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Resumo 

 Em 2015 o câncer foi considerado o segundo maior causador de óbitos no mundo, 

ocorrendo na maior parte em países de baixa e média renda. O câncer oral é altamente 

agressivo, e segundo o INCA, o número de casos vem aumentando a cada ano. Apesar da 

existência de métodos de tratamento para o Carcinoma de Célula Escamosa de Boca 

(CCEB), o   desenvolvimento de novas terapias é altamente desejável. Estudos 

etnobotânicos de plantas do gênero Piper demonstraram funções populares para 

tratamento de câncer. Portanto, foram selecionadas algumas espécies desse gênero, ainda 

não estudadas no tratamento do câncer, para experimentação. As espécies Piper 

mollicomum, P. arboreum, P. truncatum, P. cabralanum e P. cernuum foram coletadas 

no estado do Rio de Janeiro e preparados extratos brutos metanólicos das folhas e caules, 

menos da P.cern e P. cabral, que tiveram somente folhas coletadas. Os extratos brutos 

metanólicos foram submetidos primeiramente a ensaios clonogênico onde foram 

selecionadas as plantas que tiveram pelo menos 50% de atividade. Posteriormente o efeito 

citotóxico destas plantas foi avaliada em ensaios de viabilidade celular por MTT. Dos 

extratos brutos, somente as folhas de Piper mollicomum (FPM), Piper cernuum (FPC) e 

Piper cabralanum (PCA) atingiram o IC50 em uma das concentrações testadas. Essas 

plantas então, foram submetidas ao particionamento químico em partições acetato de 

etila, diclorometano e hexano. Estas partições foram sujeitas a novos ensaios de MTT 

onde somente as frações diclorometano das três plantas foram capazes de atingir um IC50 

nas menores concentrações, entre as que foram testadas (FPM-D, FPC-D e PCA-D). Estas 

foram levadas a ensaios de contagem e analise morfológica, e foi visto que ao elevar a 

concentração para 5x o IC50 a quantidade de células cai significativamente, e quanto a 

analise morfológica observou-se que as células adquiriram aspectos morfológicos 

sugestivos de morte apoptótica nas partições testadas. Por fim, realizamos o ensaio de 

permeabilização com as três partições e observamos que somente a FPC-D e a PCA-D 

aumentaram de forma considerável a quantidade de células permeabilizadas. Ao avaliar 

as três partições diclorometano quanto a seletividade, somente a FPC-D e a PCA-D 

demonstraram um IS considerável. Este conjunto de resultados mostra a atividade 

anticancerígena no CCEB e sugere que a FPC-D e PCA-D sejam submetidas a novos 

fracionamentos para isolar e identificar a molécula responsável pela indução de morte.  

Palavras-chave: Carcinoma de Célula Escamosa, Carcinogênese, Etnobotânica, 

Tratamento, Piper  
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Abstract 

 In 2015, cancer was considered the second largest cause of death in the world, 

occurring mostly in low- and middle-income countries. Oral cancer is highly aggressive 

and, according to INCA, the number of cases is increasing every year. Another worrying 

factor is the survival rate, which in 5 years of non-metastatic disease is less than 50%, 

with only 25% in metastatic disease. Despite the existence of treatment methods for oral 

squamous cell carcinoma (OSCC), the development of new therapies is highly desirable. 

Ethnobotanical studies of plants of the genus Piper have demonstrated popular functions 

for treating cancer. Therefore, some species of this genus, not yet studied in the treatment 

of cancer, were selected for experimentation. The species Piper mollicomum, P. 

arboreum, P. truncatum, P. cabralanum and P. cernuum were collected in the state of Rio 

de Janeiro and crude methanolic extracts from the leaves and stems were prepared, except 

P.cern and P. cabral, where only leaves were collected. The crude methanolic extracts 

were first submitted to clonogenic trials where plants with at least 50% of activity were 

selected. Subsequently the cytotoxic effect of these plants was evaluated in MTT cell 

viability assays where crude extracts were initially tested. Of these crude extracts only 

the leaves of Piper mollicomum (FPM), Piper cernuum (FPC) and Piper cabralanum 

(PCA) reached the IC50 in one of the concentrations tested. These plants were then 

subjected to chemical partitioning into ethyl acetate, dichloromethane and hexane 

partitions. The plants partitions were subjected to new MTT assays where only the 

dichloromethane fractions of the three plants were able to reach an IC50 at the lowest 

concentrations among those tested (FPM-D, FPC-D and PCA-D). Then, these were 

submitted to cell counting and morphological analysis, and it was seen that, by raising the 

concentration to 5x the IC50, the amount of live cells drops significantly and as for the 

morphological analysis it was observed that the cells acquired morphological aspects that 

were suggestive of apoptosis-like cell death in all three partitions tested. Lastly, we 

performed the cellular permeabilization assay with the three partitions and observed that 

only FPC-D and PCA-D increased the amount of permeabilized cells considerably. When 

evaluating the partitions for selectivity, only FPC-D and PCA-D demonstrated a 

considerable IS. This set of results shows the anticancer activity in OSCC and suggests 

that FPC-D and PCA-D should be subjected to new fractionation with the intention to 

isolate and identify the molecule responsible for the induction of cell death. 

Key words: Squamous Cell Carcinoma, Carcinogenesis, Ethnobotany, Treatment, Piper 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CÂNCER 

 Câncer é um nome dado para definir um grupo de doenças que possuem em 

comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo 

espalhar-se para outras regiões do corpo, sendo regiões vizinhas ou mais distantes. Esse 

espalhamento a partir de um sitio primário do câncer denomina-se metástase. Além da 

divisão rápida, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis causando a 

formação de tumores, que é o acumulo de células cancerosas, podendo ser chamadas de 

neoplasias malignas. Porém, a existência de um aglomerado de células que se multiplicam 

vagarosamente e têm semelhança ao tecido original são chamados de tumor benigno e 

raramente levam algum risco à vida de um indivíduo (INCA, 2016). 

 Os vários tipos de câncer estão diretamente ligados aos diferentes tipos de células 

do corpo. Portanto, se o câncer se inicia em tecidos epiteliais como pele ou mucosas ele 

é denominado carcinoma, mas se começa em tecidos conjuntivos como osso, musculo ou 

cartilagem é denominado como sarcoma (NIH, 2015). 

 O câncer pode ter várias causas, e depende de fatores internos e externos ao 

organismo, estando ambas inter-relacionadas. Compreende-se como fatores externos algo 

relacionado ao meio ambiente, como por exemplo: substâncias químicas, irradiação, vírus 

e como fatores internos alguns exemplos são: a idade, hormônios, condições 

imunológicas e mutações genéticas,  que na maioria das vezes, ocorrem por pre-

determinação genética e estão ligadas à capacidade do organismo de se defender de 

agressões externas. A interação entre esses fatores pode elevar a probabilidade de 

transformações malignas em células normais (FEDEWA et al., 2015; INCA, 2016) 

 Estima-se que 80% a 90% dos cânceres estão associados a fatores ambientais 

conhecidos como: tabagismo, hábitos alimentares, alcoolismo, medicamentos, fatores 

ocupacionais e radiação solar. No caso das pessoas idosas, o que explica o câncer ser mais 

frequente nessa faixa de idade do que em jovens está ligado a dois fatos, além de o 

envelhecimento causar mudanças nas células que aumentam a susceptibilidade à 

transformação maligna, as células desses mesmos indivíduos estão expostas aos fatores 

externos, causadores de câncer, por mais tempo. Já os casos de câncer que ocorrem devido 
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a fatores internos como hereditariedade são raros, apesar de o fator genético exercer um 

papel importante na oncogênese (INCA, 2016). 

 Câncer é uma das maiores causas de morbidade e mortalidade com 

aproximadamente 14 milhões de novos casos em 2012 (FERLAY J, 2013). Espera-se 

que o número de casos da doença cresça em 70% nas próximas duas décadas. Em 

2015, o câncer foi a segunda maior causa de óbitos por causas naturais no mundo, 

sendo responsável por 8,8 milhões de mortes, ocorrendo na maior parte, 70%, em 

países de baixa e média renda. Mundialmente as mortes por câncer mais comuns estão 

representados na tabela a seguir (WHO, 2015). 

