMV 200 7,7 ± 2,6 0,0 60,4 31,6 8,0 

Os dados correspondem a média ± E.P.M. de 5 animais avaliados pela análise de variância de 

uma via (ANOVA) com pós-teste de Student Newman Keuls. ap < 0,05 comparado ao grupo 

controle negativo (DMSO a 10 %). 

 

5.3.1.1.5. ANÁLISE DO ÍNDICE DE LESÃO ULCERATIVA (ILU) 

 

A Figura 12 apresenta fotos de 20 estômagos de camundongos com tumor sarcoma 

180, expostos por 7 dias a diferentes tratamentos por via oral (5 animais/grupo) e submetidos 

a análise através do programa EARP. 

Podemos observar que os estômagos de camundongos de todos os grupos analisados 

não demonstraram qualquer tipo de lesão gástrica ulcerativa. Portanto, quando analisados pelo 

programa EARP, seu índice de lesão ulcerativa foi nulo. 
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DMSO 10 % 

     

Ciclofosfamida 10 mg/kg/dia  

     

OEMV 100 mg/kg/dia 

     

OEMV 200 mg/kg/dia 

     

Figura 12. Estômagos avaliados quanto ao índice de lesão ulcerativa após 7 dias de 

tratamento. 

 

5.3.2. AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO 5-FLUOROURACIL COM O OEMV EM 

CAMUNDONGOS COM TUMOR SARCOMA 180 

 

A atividade antitumoral do OEMV nas doses de 50 e 100 mg/kg/dia em associação 

com 5-FU na dose de 10 mg/kg/dia foi determinada através da utilização do tumor 

experimental sarcoma 180. Foi observado que o tratamento dos animais com o OEMV (50 e 

100 mg/kg/dia) em associação com o 5-FU (10 mg/kg/dia) diminuiu de forma significativa (p 

< 0,05) o crescimento tumoral nas duas doses de OEMV utilizadas, quando comparado ao 

grupo tratado com DMSO a 10%, com valores de inibição de crescimento tumoral de 50,3% e 

65,2 %, respectivamente. O 5-FU foi utilizado como controle positivo e inibiu o crescimento 

tumoral de forma significativa em 45,8% e 71,0% (p < 0,05) nas doses de 10 e 25 mg/kg/dia, 

respectivamente, quando comparado ao DMSO (Figura 13). Dentre os grupos testados, a 

associação do OEMV na dose de 100 mg/kg/dia com o 5-FU na dose de 10 mg/kg/dia é o que 

mais se aproxima da porcentagem de inibição do grupo tratado com 5-FU na dose de 25 

mg/kg/dia, onde não houve diferença estatística significativa quando comparados ao controle 
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positivo 5-FU 25 mg/Kg/dia. A associação do OEMV na dose de 50 mg/Kg/dia com 5-FU na 

dose de 10 mg/Kg/dia apresentou alterações estatisticamente significativa quando comparadas 

ao controle positivo 5-FU 25 mg/Kg/dia.   
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Figura 13. Efeito do OEMV (50 e 100 mg/kg/dia) em associação com o 5-FU (10 mg/kg/dia), 

após administração por via i.p., sobre o crescimento tumoral em animais com tumor sarcoma 

180. O grupo controle negativo foi tratado com o veículo (DMSO a 10 %). O 5-FU (10 e 25 

mg/kg/dia) foi utilizado como controle positivo. Os valores correspondem a média ± E.P.M. 

de 10 animais/grupo avaliados pela análise de variância de uma via (ANOVA) com pós-teste 

de Student Newman Keuls.
 a

p < 0,05 comparado ao grupo controle negativo. 
b
p < 0,05 

comparado ao grupo 5-FU 25 mg/Kg/dia. 
c
p < 0,05 comparado ao grupo 5-FU 10 mg/Kg/dia. 

 

5.3.2.1. PARÂMETROS TOXICOLÓGICOS  

 

5.3.2.1.1. MASSA CORPORAL E CONSUMO DE ALIMENTOS E ÁGUA 

 

Na Tabela 7 estão expressos a variação de peso corpóreo e o consumo de ração e água 

dos animais com tumor sarcoma 180 por grupo tratado, avaliados durante o período de início 

e fim do experimento. 

Os resultados demonstram uma variação estatisticamente significativa (p < 0,05) na 

massa corpórea do grupo tratado com o OEMV na dose de 50 mg/kg/dia em associação com o 

5-FU na dose de 10 mg/kg/dia de -2,3 ± 0,7 g, em comparação ao grupo DMSO (1,1 ± 0,4 g). 

No grupo tratado com o OEMV na dose de 100 mg/kg/dia em associação com 5-FU na dose 

de 10 mg/kg/dia observamos uma variação na massa corpórea de -3,5 ± 0,8 g. Nos grupos 
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controles positivos, 5-FU nas doses de 10 e 25 mg/kg/dia, as variações observadas foram de   

-3,0 ± 1,7 e -4,5 ± 0,7 g, respectivamente. 

 

Tabela 7. Consumo de água, ração e variação da massa corpórea nos animais submetidos a 

diferentes tratamentos. 

Droga 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Consumo de 

água (mL) 

Consumo de 

ração (g) 

Variação de massa 

corpórea (g) 

Via Intraperitoneal     

DMSO 10 % - 415 293,4 1,1 ± 0,4 

5-FU 10 305 215,1 -3,0 ± 1,7
a 

5-FU 25 270 177,5 -4,5 ± 0,7
a 

OEMV + 5-FU 50 + 10 365 225,8 -2,3 ± 0,7
a 

OEMV + 5-FU 100 + 10 345 201,5 -3,5 ± 0,8
a 

Os dados da variação de massa corpórea estão apresentados como a média ± E.P.M. de 10 

animais/grupo avaliados pela análise de variância de uma via (ANOVA) com pós-teste de 

Student Newman Keuls. 
a
p < 0,05 comparado ao grupo controle negativo (DMSO a 10 %). 

 

5.3.2.1.2. AVALIAÇÃO DA MASSA DOS ÓRGÃOS 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados encontrados com relação a massa dos órgãos 

(fígado, baço e rins) por 100 g de massa corpórea, em animais com tumor sarcoma 180 que 

receberam diferentes tratamentos por via i.p. 

 

Tabela 8. Efeito do 5-FU associado ao OEMV sobre a massa dos órgãos (fígado, baço e rins) 

em animais com tumor sarcoma 180. 

Droga 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Fígado (g/100g 

massa corpórea) 

Baço (g/100g 

massa corpórea) 

Rins (g/100g 

massa corpórea) 

Via Intraperitoneal     

DMSO 10 % - 5,30 ± 0,21 0,61 ± 0,04 1,32 ± 0,06 

5-FU 10 4,80 ± 0,19 0,40 ± 0,04
a 

1,35 ± 0,10 

5-FU 25 4,40 ± 0,27 0,38 ± 0,05
a a

 1,37 ± 0,05 

OEMV + 5-FU 50 + 10 5,10 ± 0,12 0,49 ± 0,05 1,28 ± 0,04 

OEMV + 5-FU 100 + 10 5,70 ± 0,85 0,48 ± 0,04 1,59 ± 0,11 

Os dados correspondem à média ± E.P.M. de 10 animais/grupo avaliados pela análise de 

variância de uma via (ANOVA) com pós-teste de Student Newman Keuls. 
a
p < 0,05 e           

aa
p < 0,01 comparado ao grupo controle negativo (DMSO a 10 %). 
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Os resultados aqui apresentaos demonstraram que o OEMV nas doses de 50 e 100 

mg/kg/dia em associação com 5-FU (10 mg/kg/dia) não produz alterações significativas (p > 

0,05) na massa de nenhum dos órgãos observados, quando comparado ao grupo controle 

negativo. O tratamento dos animais com o 5-FU nas doses de 10 e 25 mg/kg/dia diminuiu de 

forma significativa a massa do baço (0,40 ± 0,04 e 0,38 ± 0,05 g, respectivamente) quando 

comparado com o tratamento com DMSO (0,61 ± 0,04 g). O 5-FU 25 mg/kg/dia (p < 0,01) 

diminuiu a massa do baço de forma mais que o 5-FU 10 mg/Kg/dia (p < 0,05).  

 

5.3.2.1.3. AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

 

Na Tabela 9 estão expressos os resultados das análises de parâmetros bioquímicos 

(AST, ALT, ureia e creatinina) realizados através de sangue coletado de camundongos com 

tumor sarcoma 180, 24 horas após o último dia de tratamento. 

Os resultados demonstram alterações significativas (p < 0,05) no grupo tratado com o 

OEMV na dose de 50 mg/kg/dia em associação com 5-FU na dose de 10 mg/kg/dia, nos 

parâmetros bioquímicos AST (245,6 ± 13,0 U/L) e ALT (60,6 ± 2,6 U/L). No grupo tratado 

com o OEMV na dose de 100 mg/kg/dia em associação com 5-FU (10 mg/kg/dia), também 

observamos alterações (p < 0,05) nos parâmetros bioquímicos AST (238,7 ± 23,6 U/L) e ALT 

(59,0 ± 2,1 U/L). O controle positivo 5-FU, nas doses de 10 e 25 mg/kg/dia, apresentou 

alterações estatisticamente significativas (p < 0,05) em AST (226,0 ± 15,2 e 207,2 ± 23,7 

U/L, respectivamente) e ALT (62,5 ±8,3 e 47,2 ± 2,6 U/L, respectivamente).  

 

Tabela 9. Efeito do 5-FU associado ao OEMV sobre parâmetros bioquímicos (AST, ALT, 

ureia e creatinina) em animais com tumor sarcoma 180. 

Droga 
Dose 

(mg/kg/dia) 

AST  

(U/L) 

ALT  

(U/L) 

Ureia 

(mg/dL) 

Creatinina 

(mg/dL) 

Via Intraperitoneal 

DMSO 10 % - 308,4 ± 4,0 78,2 ± 2,3 47,8 ± 4,0 0,22 ± 0,04 

5-FU 10 226,0 ± 15,2
a
  62,5 ± 8,3

a
 41,8 ± 2,4 0,08 ± 0,04 

5-FU 25 207,2 ± 23,7
a
 47,2 ± 2,6

a
 35,2 ± 3,4 0,28 ± 0,09 

OEMV + 5-FU 50 + 10 245,6 ± 13,0
a
 60,6 ± 2,6

a
 44,8 ± 5,0 0,20 ± 0,03 

OEMV + 5-FU 100 + 10 238,7 ± 23,6
a
 59,0 ± 2,1

a
 43,0 ± 3,0 0,20 ± 0,03 

Os dados correspondem a média ± E.P.M. de 5 animais avaliados pela análise de variância de 

uma via (ANOVA) com pós-teste de Student Newman Keuls. ap < 0,05 comparado ao grupo 

controle negativo (DMSO a 10%). 
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Diante dos resultados demonstrados, observa-se que todos os grupos tratados quando 

comparados com o grupo controle negativo, apresentaram diminuição nos níveis de AST e 

ALT. Os parâmetros bioquímicos ureia e creatinina não sofreram alterações em nenhum dos 

grupos submetidos aos diferentes tratamentos. 