 

Tabela 1: Principais tipos de canceres e morbidade no mundo. Adaptado de (WHO, 2015). 

 

 

 

 

 

 Segundo o INCA a estimativa da ocorrência de 10 tipos de câncer para 2016 no 

Brasil segue conforme demonstrado na tabela abaixo (Tabela 2). 

Tabela 2: Estimativa dos principais tipos de canceres em homens e mulheres em 2016. 

Adaptado de (INCA-ESTIMATIVA, 2016). 

 

Tipos de Câncer Número de Mortes 

Pulmão 1.690.000 

Fígado 788.000 

Colorretal 774.000 

Estômago 754.000 

Mama 571.000 

.HOMENS MULHERES 
Localização primária Casos % Localização primária Casos % 

Próstata 61.200 28,6 Mama feminina 57.960 28,1
Traquéia, brônquio e 

pulmão 
17.330 8,1 Cólon e reto 17.620 8,6 

Cólon e reto 16.660 7,8 Colo do útero 16.340 7,9

Estômago 12.920 6,0 
Traquéia, brônquio e 

pulmão 
10.890 5,3 

Cavidade oral 11.140 5,2 Estômago 7.600 3,7
Esôfago 7.950 3,7 Corpo do útero 6.950 3,4
Bexiga 7.200 3,4 Ovário 6.150 3,0
Laringe 6.360 3,0 Glândula tireóide 5.870 2,9

Leucemias 5.540 2,6 
Linfoma não 

Hodgkin 
5.030 2,4 

SNC 5.440 2,5 Cavidade oral 4.350 2,2
*Números arredondados para múltiplos de 10
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1.1.1. DIAGNÓSTICO 

 Visando maiores chances de cura a doença precisa ser diagnosticada o quanto 

antes para que o tratamento comece. Existem alguns meios de detectar e diagnosticar o 

câncer e entre eles estão: testes laboratoriais com fluidos corporais, exames de imagem e 

biópsias. Através de exames laboratoriais com sangue (soro/plasma), saliva, em tecidos 

como: tumores; linfonodos ou medula óssea, entre outros (SCHROHL et al., 2003), 

podemos ver a variação dos níveis de algumas substâncias, o que pode ser indicativo de 

câncer e auxiliar o médico a chegar no diagnóstico.  

 É através dos diferentes marcadores tumorais que podemos observar essa variação 

de níveis de alguma substância que indique ou não a existência de um tumor. Existe uma 

lista extensa de marcadores, que apesar de possuírem mecanismos diferentes de detecção, 

agem com uma mesma finalidade, que é detectar a existência de um possível tumor.  

 Os marcadores tumorais incluem uma variedade de substâncias como antígenos 

de superfície celular, hormônios, enzimas, proteínas citoplasmáticas, receptores e 

antígenos oncofetais (DIAMANDIS et al., 2002). Alguns exemplos de marcadores 

tumorais estão apresentados na Tabela 3. 

    Tabela 3: Exemplos de Marcadores Tumorais. Adaptado de (WAXMAN, 1995). 

Categoria Exemlpos 

Antígenos   

Oncofetais 

AFP (alfa fetoproteína) 

CEA (antígeno carcinoembriogênico) 

Hormônios Catecolaminas, Calcitonina, β-hCG 

Glicoproteínas CA 125, CA 15-3, PSA 

Antígenos associados 

a tumores 

PAP e NSE (Enzimas); c-myc e c-erbB2 

(oncogenes) 

Marcadores 

associados a tumores 

Imunoglobulinas e β-2M (Proteínas); 

LDH e FAL (Enzimas);  

PCR e Ferritina (Proteínas de fase aguda) 
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 Devido a esses diferentes tipos de marcadores, a definição é realizada através de 

suas características (SHARMA, 2009). O marcador tumoral pode ser:  

  Uma substância produzida ou presente no próprio tumor ou até mesmo 

produzido pelo hospedeiro em resposta a ele, podendo ser usado para diferenciar 

um tumor de um tecido normal ou para determinar a presença do mesmo de acordo 

com a mensuração sérica ou em secreções (DIAMANDIS et al., 2002; SOKOLL 

e CHAN, 2004). 

  Um indicador bioquímico da presença de um tumor (GOEDEGEBUURE 

et al., 2004). 

  Uma molécula, substância ou processo que é alterado qualitativa ou 

quantitativamente em condições pré-cancerosas ou cancerosas, sendo esta 

alteração detectável por meio de um ensaio (SCHROHL et al., 2003) 

 

 A busca por marcadores tumorais ideais é constante uma vez que encontrar um 

marcador, que cumpra com total confiança a sua função, é de extrema dificuldade, além 

do fato de não existir ainda um marcador considerado ideal. Para que um marcador ideal 

seja encontrado, é necessário que ele apresente três características muito importantes que 

são: Apresentar uma alta especificidade à um determinado tipo de tumor, ser altamente 

sensível para evitar resultados falso positivos e por fim, ajudar a diagnosticar rapidamente 

para aumentar as chances de vida do paciente (SHARMA, 2009).   

 Além disso, os níveis do marcador devem estar confiavelmente correlacionados 

com o tamanho do tumor, refletindo precisamente qualquer alteração tumoral, seja ela 

progressiva ou regressiva, juntamente com uma meia-vida curta que permite medições 

em serie frequentes (SHARMA, 2009).  

 Os variados marcadores podem ser divididos em classes diferentes de acordo com 

a sua funcionalidade. A classificação é dividida em 4 tipos (SCHROHL et al., 2003): 

 Marcador tumoral para diagnóstico – É um marcador que ajudará na detecção de 

doenças malignas; 

 Marcador prognóstico – Age como uma ferramenta para estimar o risco de 

recorrência da doença e / ou morte relacionada ao câncer para um paciente após a 

remoção cirúrgica inicial do câncer; 

 Marcador tumoral preditivo - Prevê como o paciente vai responder a uma 

determinada terapia; 
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 Marcadores de monitoramento – São utilizados para a detecção de recorrência ou 

remissão e são utilizados durante o acompanhamento de pacientes que recebem 

ou não uma terapia anticancerígena. 

 

 Além do marcador que é essencial, os métodos para detecção do mesmo são 

importantíssimos. O método mais comum a ser utilizado hoje em dia é através de ensaios 

de enzimas sorológicas. Entre estes estão: Imunohistoquímica, radioimunoensaios, 

ensaios de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) ou citometria de fluxo. Mas o 

que é geralmente utilizado é a imunohistoquímica.  Apesar de exames laboratoriais 

serem uma ferramenta importante, não podemos confiar apenas neles para diagnosticar o 

câncer.  

 Além de testes com fluidos, outros métodos utilizados são os exames de imagem 

como: raio-x, ultrassom, ressonância magnética e tomografia, que permitem a 

visualização do tumor. Por fim, tem a biópsia que consiste na retirada de uma amostra do 

tumor e posteriormente a visualização microscópica por um patologista para confirmar se 

é câncer (NIH-DIAGNOSIS, 2015).   

 

1.1.2. TRATAMENTO  

 Para que o paciente tenha um tratamento adequado e eficaz é importantíssimo que 

o câncer seja diagnosticado de forma correta e precisa, já que cada tipo de câncer exige 

um plano de tratamento diferente que envolve um ou mais métodos como a cirurgia, 

radioterapia ou quimioterapia. O que se deseja principalmente é a cura ou prolongar a 

vida do paciente, uma vez que a qualidade de vida também é importante. Dentre os vários 

tipos de câncer, alguns como câncer de mama; câncer cervical; câncer oral e câncer 

colorretal, quando precocemente diagnosticados e corretamente tratados, apresentam 

altas taxas de cura (WHO-TREATMENT, 2015). 

 Uma forma de curar ou tratar o câncer é pela radioterapia que é um método capaz 

de destruir as células cancerígenas por vários mecanismos. A proteína p53 é considerada 

um gene supressor tumoral por ser um fator de transcrição que possui o controle sob genes 

alvo que influenciam a parada do ciclo celular, reparo de DNA, apoptose e senescência; 

dependendo do tipo celular e da extensão do dano no DNA (VOGELSTEIN, 1990; 

SOUSSI e BEROUD, 2001; SOUSSI e LOZANO, 2005; HELTON e CHEN, 2007; 
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(HOLLSTEIN et al., 1991). A existência deste gene supressor tumoral é fundamental, 

sugerindo que um mau funcionamento pode ser vantajoso para as células tumorais 

(ERIKSSON e STIGBRAND, 2010).  

 O primeiro mecanismo considerado uma das principais vias de morte celular 

seguida de radiação é a apoptose (DEWEY et al., 1995). Neste modo a apoptose 

dependente de p53, induzida por radiação, ocorre dentro de poucas horas após a exposição 

à irradiação na interfase, como um evento premitótico sem a necessidade de divisão 

celular (ERIKSSON e STIGBRAND, 2010), ativando a cascata das caspases pela via 

intrínseca ou extrínseca (JIN e EL-DEIRY, 2005). Já foi demonstrado que a apoptose 

induzida por radiação inclui picnose, encolhimento celular e ruptura internucleosomal de 

cromatina, todas estas características indicativas de morte apoptótica (SHINOMIYA, 

2001). 

 A segunda via de morte é através da catástrofe mitótica induzida pela radiação. 

Esta que ocorre durante ou como resultado de uma mitose aberrante (GALLUZZI et al., 

2007). A catástrofe mitótica acontece pela combinação de checkpoints deficientes de 

ciclo celular e danos celulares (CASTEDO et al., 2004) e pode ser induzido por vários 

agentes danificadores de DNA, como a radiação por exemplo. Esta via é considerada a 

principal de morte celular em tumores sólidos em resposta à radioterapia, mas por ser 

uma via demorada, a demora na regressão clinica é justificada (ERIKSSON e 

STIGBRAND, 2010). 

 Segundo Eriksson e Stigbrand, além dos dois mecanismos antertiormente citados 

existe um terceiro que é a senescência induzida por radiação onde há uma parada 

permanente no ciclo celular levando a inibição do crescimento tumoral e reparo de DNA 

danificado. Se o DNA estiver muito deteriorado será induzido a morte celular, catástrofe 

mitótica ou senescência (RODIER et al., 2009; ERIKSSON e STIGBRAND, 2010). 

 A dose da radiação é calculada de acordo com o tempo em que será aplicado a 

uma parte do tecido que engloba o tumor, visando a morte das células tumorais 

danificando o menos possível as células vizinhas sadias que posteriormente ajudarão na 

regeneração da área irradiada (PRO-ONCO, 1993; NIH, 2017). 

 A radioterapia pode ser combinada com outros métodos terapêuticos como a 

cirurgia, por exemplo, sendo antes durante ou depois da operação. Existem algumas 

formas de radioterapia com diferentes objetivos, e que são indicados para cada paciente 

de acordo com o seu caso e a gravidade da doença. A radioterapia pode ser radical (ou 
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curativa), quando se busca a cura total do tumor; remissiva, quando o objetivo é apenas a 

redução tumoral; profilática, quando se trata a doença em fase subclínica, isto é, não há 

volume tumoral presente, mas possíveis células neoplásicas dispersas; paliativa, quando 

se busca a diminuição do aparecimento de sintomas; e ablativa, quando se administra a 

radiação para suprimir a função de um órgão (PRO-ONCO, 1993; HAWLEY, 2013). 

 Apesar da eficácia no tratamento do câncer, o paciente pode sentir algum dos 

efeitos adversos caso o limite de aplicação das doses não seja respeitado. Os efeitos 

colaterais podem ser classificados em imediato, ou em tardio (HAWLEY, 2013; 

AMERICAN CANCER SOCIETY, 2017).  

 O efeito imediato da radioterapia ocorre em tecidos que apresentam maior 

capacidade de proliferação, como as gônadas levando a anovulação ou a azoospermia, na 

epiderme causando epitelites, nas mucosas do trato digestivo, urinário e genital com 

mucosites, e na medula óssea através da mielodepressão levando a leuco e plaquetopenia 

que são uma diminuição nos níveis de leucócitos e plaquetas no sangue (PRO-ONCO, 

1993; NIH, 2017). 

 Outro método utilizado para tratamento de câncer é através da quimioterapia que 

é a utilização de compostos químicos. Esta forma de terapia pode ser feita com a aplicação 

de um ou mais quimioterápicos. O uso de drogas isoladas (monoquimioterapia) mostrou-

se ineficaz em induzir respostas significativas, na maioria dos tumores, sendo atualmente 

de uso muito restrito PRO-ONCO, 1993; AMERICAN CANCER SOCIETY, 2016). 

 Já a poliquimioterapia, que é a aplicação de mais de um quimioterápico, tem 

eficácia comprovada e tem como objetivos atingir populações celulares em diferentes 

fases do ciclo celular, preferencialmente as células neoplásicas; utilizar a ação sinérgica 

das drogas e diminuir o desenvolvimento de resistência às drogas podendo ser utilizada 

em combinação com a cirurgia e a radioterapia (PRO-ONCO, 1993; CANADIAN 

CANCER SOCIETY, 2017). De acordo com as suas finalidades, a quimioterapia é 

classificada conforme a tabela a seguir: 
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Tabela 4: Classificações dos tipos de quimioterapia. Adaptado de (INCA-QUIMIOTERAPIA, 2016). 

Curativa Usada com o objetivo de se conseguir o controle completo do tumor. 

Adjuvante Quando se segue à cirurgia curativa, tendo o objetivo de esterilizar células 

residuais locais ou circulantes, diminuindo a incidência de metástases à distância. 

Neoadjuvante 

ou previa 

Quando indicada para se obter a redução parcial do tumor, visando a permitir uma 

complementação terapêutica com a cirurgia e/ou radioterapia. 

Paliativa Não tem finalidade curativa. Usada com a finalidade de melhorar a qualidade da 

sobrevida do paciente 

 Os quimioterápicos antineoplásicos, de modo geral, têm o mesmo objetivo de 

impedir ou desacelerar a proliferação celular. E para isso, apresentam mecanismos de 

ação semelhantes agindo em determinados momentos do ciclo celular de reprodução, 

evitando assim a multiplicação das células neoplásicas. Embora sejam altamente 

eficazes, não atingem seletivamente as células neoplásicas, agindo também em células 

saudáveis, em menor proporção, por possuírem características comuns às células 

tumorais, ou seja, rápida proliferação, caracterizada por alta atividade mitótica e ciclo 

celular curto. Em função desta agressão às células normais se dá a toxicidade ou efeitos 

colaterais dos quimioterápicos (PRO-ONCO, 1993; AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2016). 

Como a maioria dos antineoplásicos interferem no ciclo celular, uma melhor 

definição deste facilitou que Bruce e Lin, em 1969, classificassem os quimioterápicos 

conforme a sua atuação sobre o ciclo e logo abaixo está uma tabela mostrando essa 

classificação. 

Tabela 5: Classificação dos antineoplásicos (BRUCE e LIN, 1969; CANADIAN CANCER 
SOCIETY, 2017). 

Classificação Aonde atuam Exemplo 

Ciclo-

inespecíficos 

Aqueles que atuam nas células que 

estão ou não no ciclo proliferativo 
Mostarda 

Nitrogenada 

 

Ciclo-específicos 

Os quimioterápicos que atuam 

somente nas células que se 

encontram em proliferação 

 

Ciclofosfamida 

 

Fase-específicos 

Aqueles que atuam em determinadas 

fases do ciclo celular 

Metotrexato (fase S), 

Etoposídeo (fase G2) e 

Vincristina (fase M) 
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 O fato dos terápicos não atingirem somente as células tumorais faz com que as 

sessões de quimioterapia se tornem periódicas, permitindo então um intervalo para que 

as células normais dos tecidos e órgãos afetados pelo tratamento possam se renovar. 