 

5.3.2.1.4. AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS 

 

A Tabela 10 demonstra os resultados encontrados nas análises dos parâmetros 

hematológicos, leucócitos totais e contagem diferencial de leucócitos (eosinófilo, linfócito, 

neutrófilo e monócito), a partir de sangue coletado dos animais com tumor sarcoma 180, 24 

horas após o último dia de tratamento. 

Os grupos tratados com o OEMV nas doses de 50 e 100 mg/kg/dia em associação com 

5-FU (10 mg/kg/dia) apresentaram alterações significativas (p < 0,05) no número total de 

leucócitos (4,4 x 10
3
 ± 0,3 e 4,0 x 10

3
 ± 0,6 células/µL, respectivamente) quando comparados 

ao grupo DMSO (10,2 x 10
3
 ± 0,4 células/µL). Na contagem diferencial de leucócitos também 

observou-se alterações significativas (p < 0,05) nos grupos tratados com o OEMV nas doses 

de 50 e 100 mg/kg/dia em associação com 5-FU (10 mg/kg/dia) na porcentagem de linfócitos 

(78,4 ± 1,7% e 78,2 ± 3,5%, respectivamente) e neutrófilos (18,4 ± 2,2% e 19,0 ± 2,6%, 

respectivamente) em comparação ao grupo DMSO (51,1 ± 2,1% de linfócitos e 43,4 ± 1,7% 

de neutrófilos). Diante desses dados observa-se uma diminuição na quantidade de leucócitos 

totais e uma alteração na relação percentual de neutrófilos e linfócitos em ambos os grupos 

tratados com o OEMV em associação com 5-FU, quando comparados com o grupo controle 

negativo.  

 

Tabela 10. Efeito do 5-FU associado ao OEMV sobre parâmetros hematológicos (contagem 

total de leucócitos e contagem diferencial de leucócitos). 

Droga 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Total de Leucócitos 

(10
3
 cels/µL) 

Contagem Diferencial de Leucócitos (%) 

Eosinófilos Linfócitos Neutrófilos Monócitos 

 Via Intraperitoneal 

DMSO 10 % - 10,2 ± 0,4 0,4 ± 0,2 51,1 ± 2,1 43,4 ± 1,7 5,0 ± 0,5 

5-FU 10 3,5 ± 0,2
a
 0,0 ± 0,0 66,8 ± 2,3

a
 29,6 ± 2,3

a
 3,6 ± 0,7 

5-FU 25 2,6 ± 0,1
a
 0,2 ± 0,4 75,2 ± 2,3

a
 21,2 ± 2,4

a
 3,6 ± 0,5 

OEMV + 5-FU  50 + 10 4,4 ± 0,3
a
 
b 0,8 ± 0,5 78,4 ± 1,7

a
 18,4 ± 2,2

a
 2,4 ± 0,4 

OEMV + 5-FU 100 + 10 4,0 ± 0,6
a
 
b 0,8 ± 0,5 78,2 ± 3,5

a
 19,0 ± 2,6

a
 2,0 ± 1,0 

Os dados correspondem a média ± E.P.M. de 5 animais avaliados pela análise de variância de 

uma via (ANOVA) com pós-teste de Student Newman Keuls. 
a
p < 0,05 comparado ao grupo 

controle negativo (DMSO a 10%) e 
b
p < 0,05 comparado ao grupo tratado com 5-FU na dose de 

25 mg/kg/dia.  
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Os grupos tratados com 5-FU nas doses de 10 e 25 mg/kg/dia apresentaram alterações 

significativas (p < 0,05) no número total de leucócitos (3,5 x 10
3
 ± 0,2 e 2,6 x 10

3
 ± 0,1 

células/µL, respectivamente) e nas porcentagens de linfócitos (66,8 ± 2,3 e 75,2 ± 2,3%, 

respectivamente) e neutrófilos (29,6 ± 2,3 e 21,2 ± 2,4%, respectivamente). Ambos os grupos 

controles apresentaram uma acentuada diminuição no número de leucócitos totais (leucopenia 

severa) e alteração na relação percentual de neutrófilos e linfócitos, quando comparados com 

o grupo controle negativo.  

A contagem diferencial de eosinófilos e monócitos não apresentaram alterações 

significativas em nenhum dos grupos tratados. 

Os grupos tratados com o OEMV nas doses de 50 e 100 mg/kg/dia em associação com 

5-FU (10 mg/kg/dia) também apresentaram alterações significativas (p < 0,05) no número 

total de leucócitos (4,4 x 10
3
 ± 0,3 e 4,0 x 10

3
 ± 0,6 células/µL, respectivamente) quando 

comparados ao 5-FU (25 mg/Kg/dia), ou seja, os grupos tratados com OEMV não 

apresentaram uma redução no número de leucócitos total, tão severa quanto, a do controle 

positivo 5-FU (25 mg/Kg/dia). 
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6. DISCUSSÃO 

 

O câncer é um conjunto de doenças, símbolo de dor e sofrimento, por alterar a 

qualidade de vida dos indivíduos e também por apresentar histórico crescente de mortalidade, 

com perspectivas de aumento futuro (BRANDÃO et al., 2010; KUMMAR et al., 2010). 