Sendo assim, uma sessão de quimioterapia só pode ser realizada após a recuperação 

de células sadias afetadas pela sessão anterior (PRO-ONCO, 1993; AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2016). Portanto a eficiência das drogas é diretamente 

relacionada à seletividade delas pelas células neoplásicas. 

 Os efeitos tóxicos que os quimioterápicos podem causar são muitos, e nem 

todos os efeitos acontecem na mesma época após a aplicação. O quadro abaixo mostra 

alguns sintomas indesejáveis e em quais períodos podem ocorrer. 

Tabela 6: Sintomas causados pela quimioterapia. Adaptado de (INCA-QUIMIOTERAPIA, 2016). 

Precoce 
(0 a 3 dias) 

Imediatos 
(7 a 21 dias) 

Tardios 
(meses) 

Ultra-Tardios 
(meses ou anos) 

Náuseas 

Vômitos 

Mal-estar 

Flebites 

Mielosupressão 

Granulocitopenia 

Plaquetopenia 

Anemia 

Cistite 

hemorrágica 

Miocardiopatia 

Alopecia  

Imunossupressão 

Neurotoxicidade 

Nefrotoxicidade  

Infertilidade 

Carcinogênese  

Mutagênese 

Sequelas no SNC 

Fibrose/cirrose 

hepática  

 

1.2. CÂNCER DE CAVIDADE ORAL 

 O câncer de cabeça e pescoço é o quinto câncer mais comum no mundo e a oitava 

causa mais frequente de morte pelo câncer, e reúne um grupo variado de neoplasias 

malignas em sítios distintos, sendo os mais comuns: lábio, cavidade oral, orofaringe e 

laringe. O câncer de boca se destaca como um problema de saúde pública em alguns 

países no mundo como o Brasil, tendo uma incidência anual no mundo estimada de, em 

ambos os sexos, trezentos mil casos, ocorrendo duas vezes mais em homens do que 

mulheres (FERLAY et al., 2010; FERLAY J, 2013). No Brasil, dados atuais do INCA 

(Instituto Nacional de Câncer) descrevem o câncer de boca como o 5º câncer mais comum 

entre os homens e o 12º entre as mulheres (Ministério da Saúde, 2014). Para o ano de 

2016, eram estimados 15.490 novos casos, sendo 11.140 homens e 4.350 mulheres. Tais 



23 
 

valores correspondem a um risco estimado de 11,27 casos novos a cada 100 mil homens 

e 4,21 a cada 100 mil mulheres. Outro dado preocupante é a taxa de sobrevida que, em 5 

anos da doença não metastática é menor que 50%, sendo somente 25% na doença 

metastática (INCA-BOCA, 2016). 

 Além do fator gênero, existem outros fatores que predeterminam a ocorrência da 

doença como: cor e raça, a procedência e ocupação, fatores socioeconômicos e culturais 

e fatores de risco como tabaco e álcool. Quanto à cor, os brancos são os mais acometidos 

pela doença. Referente à procedência, as pessoas vindas de áreas rurais têm maior chance 

de desenvolverem a doença, já relacionado à escolaridade, os analfabetos portadores do 

câncer oral estão em maior número. E quando observamos os fatores álcool e tabaco, 

vemos que o risco de desenvolver o câncer aumenta em 65 %, sugerindo que quando 

associados apresentam efeito sinérgico (DISSANAYAKA et al., 2012). 

 

1.2.1.  CÂNCER DE CÉLULA ESCAMOSA DE BOCA 

 

 O carcinoma de células escamosas de boca (CCEB), também denominado como 

carcinoma epidermóide, carcinoma escamocelular ou carcinoma espinocelular, é uma 

neoplasia maligna. Se origina no epitélio de revestimento, sendo considerado a neoplasia 

maligna oral mais comum (SYLVIE BRENER et al., 2007) e agressiva nesta região 

tornando-se responsável por aproximadamente 60% de todos os cânceres da cavidade 

oral. Em geral, o tumor ocorre nas bordas laterais e na superfície ventral da língua 

(OMURA, 2014). O prognóstico do CCEB, em geral, é muito ruim e possui uma alta 

capacidade metastática (GUPTA et al., 2015). Outro motivo que é considerado fator de 

influência no prognóstico é a localização anatômica, já que os tumores, de acordo com o 

local em que estão instalados, apresentam comportamento clínico diferente (COSTA et 

al., 2005). 

 Em nosso país, o carcinoma de células escamosas de boca é diagnosticado na 

maioria dos casos em estágios avançados, dificultando o tratamento e reduzindo o índice 

de sobrevida dos pacientes. Esse fato torna fundamental o melhor entendimento do 

processo molecular de carcinogênese para o desenvolvimento de novos alvos terapêuticos 

e a descoberta de novas drogas. O CCEB compreende 90 a 95% dos casos de incidência 

e mortalidade de câncer de boca, e os principais fatores de risco para seu desenvolvimento 

são o tabagismo e etilismo (CASIGLIA e WOO, 2001). 
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 Os principais sintomas e sinais do CCEB incluem rouquidão persistente, nódulos 

no pescoço, manchas/placas vermelhas ou esbranquiçadas na cavidade oral, otalgia, 

hemorragia, parestesia, afrouxamento dos dentes, perda de peso e presença de lesões que 

não cicatrizam por mais de três semanas. Dificuldades associadas à fala, mastigação e 

deglutição são frequentemente observadas nos casos mais avançados da doença (INCA-

SINTOMAS, 2016). 

 A dor é considerada umas das principais queixas relatadas pelos pacientes, porém 

ela é despercebida até que a lesão primária atinja um tamanho considerável, levando a um 

diagnóstico tardio. E em casos de diagnostico tardiamente, os pacientes apresentam 

tumores mais desenvolvidos podendo levar ao surgimento de fístulas de pele, 

linfadenopatia cervical, anemia grave e caquexia (BAGAN et al., 2010). 

 Para o diagnóstico de CCEB existe um exame padrão que é através da palpação e 

de um exame oral convencional. A cavidade oral é inspecionada com luz branca seguida 

de palpação das lesões suspeitas. Além disso, para confirmação do diagnóstico devem ser 

realizadas biópsias de tecido e exame histopatológico (MONTERO e PATEL, 2015). 

Outras técnicas não invasivas e promissoras para o diagnóstico precoce incluem:  

i) Tintura de azul de toluidina (AT): mais econômico e mancha o excesso 

de ácido nucléico nas células displásicas com uma sensibilidade de 93,5-97,8 %. 

ii) Kits de escovas para biópsia: é mais específica e fornece uma imagem 

óptica da lesão visível. 

iii) Sistemas para imagens ópticas: pode identificar pequenas alterações na 

estrutura do tecido, a vascularização e integridade, principalmente em lesões não visíveis. 

 Após confirmar a existência de uma patologia, a determinação do estágio do 

câncer é fundamental e a maneira mais utilizada é através da tomografia 

computadorizada. Esse método é mais indicado para casos em que há envolvimento 

mandibular, metástase à distância e segundo tumor primário. Porém, se houver a 

preocupação de invasão de tecido profundo o exame de escolha deve ser por ressonância 

magnética (ERNANI e SABA, 2015). 

 O estágio clínico do paciente no momento do diagnóstico é o mais importante 

preditor de recorrência e mortalidade deste tipo de câncer, uma vez que o diagnóstico 

precoce é fundamental para o aumento da sobrevida dos pacientes. O tempo necessário 

para obter um diagnóstico é afetado por problemas socioeconômicos, hesitação do 

paciente em consultar um profissional de saúde e demora do profissional no diagnóstico 

da doença (HO et al., 2012). 
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 Além destes métodos, há um outro usado para o diagnóstico de CCEB, que é 

através de marcadores tumorais séricos. Os marcadores que são comumente utilizados na 

detecção de CCEB são: antígeno carcinoembriogênico (CEA), antígeno SCC (SCCA) e 

proteína ácida imunossupressora (IAP) (KUROKAWA et al.). O SCCA além de ser usado 

com finalidade diagnóstica, também pode ser usado como possível forma de prognóstico 

(KRIMMEL et al.). Outra molécula capaz de estimar um prognóstico é o fator 1 alpha 

induzido pela hipóxia (HIF-1α) que é ativado sob condições hipóxicas. Quando os 

tumores dos pacientes com CCEB não expressam ou expressam fracamente este fator, 

HIF-1α, apresentaram uma taxa de sobrevivência de 80%, enquanto que em pacientes 

com expressão forte ou moderada, deste mesmo fator, a taxa de sobrevida caiu para 33,6% 

(ECKERT et al., 2010). 

 O prognóstico para pacientes com câncer oral é pobre, apesar dos avanços 

terapêuticos, e o tratamento precoce continua a ser a chave para melhorar a sobrevida 

destes pacientes. Entre os tratamentos disponíveis para esta doença, encontram-se a 

radioterapia, a cirurgia e a quimioterapia (HUANG e O'SULLIVAN, 2013). 

 A escolha do tratamento não depende apenas da localização, tamanho e fase do 

tumor primário, mas também das características individuais apresentadas pelo paciente 

como estado nutricional, capacidade de tolerar o tratamento e enfrentar terapia, idade, 

estilo de vida (tabagismo ou alcoolismo) e presença de comorbidade (TAKES et al., 2010; 

HUBER e TANTIWONGKOSI, 2014). 

 

1.2.2. CIRURGIA 

 A cirurgia deve permanecer como método de escolha para o tratamento de CCEB, 

sendo que o procedimento varia de acordo com a extensão clínica ou estádio da doença 

na apresentação, variando de uma excisão local até uma remoção mais ampla (SCIUBBA, 

2001). 

 O câncer precoce, classificado como estágio I ou II, é altamente curável onde 

quase 90% das pessoas sobrevivem a dois anos usando um único método de terapia, a 

cirurgia ou radioterapia, e possui menos morbidade do que o câncer avançado. Este, 

classificado como estágio III ou IV, que possui, aproximadamente, uma taxa de 

sobrevivência de 45% para dois anos quando tratados com uma combinação de cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia (SCULLY e KIRBY, 2014). 

 Relata-se a ocorrência de metástase cervical oculta em 10% a 26% dos pacientes, 

justificando a indicação do tratamento efetivo do pescoço (ALVI A et al., 1996; DAS e 
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NAGPAL, 2002) e que por volta de 40% dos pacientes com lesão em fases III ou IV, após 

remoção cirúrgica, apresentariam recidiva loco-regional ou à distância (STRONG, 1969; 

LOOSER et al., 1978). 

 

1.2.3. RADIOTERAPIA 

 Em estágios I ou II de CCEB a medida terapêutica adequada a ser utilizada é a 

radioterapia juntamente com a remoção cirúrgica (VIKRAM, 1998), porém, quando o 

paciente não apresenta condições clínicas para ser submetido à cirurgia ou não aceitar os 

possíveis defeitos que esta pode deixar, como xerostomia, estomatite e osteoradionecrose 

(BROWN e LANGDON, 1995), utiliza-se somente a radioterapia (SYLVIE BRENER et 

al., 2007).  

 Em casos de estagio III ou IV, quando a ressecção não é possível, o tratamento 

preferido é a radiação e quimioterapia concomitante (RIVERA, 2015). A radioterapia 

associada a quimioterapia podem ser administradas de forma segura com altas taxas de 

resposta e excelente controle loco-regional em carcinoma de célula escamosa de cabeça 

e pescoço de estágio III ou IV (ROBBINS et al.). 

   

1.2.4.  QUIMIOTERAPIA 

 A quimioterapia adjuvante ou paliativa para lesões primárias de CCEB, quando 

estas se apresentam muito grandes ou irressecáveis, tem sido indicada sem que se tenha 

verificado redução na taxa de mortalidade ou melhora no prognóstico (SCIUBBA, 2001).  

 Os quimioterápicos comumente utilizados são a cisplatina e a carboplatina (Figura 

1), que apesar de serem caros, apresentam eficácia no tratamento quando utilizados de 

forma combinada (HUANG e O'SULLIVAN, 2013). 

 

Figura 1: Fórmula química da Cisplatina e Carboplatina. 

 

 A cisplatina (cis-diaminodicloroplatina ou cis-DDP), apesar de eficaz, tem seu uso 

limitado devido aos efeitos indesejados como toxicidade renal e gastrointestinal. Já a 

carboplatina, (cis-diamino (2-ciclobutanodicarboxilato) platina), é considerada um 

fármaco de segunda geração análogo à cisplatina, e foi aprovado para uso clínico em 1985 
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pelo FDA (Food and Drug Administration) sendo comercialmente disponível sob o nome 

de Paraplatin® (Bristol-Myers Squibb Company).  

 Como a carboplatina é derivada da cisplatina, ambas são muito semelhantes, 

porém, diferenciam-se somente pela toxicidade e pela estrutura química. A ação delas 

ocorre pela ligação à resíduos de purina, causando danos no DNA das células cancerosas, 

bloqueando a divisão celular e resultando em morte celular apoptótica (DASARI e 

TCHOUNWOU, 2014).  

 Apesar das inúmeras vantagens em comparação a cisplatina, o que o torna um 

fármaco de primeira escolha para o tratamento de alguns tipos de câncer, a carboplatina 

apresenta toxicidade hematológica e, portanto, deve-se avaliar os riscos e benefícios antes 

de iniciar o tratamento com derivados da platina. Além disso, a sua utilização em terapia 

combinada com outros agentes antineoplásicos requer cautela para não agravar os efeitos 

tóxicos. (FDA, 2016) 

 Sugeriu-se um protocolo baseado na administração de cisplatina intra-arterial 

concomitantemente à radiação em pacientes com CCEB e foram encontradas respostas 

completas em 75% dos pacientes, resposta parcial em 23% e ausência de resposta em 2% 

dos pacientes (DAS e NAGPAL, 2002). 

 Embora existam no mercado quimioterápicos que têm eficácia comprovada, a 

busca por novas drogas é constante e necessária. O objetivo dessa busca é visar melhorias 

em diferentes aspectos como: maior disponibilidade e acesso, maior seletividade às 

células neoplásicas e redução dos efeitos adversos. 

 

1.3. USO HISTÓRICO DE EXTRATOS DE PLANTAS 

 

1.3.1.  ETNOBOTÂNICA 

  

 A etnobotânica é definida como a ciência que estuda a relação entre humanos e 

plantas em toda sua complexidade através da observação detalhada e estudo do uso das 

plantas em uma sociedade de acordo com crenças e práticas culturais. Além das plantas 

medicinais, foca também em outros produtos naturais como alimentos, plantas utilizadas 

em rituais, corantes, fibras, venenos, fertilizantes, óleos, etc. (MICHAEL HEINRICH et 

al., 2004). 

 A partir de estudos etnobotânicos é que surgiu o interesse em utilizar plantas como 

forma de tratamento de enfermidades, sugerindo que contribuíram fortemente para a 
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descoberta de novos compostos terápicos. E como há uma enorme biodiversidade a ser 

explorada, a busca por novos medicamentos fitoterápicos é constante. Atualmente já 

existem diversos medicamentos derivados de plantas que são clinicamente usados e 

comercializados. 

 

1.3.2.  HISTÓRICO DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS 

  

 Os produtos naturais têm sido utilizados na medicina popular ao longo dos séculos 

para o tratamento de inúmeras doenças. As plantas, especialmente, têm demonstrado um 

papel importante no desenvolvimento da medicina tradicional (CRAGG et al., 2009). 