Na tentativa de reduzir estimativas sombrias sobre o futuro e melhorar a qualidade de 

vida de quem sofre com o problema, tem-se buscado por avanços na compreensão dos 

mecanismos da doença, no comportamento clínico, na patogenia molecular e nos novos 

produtos que levem a cura, com aumento da expectativa ou da qualidade vida (ROQUE; 

FORONES, 2006; TAYARANI-NAJARAN et al., 2013).   

A utilização de produtos naturais tem sido a estratégia mais bem sucedida para a 

descoberta de novos medicamentos utilizados na terapia contra o câncer. Alguns compostos 

anticâncer foram desenvolvidos a partir de produtos naturais como vindesina, vinorelbina, 

etoposida, docetaxel e topotecan (BEZERRA et al., 2008b).  

Os OE são produtos derivados da natureza e são utilizados desde tempos antigos, 

como por Hipócrates, “pai da medicina”, para fins terapêuticos (TAYARANI-NAJARAN et 

al., 2013). Desbravar a variedade de OE disponíveis em diversas espécies de plantas e 

desvendar suas possíveis atividades terapêuticas é uma alternativa na procura de novos 

tratamentos para o câncer. O estudo da atividade antitumoral do OEMV é o que propõe essa 

dissertação, e a primeira etapa realizada foi conhecer a composição química do óleo em 

estudo.  

No OEMV foram identificados 12 constituintes químicos, sendo os mais prevalentes a 

rotundifolona (58,11%), o limoneno (10,58%) e o mirceno (7,79%). Outros resultados de 

composição também foram observados em outros estudos. Fogaça et al. (1997) analisaram a 

composição química do óleo das folhas de M. x villosa e identificaram como componentes 

presentes em maior proporção a rotundifolona (58,74%), o γ-cadineno (9,69%), o 1,8-cineol 

(3,93%) e o mirceno (3,66%). Lahlou; Carneiro-Leão; Leal-Cardoso (2002) avaliaram a 

constituição química do OEMV e identificaram majoritariamente em sua composição os 

monoterpenos rotundifolona (95,87%), piperitenona (2,24%) e 1,8-cineol (1,89%). Sousa et 

al. (2009) reportaram que os principais constituintes presentes no OEMV foram a 

rotundifolona (79,03%), o β-cariofileno (2,82%), o limoneno (2,38%) e o óxido de cariofileno 

(2,29%). 

As variações na composição e na quantidade dos constituintes dos OE podem ser 

atribuídas a presença de alguns fatores, que podem alterar ou coordenar a formação de 
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metabólitos secundários. São eles a sazonalidade, temperatura, ritmo circadiano, 

disponibilidade hídrica, radiação ultravioleta, altitude, composição atmosférica (CO2, SO2, O2 

e NO2), horário de coleta, micro e macronutientes, genótipo e condições agronômicas, tais 

como idade da planta, época de coleta e densidade de plantio (GOBBO-NETO, LOPES, 2007; 

MORAIS, 2009; MAROTTI et al., 1994). 

Os OE apresentam composição complexa, com diferentes constituintes químicos e, 

diversas vezes, a ação sinérgica ou complementar entre seus constituintes determinam a 

atividade do óleo (BHALLA; GUPTA; JAITAK, 2013). Como exemplo, o OE isolado a partir 

de folhas de G. pogonopus apresentou atividade antitumoral in vivo e in vitro por provável 

sinergismo entre seus constituintes (FONTES et al., 2013).  

Os OE também podem ter suas atividades moduladas por ação de seus constituintes 

majoritários, como o OE da Satureja intermedia, cujo seu maior constituinte tem aplicação 

anticâncer (SADEGHI et al., 2013). Outro exemplo, a Croton regelianus e um dos seus 

constituintes majoritários, a ascaridole, que provavelmente é responsável por sua atividade 

antitumoral (BEZERRA et al., 2009). Algumas atividades terapêuticas atribuídas a 

rotundifolona, composto majoritário do óleo em estudo, são inerentes as atividades 

apresentadas pelo OE como, efeitos espasmolítico, antinociceptivo, antimicrobiano, 

hipotensor e vasorelaxante (GUEDES et al., 2002; ARRUDA et al., 2006; SOUSA et al., 

2009). 

Diante do fato de diversas atividades dos OE serem atribuídas a seus constituintes 

majoritários, e a rotundifolona ser o composto majoritário do OEMV, ela foi isolada e 

submetida ao mesmo teste de citotoxicidade que o óleo em estudo.  

Os dados obtidos, como demonstrado neste estudo (tabela 2), indicam que o OEMV 

apresenta alta citotoxicidade contra 3 linhagens de células tumorais, em especial contra 

OVACAR-8 com uma CI50 menor que do controle positivo, o que demonstra uma possível 

atividade citotóxica superior ao medicamento utilizado na prática clínica. Entretanto, a 

rotundifolona nas concentrações testadas não apresentou citotoxicidade contra as 3 linhagens 

de células utilizadas. O controle positivo foi a doxorrubicina; droga usada como controle 

padrão em diversos trabalhos que utilizam o método de MTT, como exemplo, Carvalho et al. 

(2011).  

Devido ao constituinte majoritário do OEMV não apresentar atividade citotóxica nas 

três linhagens de células cancerígenas testadas, é provável que a atividade antitumoral 

apresentada pelo óleo não seja mediada pela rotundifolona. Então, a hipótese de que sua 

atividade seja determinada através da ação sinérgica de seus constituintes minoritários pode 
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ser discutida, já que entre os constituintes químicos do OEMV alguns apresentam atividade 

citotóxica frente a linhagens de células tumorais ou anticâncer. 

O sabineno é um monoterpeno que participa da composição do OEMV com 1,08 %. 