Registros na Mesopotâmia de 2600 anos a.C. documentam o uso de mais de 1000 

derivados de plantas e muitos ainda são usados nos dias atuais no tratamento de tosses, 

resfriados, parasitas e processos inflamatórios (BORCHARDT, 2002). Atualmente, os 

medicamentos usados na terapia de inúmeras doenças são derivados direta ou 

indiretamente de vegetais, micro-organismos, organismos marinhos, vertebrados e 

invertebrados terrestres (NEWMAN et al., 2000; CHIN et al., 2006). Estudos 

demonstram que medicamentos derivados de produtos naturais são capazes de tratar 87% 

das enfermidades humanas, como as atividades antibacteriana, anticoagulante, 

imunossupressora e anticancerígena (NEWMAN et al., 2003).  

A relevância de medicamentos isolados de origem vegetal tornou-se clara com a 

premiação do Nobel à pesquisadora Chinesa Youyou Tu pelo isolamento e caracterização 

da substância Artemisina da planta Artemisia (Artemisia absinthium), no combate da 

Malária (Nobel de Fisiologia ou Medicina, 2015). 

 Analisando os medicamentos lançados entre os anos de 1981 a 2010, 4,72% são 

medicamentos com princípios ativos isolados de produtos naturais enquanto 28,56% são 

produtos totalmente sintéticos. Porém, observando a origem dos outros produtos, 41,86% 

são moléculas de semi-síntese ou fármacos sintéticos com grupos farmacofóricos 

baseados em estruturas de produtos naturais (NEWMAN e CRAGG, 2012). Dos 51 

medicamentos anti-inflamatórios, nenhum foi isolado de plantas ou outra origem natural, 

37 foram desenvolvidos a partir de síntese e 13 derivados de produtos naturais, 

especialmente pela semi-síntese e 1 produto biológico (derivado de proteína). Entre os 

128 medicamentos anticâncer lançados no mesmo período, 12 eram produtos naturais 

inalterados, 32 derivados de produtos naturais, 20 totalmente sintéticos e 35 semi-

sintéticos ou que mimetizam o produto natural (NEWMAN e CRAGG, 2012). 
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1.3.3.  ETNOBOTÂNICA NO TRATAMENTO DO CÂNCER  

 

Os quimioterápicos de origem vegetal presentes na terapêutica são um incentivo 

às pesquisas nesta área. A vincristina e vimblastina são bons exemplos de alcaloides, que 

foram isolados da Catharanthus roseus (L.) G. Don, conhecida também como Vinca, 

utilizada pela população de Madagascar no tratamento de diabetes. Durante os testes de 

atividade hipoglicemiante, os extratos dessa espécie produziram granulocitopenia em 

consequência da supressão da medula óssea dos animais, sugerindo avaliação em modelos 

de leucemias e linfomas.  

Diversos trabalhos experimentais e epidemiológicos demonstraram que o 

consumo de algumas plantas pode promover ação quimiopreventiva e/ou antineoplásica. 

Nos países em desenvolvimento o amplo uso de terapias alternativas ou complementares, 

como o uso de plantas medicinais, se atribui à maior disponibilidade e acesso. Já nos 

países desenvolvidos o uso está impulsionado pela preocupação com os efeitos adversos 

dos fármacos sintetizados (OMS, 2002). 

Na atualidade, os medicamentos contendo vincristina ou vimblastina como 

fármacos são de grande utilidade no tratamento de linfoma de Hodgkin, sarcoma de 

Kaposi, câncer de ovário e testículos e leucemia linfoblástica aguda infantil (BRANDÃO 

et al., 2010). Espécies do gênero Podophyllum, tais como P. peltatume e P. emodii, são 

utilizadas pelas populações nativas da América e da Ásia no tratamento do câncer de pele 

e verrugas. Estudos levaram ao isolamento da podofilotoxina, uma lignana ariltetralínica, 

da qual foram obtidos o etoposídeo e o teniposídeo, cujos estudos experimentais 

permitiram a introdução desses na terapia para o combate ao câncer (BRANDÃO et al., 

2010).  

Em 2002, no bilionário mercado mundial farmacêutico, um terço do lucro foi 

representado por apenas dois grupos de quimioterápicos derivados de produtos naturais, 

os taxanos e os derivados da camptotecina (OBERLIES e KROLL, 2004; CHIN et al., 

2006).  Portanto, o uso de estudos etnobotânicos para a caracterização e desenvolvimento 

de novos agentes quimiopreventivos e terápicos é um excelente meio no desenvolvimento 

de novas drogas.  
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1.4.  ETNOBOTÂNICA DO GÊNERO Piper 

 Na Floresta Atlântica existem várias plantas, porém, as que mais se destacam são 

da família Piperaceae Giseke, com vários representantes endêmicos (QUIJANO-ABRIL 

et al., 2006). As espécies dessa família são alvos de muitas pesquisas por apresentarem 

um grande potencial biológico devido ao perfil metabólico ser bem variado (JENSEN et 

al., 1993; PARMAR et al., 1997; ROSA MARTHA PEREZ et al., 2013; ROUT GYANA 

RANJAN et al., 2016; ARTHUR LADEIRA et al., 2017). 

 A família Piperaceae pertence à ordem Piperales Dumortier (DAHLGREN, 

1980), que é constituída por cinco gêneros, sendo elas: Piper L., Peperomia Ruiz & Pav., 

Verhuellia Miq., Manekia Trel. e Zippelia Blume. Estas possuem distribuição 

cosmopolita, com boa representatividade na América Central e na América do Sul, 

principalmente no México, Panamá, Peru, Costa Rica e de Norte a Sul do Brasil até o 

sudeste da Argentina (DAHLGREN, 1980; THE ANGIOSPERM PHYLOGENY, 2016; 

STEVENS, 2017). 

Dentre estes cinco gêneros citados, a Piper é a que tem mais destaque por ser um 

grupo pantropical com aproximadamente 2000 espécies. Existem 291 espécies no Brasil, 

e destes, 184 são endêmicas, e a Floresta Atlântica, com 160 espécies descritas, é o lugar 

característico deste gênero no Brasil (QUIJANO-ABRIL et al., 2006; REFLORA, 2017). 

Várias plantas desse gênero são utilizadas na medicina popular assim como o falso 

jaborandi (Piper aduncum L.), que é utilizado como tônico, carminativo, 

antiespasmódico, contra blenorragia e para afecções do fígado, vesícula e baço. Além da 

Piper aduncum, a pariparoba (Piper umbellatum L.) é considerada diurética, antiepilética, 

antipirética, e usada contra doenças do fígado, inchaços e inflamações das pernas, contra 

erisipela e filariose. Já fugindo do uso medicinal da planta, algumas espécies são 

utilizadas na forma de especiarias, como a pimenta do reino (Piper nigrum L.), sendo o 

condimento mais utilizado no mundo (LORENZI e MATOS, 2008). 

As espécies de Piper apresentam uma química muito variada, o que por sua vez, 

reflete em um grande potencial biológico com diversas aplicações relatadas, como 

antifúngica, pesticida, antioxidante, antitumoral e tripanocida, entre outras, além do uso 

em preparações cosméticas (KATO e FURLAN, 2007). 

Recentemente um amplo estudo de Etnobotânica foi realizado na aplicação 

anticâncer de plantas do gênero Piper e foi visto que mundialmente, diversas espécies do 

gênero Piper são utilizadas para tratar o câncer ou os sintomas causados pelo mesmo. 
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Foram relatados em diversos estudos que 35 extratos de 24 espécies da Piper 

apresentaram atividade citotóxica in vitro. O gênero Piper compreende cerca de 2000 

espécies diferentes as quais nem todas foram estudadas em relação ao efeito anticâncer e 

constituição química, sugerindo então, que futuras pesquisas sejam realizadas utilizando 

este gênero (WANG et al., 2014). 

 

1.4.1.  ETNOBOTÂNICA DAS ESPÉCIES DE PIPER UTILIZADAS NO 

PROJETO 

 

 Piper arboreum 

  A Piper arboreum, é conhecida popularmente por diversos nomes como: alecrim-

de-angola, fruto-de-morcego, jaborandi, jaborandi-do-rio, jaborandi-falso, jaborandi-

pimenta, nhamborandi, palim, pau-de-angola, pimenta-do-mato, pimenta-dos-índios e 

raiz-de-pahiu e pode ser encontrado frequentemente na floresta ombrófila densa, 

crescendo em formações secundárias em matas de encosta, restingas ou em mata 

alagadiça. A distribuição geográfica é ampla podendo ser encontrada desde a América 

Central até o Sul do Brasil em cidades nacionais como: Amazonas, Amapá, Pernambuco 

Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (GUIMARÃES e MONTEIRO, 

2006).  

 Em relação ao uso medicinal da P. arboreum, ela pode ser utilizada como 

sudorífera, afrodisíaca, para o trato de reumatismos, sendo também carminativas (MORS 

et al., 2000); na Amazônia é utilizada sob a forma de chá contra resfriados, bronquites e 

gripes fortes (VAN DEN BERG, 1993). As folhas e ramos jovens são comumente usados 

em casos de dores de dente, já a raiz é empregada na preparação do curare (PECKOLT e 

PECKOLT, 1888).  

 

Figura 2: Imagem da Piper arboreum. 
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 Piper mollicomum 

 Esta espécie da Piper possui nomes populares como: jaborandi, jaborandi manso 

e rabo-de-galo e é muito frequente na floresta ombrófila densa baixo-montana, em 

altitudes entre 200− 600 metros. Pode ser encontrada tanto em locais ensolarados quanto 

sombreados, em restingas, áreas antrópicas e em trilhas próximas a córregos 

(GUIMARÃES e MONTEIRO, 2006). Distribuído geograficamente desde o Nordeste até 

o Sul do Brasil também ocorrendo na Região Centro-Oeste, em altitudes de 0−900 metros. 

Os frutos de sabor acre e picante são sialagogos, aumentam a motilidade gastrointestinal 

em camundongos (POTRICH et al., 2014), e muito utilizados para doenças venéreas, já 

as suas raízes são empregadas como paliativo nas dores de dente (PECKOLT e 

PECKOLT, 1888). As folhas são ricas em óleos essenciais, os quais demonstram uma 

fraca atividade contra E. coli (DUARTE et al., 2007). 

 

Figura 3: Imagem da Piper mollicomum. 

 

 Piper cernuum 

 Conhecido popularmente como pariparoba, joao-guarandi-do-grado e pimenta-de-

morcego, a P. cernuum é um arbusto com até 6m de altura e folhas grandes de até 40cm 

de comprimento sendo encontrado na mata atlântica do Brasil nos estados de Amazonas, 

Ceará, Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina. Ocorre em formações com grande riqueza de espécies constituídas de altas 

arvores, arbustos, epífitas, ocupando clareiras ou beira de regatos, preferindo sempre 

locais com solos úmidos (YUNCKER, 1972; ICHASO et al., 1973; GUIMARAES e 

VALENTE, 2001; MARIOT et al., 2003). A utilização medicinal desta espécie, através 

da infusão das suas folhas, é como analgésico contra dores no estômago, problemas do 

fígado, rins e da circulação, já a raiz é considerada sialogoga e diurética (PECKOLT e 

PECKOLT, 1888; STIPP, 2000; DI STASI et al., 2002; MARIOT et al., 2003). 
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Figura 4: Imagem da Piper cernuum. 

 

 Piper cabralanum  

 É um arbusto nativo medindo entre 1,5 e 3,0 metros de altura e é endêmica do 

Brasil sendo encontrada em fragmentos da mata atlântica apenas nos estados de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Bahia próximo a encostas e locais frescos e sombrios 

(YUNCKER, 1972; REFLORA, 2017). Uma parte isolada da fração n-hexano da Piper 

cabralanum mostrou-se moderadamente tóxica possuindo ação antiparasitária (DE LIMA 

MOREIRA et al., 2014). Já o extrato metanólico das folhas de P. cabralanum e sua 

partição hexanânica apresentaram atividade in vitro contra Leishmania amazonenses 

(MOREIRA et al., 2013). 

 

Figura 5: Imagem da Piper cabralanum. 

 

 Piper truncatum 

 Popularmente conhecida como aperta ruão ou beti branco, P. truncatum é um 

arbusto nativo e endêmico do Brasil. Essa espécie foi descrita apenas nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo (REFLORA, 2017). Através de experimentações 

dos extratos hexânicos de folhas e caules dessa espécie, foram avaliados e demonstrados 
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o efeito destes sobre a musculatura lisa, mostrando que estes possuem atividade 

vasodilatadora e relaxante da traqueia (RAIMUNDO et al., 2004). 

 

Figura 6: Imagem da Piper truncatum. 
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2. JUSTIFICATIVA  

O câncer é a segunda causa de morte no Brasil e será a primeira em 2020. O 

impacto do aumento da incidência de tumores no Sistema Único de Saúde (SUS) pode 

ser contabilizado pelo rápido aumento de internações, tratamentos quimio e 

radioterápicos e seus custos. O CCEB é um problema de saúde pública no Brasil, com 

estimativas de incidência que o mostram como o 5º câncer mais comum entre os homens 

e o 12º entre as mulheres.  

O intuito desse projeto foi caracterizar possíveis novas moléculas terapêuticas a 

partir de compostos naturais. O maior entendimento das vias moleculares envolvidas na 

carcinogênese do CCEB poderá facilitar o desenvolvimento de novos métodos de 

diagnóstico e tratamento desse câncer negligenciado. A caracterização fitoquímica e 

avaliação de atividades biológicas quimiopreventiva e terapêutica no CCEB de extratos 

de plantas do gênero Piper, selecionadas por Etnobotânica, podem gerar uma droga direta 

ou indiretamente para o tratamento do CCEB. Vale ressaltar que  4,72% dos 

medicamentos lançados nas últimas décadas são medicamentos com princípios ativos 

isolados diretamente de produtos naturais e que 41,86% são moléculas de semi-síntese ou 

fármacos sintéticos com grupos farmacofóricos baseados em estruturas de produtos 

naturais (NEWMAN e CRAGG, 2012). Ainda mais, dentre os 128 medicamentos 

anticâncer lançados no mesmo período, 12 eram produtos naturais inalterados, 32 

derivados de produtos naturais, 20 totalmente sintéticos e 35 semi-sintéticos ou que 

mimetizam o produto natural (NEWMAN e CRAGG, 2012).  
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3. OBJETIVOS   

 

3.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

O objetivo geral deste trabalho, a longo prazo, é reduzir a mortalidade e aumentar 

a sobrevida de pacientes com carcinoma de células escamosas de boca.  

Avaliar o potencial dos extratos do gênero Piper como método de tratamento para 

o carcinoma de células escamosas de boca (CCEB).   

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o efeito antitumoral, in vitro, dos extratos metanólicos em linhagens 

celulares de CCEB através de ensaios clonogênicos. 

 Determinar a concentração inibitória de 50% da viabilidade (IC50) dos extratos 

brutos e frações químicas através de ensaios de viabilidade celular por MTT.  

 Confirmar a toxicidade dos extratos por análise morfológica e de permeabilização 

celular. 

 Determinar a seletividade dos extratos em células normais não transformadas.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. PREPARO DOS EXTRATOS BRUTOS E DAS PARTIÇÕES:  

 Os extratos brutos metanólicos e partições químicas em hexâno, diclorometano e 

acetato de etila foram obtidos através da professora Dra. Alessandra Leda Valverde e 

professora Dra. Thatyana Rocha Alves Vasconcelos do instituto de Química da UFF de 

Niterói na forma de colaboração.  