Sua atividade citotóxica foi descrita por Abdallah; Ezzat (2011) frente a três linhagens de 

células cancerígenas, o câncer de fígado (HepG2), câncer de colón (HCT116) e câncer de 

mama (MCF7). 

O β-pineno é também um monoterpeno que participa da composição do OEMV com 

4,43%. Sua atividade citotóxica foi descrita por Santana et al. (2012) frente a quatro linhagens 

de células cancerígenas, o melanoma murino (B16F10-Nex2), melanoma humano (A2058), 

adenocarcinoma mamário (MCF7), leucemia humana (HL-60) e carcinoma cervical (HeLa). 

O mirceno é outro monoterpeno que participa da composição do OEMV com 7,79 %. 

Sua atividade citotóxica foi descrita por Ferraz et al. (2013a) frente a duas linhagens de 

células tumorais, o carcinoma hepatocelualar (HepG2) e melanoma (B16-F10).  

Os monoterpenos limoneno, que participa da composição do OEMV com 10,58 %, e o 

α-pineno, com 2%, são descritos com atividade anticâncer, assim como, o germacreno D e α-

humuleno, que são sesquiterpenos e participam da composição do OEMV com 6,55% e 

0,22%, respectivamente, também apresentam atividade anticâncer já descritas (BHALLA; 

GUPTA; JAITAK, 2013; LEGAULT; PICHETTE, 2010).   

Assim, dos 12 constituintes do OEMV, o equivalente a 98,31% da composição do 

óleo, 7 apresentam atividades citotóxica ou anticâncer comprovadas, ou seja, mais da metade 

dos seus constituintes ou 32,65% da sua composição demonstram atividades que colaboram 

com a ação antitumoral apresentada como resultado do presente trabalho, dando ênfase a ideia 

de que as ações citotóxica e antitumoral do óleo são provavelmente mediada por ação 

sinérgica entre seus constituintes. 

Com base na elevada atividade citotóxica do OEMV foi realizada a avaliação da 

atividade antitumoral in vivo, por via i.p. e via oral, utilizando o modelo experimental de 

tumor sarcoma 180. Para essa avaliação foram utilizados grupos de animais tratados com o 

veículo (controle negativo) e com uma droga padrão (controle positivo) por ambas as vias de 

administração. 

O DMSO a 10% foi utilizado como controle negativo, por ter sido o veículo utilizado 

para preparação do OEMV nas duas vias de administração. Ele é um solvente orgânico 

utilizado na indústria farmacêutica, principalmente nos EUA, tendo como sua mais 

importante atividade biológica a capacidade de atravessar as membranas celulares. Alguns 
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fármacos bem conhecidos como sulfato de morfina, penicilina, esteroides e cortisona fazem 

utilização do DMSO como veículo (CARDOSO, 2011). 

O agente quimioterápico, 5-FU, foi utilizado como controle positivo (droga padrão) 

por via i.p. Desde 1957, esse medicamento tem um importante papel no tratamento do câncer. 

Hoje em dia é utilizado principalmente no tratamento de cânceres de cólon, mama, cabeça e 

pescoço (NOORDHUIS et al., 2004). Ele é citado em diversos outros trabalhos que fazem 

utilização do mesmo método de avaliação antitumoral com o tumor sarcoma 180, como 

Fontes et al. (2013) e Bezerra et al. (2006). Em ambos os trabalhos, o 5-FU (25 mg/kg/dia) 

apresentou acentuada atividade antitumoral após 7 dias de tratamento, com taxa de inibição de 

66,8% e 76,7%, respectivamente. No presente estudo a inibição tumoral induzida pelo 5-FU 

foi de 70,5% (Figura 10) e 71,0% (Figura 13). Essas pequenas variações nos valores de 

inibição tumoral, podem ser justificadas devido a espécie de camundongo, sexo e variação da 

média de peso dos animais utilizados nos experimentos. 

A ciclofosfamida foi utilizada como controle positivo quando os animais foram 

submetidos ao tratamento por via oral, por ser provavelmente o agente alquilante mais 

comumente utilizado desde o final da década de 1950 e ter um elevado índice terapêutico, 

com largo espectro de atividade contra uma variedade de cânceres, como leucemias agudas e 

crônicas, mieloma múltiplos e linfomas (SUN; PENG, 2008). Esta droga também é citada em 

diversos outros trabalhos que fazem utilização do modelo de avaliação antitumoral com tumor 

sarcoma 180, como Aikemu et al. (2012) e Sun; Peng (2008). Em ambos os trabalhos, a 

ciclofosfamida apresentou taxa de inibição tumoral de 50,88% e 43,94%, respectivamente. No 

presente estudo, a ciclofosfamida (10 mg/kg/dia) apresentou taxa de inibição tumoral de 

57,41% (Figura 11). Essa variação nos valores de inibição apresentados nos trabalhos citados 

pode ser justificada devido à quantidade de dias de avaliação, espécie de animais, variação da 

média de peso, dose aplicada, sexo e via de administração. 

Neste estudo observamos atividade antitumoral do OEMV após administração por vias 

i.p. (50 e 100 mg/kg/dia) e oral (100 e 200 mg/kg/dia). O OEMV demonstrou ser mais eficaz 

ao ser administrado por via i.p. do que por via oral, quando comparamos os resultados com a 

dose de 100 mg/kg/dia. De fato, geralmente a via oral é desvantajosa em decorrência da 

absorção mais lenta e incompleta, podendo a droga sofrer efeito de primeira passagem, onde 

uma quantidade significativa do agente é metabolizada na parede do intestino e no fígado 

antes de atingir a circulação sistêmica, levando a uma baixa biodisponibilidade quando 

administrado por essa via. Por outro lado, a via oral oferece uma maior comodidade na 

administração quando comparada com a via i.p. (BRITTO et al., 2011). 
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De acordo com os resultados até aqui apresentados e discutidos, o OEMV é citotóxico 

para as linhagens de células cancerígenas estudadas e tem ação antitumoral contra o tumor 

sarcoma 180 quando administrado por duas vias diferentes de administração (i.p. e v.o.). 

Sabe-se que a maior parte dos fármacos antineoplásicos atualmente utilizados são citotóxicos 

para células tumorais, mas também possuem ação inespecífica, pois atingem células normais, 

o que leva a efeitos secundários indesejáveis; (SUN; PENG, 2008). Portanto, a procura de 

compostos que podem reduzir os efeitos colaterais nocivos da quimioterapia nos tecidos 

normais se faz necessária. Devido a isso, no presente trabalho foi realizado a investigação de 

possíveis efeitos tóxicos do OEMV. 

Neste contexto, os primeiros parâmetros que podem ser analisados no estudo de 

avaliação da atividade antitumoral in vivo, para investigação da toxicidade da droga em 

estudo sobre o sistema gastrintestinal são o consumo de água, ração e variação da massa 

corpórea.  

Os grupos tratados com o OEMV por vias i.p. ou oral, não apresentaram alterações 

significativas no consumo de água, ração e variação de massa corpórea. Esse é um resultado 

positivo específico desse produto natural, já que praticamente todas as drogas antineoplásicas 

causam alterações gastrintestinais, dentre elas a anorexia, ligada diretamente a perda de peso e 

desnutrição (TALMADGE et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2010). Um evidente exemplo de 

perda de massa é demonstrado neste trabalho, ao realizar a análise da variação da massa 

corpórea de animais tratados com o antineoplásico 5-FU (Tabelas 3 e 7). 

As náuseas e vômitos também são efeitos colaterais comumente encontrados entre as 

drogas dessa classe, que podem influenciar negativamente nos parâmetros analisados. Na 

prática clínica, ocorre constante associação de antineoplásicos com medicamentos que inibem 

esses efeitos indesejáveis. Alguns produtos naturais do mesmo gênero da Mentha x villosa, 

como os óleos essenciais da Mentha spicata e Mentha x piperita, apresentam atividade 

antiemética quando administrados em pacientes com diagnóstico de câncer e usuários de 

quimioterápicos (TAYARANI-NAJARAN et al., 2013). Então, a hipótese de que o OEMV 

possa exercer atividade antiemética pode ser levada em consideração para confirmação em 

estudos futuros.   

Dessa forma, é possível afirmar com os resultados até agora discutidos que o OEMV 

apresenta atividades citotóxica e antitumoral, sem apresentar alterações significativas na 

variação da massa corpórea animal. 
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O fígado, baço e rins foram também avaliados quanto à alteração da sua massa, por 

serem órgãos susceptíveis aos efeitos dos antineoplásicos. Neste estudo não foram detectadas 

alterações significativas na massa destes órgãos de animais tratados com o OEMV.  

O fígado é o maior e mais complexo dos órgãos internos. Está envolvido com a síntese 

de proteínas plasmáticas, lipídios e lipoproteínas, mas também tem função na reserva de 

energia, síntese de vários hormônios e, ainda, é o principal órgão onde ocorre o metabolismo 

de drogas lipossolúveis, bem como de outros compostos potencialmente tóxicos (HENRY, 

2008).   

O baço é o maior órgão linfático, participando do sistema de defesa do corpo como 

local de proliferação de linfócitos (leucócitos), supervisão e resposta imune. Este órgão 

participa da remoção e destruição de hemácias antigas e de plaquetas fragmentadas, além de 

servir como reservatório de sangue, armazenando hemácias e plaquetas (MOORE; DALLEY, 

2007). Para acomodar essas funções, o baço é uma massa vascular circundada por peritônio 

que é capaz de variar sua massa e tamanho (MOORE; DALLEY, 2007). Alguns 

quimioterápicos são capazes de alterar a massa e o tamanho deste órgão, como o 5-FU, 

demonstrado neste trabalho (Tabelas 4 e 18). A ciclofosfamida, diferente do 5-FU, não 

alterou de forma significativa a massa do baço, mas observamos uma tendência a diminuição 

do baço; resultados estes semelhantes aos apresentados por Aikemu et al. (2012). 

Os rins estão envolvidos em muitas funções corporais críticas. Eles regulam as 

condições do fluido eletrolítico e o equilíbrio ácido-base, possuem função endócrina e são 

essenciais para a eliminação dos produtos de degradação. A alteração na função renal é uma 

das consequências mais comuns de toxicidade medicamentosa decorrente da excreção 

inadequada dos medicamentos ou de seus metabólitos (HENRY, 2008). Vários 

antineoplásicos utilizados atualmente na clínica medica desencadeiam algum tipo de 

toxicidade renal, como por exemplo, temos o metotrexato, docetaxel, cisplatina, dentre outros 

(BEZERRA et al., 2008b; KOROLKOVAS, 2010). 

Dessa forma, é possível afirmar que, diante dos resultados e discussões apresentados 

até o momento que o OEMV apresenta atividades citotóxica e antitumoral, sem apresentar 

alterações significativas na variação da massa corpórea animal e na massa dos órgãos (fígado, 

baço e rins). 

Para avaliar a ação sobre as funções hepática e renal, foram dosados quatro 

parâmetros: AST, ALT, ureia e creatinina. 

Quando ocorre dano na função hepática, enzimas como ALT e AST podem estar 

alteradas. Ambas são enzimas encontradas a nível citoplasmático de hepatócitos, que podem 
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indicar lesão no órgão. A AST ainda é encontrada em músculos esquelético e cardíaco, rins, 

pâncreas e eritrócitos, o que pode indicar resultados falso positivos quando ocorre alterações 

somente nesse parâmetro, já que não existe métodos laboratoriais que possam identificar a 

origem da enzima. Portanto, alterações em ambas as enzimas são resultados mais fidedignos 

ou conclusivos para possíveis lesões hepáticas (MINCIS, 2008). 

O tumor sarcoma 180, na sua forma sólida e na medida em que cresce, danifica um ou 

mais tecidos, como músculo esquelético e fígado; fator este que provoca alterações em 

parâmetros bioquímicos como em ALT e AST. Portanto, diminuições significativas sobre as 

taxas de ALT e AST podem estar relacionadas com a diminuição do tamanho do tumor. No 

presente estudo, observamos que o 5-FU diminuiu AST e ALT (Tabelas 5 e 9), e a 

ciclofosfamida alterou ALT (Tabela 5). Entretanto, diferentemente, observamos que os 

grupos submetidos ao tratamento com o OEMV, não apresentaram alterações nos parâmetros 

AST e ALT, quando comparados ao controle negativo. Mas, estudos complementares, com a 

utilização de um controle negativo sem o tumor sarcoma 180, são necessários para conclusões 

mais consistentes.   

Quando ocorre falha renal, produtos de degradação do metabolismo que seriam 

eliminados pelos rins, particularmente substâncias nitrogenadas como a ureia e a creatinina, se 

acumulam levando a um aumento dos seus níveis sanguíneos. Neste trabalho observamos que 

nenhum dos grupos submetidos ao tratamento com o OEMV apresentou alterações nesses 

parâmetros, sugerindo que a droga teste não provoca alterações na função renal, nas doses e 

no tempo de tratamento utilizado. Entretanto, observamos que o tratamento com o 5-FU 

diminuiu os níveis de ureia, e o tratamento com a ciclofosfamida elevou os níveis de 

creatinina (Tabela 5). 

O último parâmetro analisado com as duas vias de administração, para avaliação da 

possível toxicidade do OEMV, foi a análise hematológica dos leucócitos totais e contagem 

diferencial. Os agentes quimioterápicos comumente provocam alterações hematológicas e 

mais especificamente leucopenia e alterações percentuais na relação de linfócitos e neutrófilos 

na contagem diferencial. Essas informações são constatadas em trabalhos como o de Britto et 

al. (2011), onde observam drástica diminuição nos níveis de leucócitos totais e alteração da 

relação percentual de linfócitos e neutrófilos, no grupo tratado com 5-FU. No nosso estudo, o 

tratamento dos animais com o 5-FU produziu o mesmo padrão de resposta encontrado no 

artigo citado (Tabelas 6 e 10), o que explica a diminuição do tamanho do baço. A 

ciclofosfamida, também utilizada como droga padrão, não produziu essas alterações 

hematológicas.  
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Os grupos testes deste estudo, tratados por via i.p. com o OEMV, apresentaram 

significativa leucopenia, mas não tão severa quanto a observada no grupo tratado com o 5-FU 

(Tabelas 6 e 10), o que pode explicar o fato da massa do baço não ter sofrido alteração. Em 

adição, os grupos testes tratados com o OEMV por via oral, demonstraram apenas uma 

tendência em diminuir o número total de leucócitos. 

Outro parâmetro importante avaliado neste trabalho foi o índice de lesão ulcerativa 

nos estômagos dos animais tratados por via oral durante 7 dias com o OEMV. Nossos 

resultados mostram que não foi detectada nenhuma alteração macroscópica que indicasse 

presença de petéqueias ou ulcerações gástricas.    

Após observação que o OEMV apresentou atividade antitumoral e não demonstrou 

alterações na variação de massa corpórea, na massa dos órgãos e nos parâmetros bioquímicos, 

com alteração significativa apenas na contagem de leucócitos totais, pode-se afirmar que este 

óleo tem potencial atividade antitumoral, com baixa toxicidade nos parâmetros analisados. 

A quimioterapia do câncer encontra limitações devido a elevada incidência de 

toxicidade, sendo, portanto os antineoplásicos frequentemente utilizados em combinação. Este 

tipo de tratamento (poliquimioterapia) apresenta resultados mais eficazes, pois consegue 

maior resposta a cada aplicação, diminuindo o risco de resistência aos fármacos e 

conseguindo atingir as células em diferentes fases do seu ciclo (MORINAGA et al., 2003; 

NOORDHUIS et al., 2004).  

Com base nessas informações, foi testada a associação do 5-FU, em dose menor que a 

usual, com o OEMV por via i.p., seguindo os mesmos procedimentos utilizados para o estudo 

da atividade antitumoral e avaliação toxicológica do OEMV isolado.  

A administração concomitante do 5-FU com o OEMV apresentou uma ação útil para 

redução do tumor experimental Sarcoma 180. Os resultados encontrados com essa associação 

indicam uma opção de melhora da eficácia na terapêutica antineoplásica, principalmente 

quando utilizado o OEMV na dose de 100 mg/kg/dia. Com o mesmo intuito, Bezerra et al. 

(2008b) realizaram um estudo com a associação do 5-FU (10 mg/kg/dia) com a piplartina (50 

mg/kg/dia), onde observaram uma melhora acentuada na atividade antitumoral do 

antineoplásico, semelhante ao resultado do presente trabalho. 

Como houve melhora na atividade do antineoplásico, parâmetros toxicológicos foram 

analisados como a variação da massa corpórea, variação da massa dos órgãos, parâmetros 

bioquímicos e parâmetros hematológicos.  

A variação de massa corpórea foi evidenciada de forma significativa em todos os 

grupos. A perda de massa corpórea é um importante efeito dos antineoplásicos, como 
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consequência de intensas náuseas e vômitos ocasionadas pelo medicamento, que causa 

intenso incômodo ao paciente (TAYARANI-NAJARAN et al., 2013). Então, tratamentos 

associados que possam minimizar o problema merece atenção.   

A toxicidade pode ser também avaliada investigando a variação de massa dos órgãos. 

O fígado e os rins são órgãos responsáveis pela desintoxicação do organismo, e em casos de 

intoxicação podem ter seus volumes ou massas aumentados (BEZERRA et al., 2008b). Nos 

grupos tratados com a associação de drogas não foi observada alteração significativa na massa 

de nenhum dos dois órgãos, indicando que com as doses e nos períodos de tratamento testados 

não houve toxicidade a nível macroscópico.  

O baço, órgão linfático, também foi avaliado quanto a sua massa, onde se observou 

um importante resultado. A retração do baço ocorreu nos dois grupos controles positivos, 

sendo mais intensa no grupo tratado com 5-FU na dose de 25 mg/kg/dia. Já em relação aos 

grupos com drogas associadas, nenhuma alteração significativa na massa do órgão foi 

observada, indicando que nas doses e nos períodos de tratamento testados não houve 

toxicidade a nível macroscópico (Tabela 8). Chamo a atenção para o fato de que o OEMV 

quando testado isolado, nas doses de 50 e 100 mg/kg/dia, também não foi capaz de induzir 

qualquer alteração macroscópica no órgão (Tabela 4).  

Esta alteração no baço é um efeito colateral que ocorre com a maioria dos 

antineoplasicos disponíveis no mercado, como reflexo da ação imunossupressora do 

medicamento, sendo um fator limitante na terapia do câncer, pois aumenta a suceptibilidade 

do paciente submetido ao tratamento a infecções. O 5-FU enquadra-se nesta classe de 

medicamentos, produzindo redução na massa do baço como descrito por Bezerra et al. 

(2008b) e Britto et al. (2011) vinculada a diminuição de leucócitos totais.   

Diante dos dados aqui expostos, podemos levantar a hipótese de que o OEMV pode ter 

minimizado o efeito colateral do antineoplásico, mas estudos posteriores são necessários para 

confirmar a hipótese. 

Os níveis plasmáticos de AST e ALT (avaliação de dano hepático), e ureia e creatinina 

(avaliação de dano renal) também foram avaliados nos grupos de animais tratados com a 

associação de drogas, 5-FU (10 mg/kg/dia) e OEMV (50 e 100 mg/kg/dia).  

Os níveis das enzimas AST e ALT apresentaram-se alterados no plasma em ambos os 

grupos tratados com a associação de drogas, semelhantes ao observado com os dois grupos 

controles positivos (5-FU nas doses de 10 e 25 mg/kg/dia). 
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A ureia, marcador da taxa de filtração glomerular, e a creatinina não apresentaram-se 

alteradas em nenhum dos grupos associados, indicando que nas doses e no tempo de 

tratamento testados não houve toxicidade renal a nível macroscópico.  

Os leucócitos são as células do sangue encarregadas da defesa do organismo contra 

infecções, sendo constantemente produzidos pela medula óssea, circulam no sangue por 

alguns dias e migram para os tecidos onde vão destruir micro-organismos invasores. Por isso, 

a queda de leucócitos predispõe o organismo a infecções (KATSUNG, 2010). No presente 

trabalho todos os grupos apresentaram redução significativa no número de leucócitos totais, 

quando comparados ao grupo controle negativo (veículo). Entretanto, os grupos que 

receberam drogas associadas apresentaram uma redução no número de leucócitos não tão 

acentuada quanto a observada no grupo tratado com 5-FU na dose de 25 mg/kg/dia. Sendo 

assim, podemos concluir que os grupos de animais tratados com a associação de drogas estão 

menos susceptíveis a infecções. 

Em relação à contagem diferencial de leucócitos, todos os grupos tratados com a 

associação de drogas apresentaram alterações na relação percentual de linfócitos e neutrófilos. 

Por fim, observamos que os grupos tratados com drogas associadas apresentaram 

aumento da atividade antitumoral, com menor perda de peso, menor redução do número de 

leucócitos, sem alterações renais macroscópicas e sem alterações na massa dos órgãos. 

Entretanto, novos estudos para entender os mecanismos de ação do OEMV ainda 

precisam ser realizados. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados e discussões podemos concluir que o OEMV possui atividades 

citotóxica e antitumoral, com baixa toxicidade, devido provavelmente a ação sinérgica de 

muitos de seus constituintes, porém estudos posteriores serão necessários para confirmar seu 

mecanismo de ação. 

Os achados desse trabalho indicam que o OEMV quando associado ao 5-FU, aumenta 

a atividade antitumoral do antineoplásico com redução de alguns dos efeitos tóxicos, podendo 

ser um coadjuvante no tratamento do câncer. 

Portanto, o OEMV pode ser de grande interesse pela indústria farmacêutica para o 

desenvolvimento de novas substâncias para o tratamento do câncer. 
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