 
4.2. CULTURA DE CÉLULAS:  

 As células SCC-9, derivadas de CCE de língua humana foram obtidas pela 

(ATCC® CRL1629™) e mantidas em meio DMEM/F12 1:1 (Dulbecco's modified 

Eagle's medium and Ham's F12 medium; Gibco (Thermo Fisher, Waltham, MA, USA)) 

suplementado com 10% (v/v) SFB (Soro Fetal Bovino; Invitrogen, Thermo Fisher, 

Waltham, MA, USA) e 400 ng/mL de hidrocortisona (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, 

USA). Fibroblasto gengival primário normal de humano foi obtido pela ATCC 

(ATCC® PCS201 018™) e mantidas em DMEM suplementado com 10% (v/v) de SFB. 

As células foram cultivadas em ambiente umidificado contendo 5% CO2 a 37 ºC. Para 

todos os experimentos: os extratos de plantas foram solubilizados em 100% DMSO 

(Sigma-Aldrich) para uma concentração final de 25 mg/mL. A carboplatina diluída em 

água (Fauldcarbo®; Libbs Farmacêutica, São Paulo, SP, Brasil) foi usada como composto 

anticâncer de controle. 

 
4.3. ENSAIO CLONOGÊNICO:  

 A habilidade individual das células SCC9 de se submeterem a divisão foi testada 

através do ensaio clonogênico. Foram plaqueadas 150 células por poço em placas de 6 

poços, em duplicata e mantidas em cultura por 24h. Esperado esse tempo, o meio foi 

removido, meio novo foi adicionado e as células foram tratadas com os extratos de plantas 

em diferentes concentrações (1,0; 5,0 ou 25,0 μg/mL), a partir de uma diluição do estoque 

de plantas com meio de cultura, e retornadas à incubação. O DMSO, nas mesmas 

concentrações dos extratos, foi utilizado como controle negativo, representando 100% de 

viabilidade celular. O meio foi trocado a cada 3 dias durante 10 dias de cultura. Após 10 

dias, as colônias foram visualizadas pela coloração com cristal violeta, que envolve a 

fixação das células com etanol 100% por 10 minutos, seguido de coloração com cristal 

violeta (Sigma) a 0,05% em etanol 20% por 10 minutos e lavagem com água para retirar 
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o excesso. As placas foram escaneadas, e a densitometria dos poços medidas pelo ImageJ 

(NIH, USA) e comparadas com o controle (DMSO).  

 

4.4.  ENSAIO DE VIABILIDADE CELULAR (CITOTOXICIDADE):  

 A atividade metabólica (viabilidade) das células SCC9 foram testadas utilizando 

o ensaio de MTT. As células foram plaqueadas em triplicata, em uma placa de 96 poços, 

5.000 células por poço e mantidas em cultura até atingirem confluência, o meio foi 

trocado. Os estoques dos extratos de plantas foram diluídos de forma seriada em meio de 

cultura e foram usados para tratar as células nas seguintes concentrações finais: 250 

μg/mL, 125 μg/mL, 62,5 μg/mL, 31,25 μg/mL e 15,6 μg/mL. O DMSO, também diluído 

em meio e nas mesmas concentrações dos extratos, foi utilizado como controle negativo, 

representando 100% de viabilidade celular. Após 48 h de tratamento, as células foram 

incubadas por 3.5h com 5 mg/mL de reagente de MTT (3,4,5-dimethiazol-2,5-

diphenyltetrazolium bromide) (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA) diluído em meio 

de cultura. Posteriormente os cristais de formazan foram dissolvidos pelo solvente de 

MTT (4 mM HCl, 0.1 % Nondet P-40 (NP40) em isopropanol), e a absorbância foi lida 

em 560 nm usando o espectrofotômetro de microplaca EPOCH (BioTek Instruments, 

Winooski, VT, USA) com a absorbância de fundo a 670 nm subtraída. 

 
4.5. CONTAGEM CELULAR E DETERMINAÇÃO DE MORFOLOGIA E 

PERMEABILIZAÇÃO CELULAR: 

 Foram plaqueadas 100.000 células da linhagem SCC9 em cada poço, em 

duplicata, na placa de 24 poços, e mantidas em cultura por 24 h. O meio de cultura foi 

trocado e às células foram tratadas com as partições e os controles nas concentrações 1x 

e 5x o IC50 calculado pelo ensaio de MTT. Após 48 horas de tratamento a morfologia 

celular foi observada e fotografias foram capturadas utilizando o microscópio EVOS XL 

(Thermo Fisher, Waltham, MA, USA). Depois as células foram tripsinizadas por 8 

minutos, o sobrenadante e as células foram recolhidas em um tubo e lavado com 

tampão fosfato-salino (PBS). As células foram marcadas com PBS contendo iodeto de 

propídeo (5 µg/mL) para análise da permeabilização. A contagem e a porcentagem de 

células permeabilizadas foram determinadas usando o Countess®
 FLII Automated Cell 

Counter (Thermo Fisher, Waltham, MA, USA). 
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4.6. ENSAIO DE VIABILIDADE CELULAR EM CÉLULAS NORMAIS                             

(CITOTOXICIDADE):  

 A atividade metabólica (viabilidade) das células primárias de fibroblasto humano 

foi testada utilizando o ensaio de MTT. As células foram plaqueadas em triplicata, em 

uma placa de 96 poços, 5.000 células por poço e mantidas em cultura até atingirem 

confluência, o meio foi trocado. Os estoques dos extratos de plantas foram diluídos de 

forma seriada em meio de cultura e foram usados para tratar as células nas seguintes 

concentrações finais: 250 μg/mL, 125 μg/mL, 62,5 μg/mL, 31,25 μg/mL e 15,6 μg/mL. 

O DMSO, também diluído em meio e nas mesmas concentrações dos extratos, foi 

utilizado como controle negativo, representando 100% de viabilidade celular. Após 48 h 

de tratamento, as células foram incubadas por 3.5h com 5 mg/mL de reagente de MTT 

(3,4,5-dimethiazol-2,5-diphenyltetrazolium bromide) (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, 

MO, USA) diluído em meio de cultura. Posteriormente os cristais de formazan foram 

dissolvidos pelo solvente de MTT (4 mM HCl, 0.1 % Nondet P-40 (NP40) em 

isopropanol), e a absorbância foi lida em 560 nm usando o espectrofotômetro de 

microplaca EPOCH (BioTek Instruments, Winooski, VT, USA) com a absorbância de 

fundo a 670 nm subtraída. 

  

4.7. ANALISE ESTATÍSTICA, CÁLCULO DO IC50 E DO IS:  

 Os valores de IC50 para o ensaio de MTT foram obtidos através de uma regressão 

não-linear utilizando o programa GRAPHPAD 5.0 (Intuitive Software for Science, San 

Diego, CA) de pelo menos três experimentos independentes. Os dados são apresentados 

como médias, ± desvio padrão (DP) e R2 (r quadrado; curva). Uma curva de log de dose-

resposta (inibidor) vs resposta usando o método de menor quadrado foi utilizado para 

determinar o IC50, DP e R2 dos dados. O índice de seletividade foi calculado como: IS = 

IC50 do extrato da planta em células de fibroblasto oral normal / IC50 do mesmo extrato 

de planta na célula de câncer oral (SCC9). 
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5. RESULTADOS 

 Como já foi relatado em 2014, diversas plantas do gênero Piper tem características 

anticancerígenas e são utilizadas mundialmente para o tratamento de diferentes canceres 

(WANG et al., 2014). Com a intenção de descobrir novas substâncias para aumentar a 

lista de quimioterápicos com o objetivo de tratar o câncer oral, utilizamos o caule e a 

folha de cinco espécies do gênero Piper, listadas na tabela 7, nunca antes testados.  

Tabela 7: Tabela com os nomes e abreviaturas das espécies de Piper submetidos à 
experimentação. Para cada planta do gênero Piper foi utilizado o caule ou a folha para a realização 
da extração metanólica.  

  

 Utilizamos como modelo de carcinoma de células escamosas oral a linhagem 

celular SCC-9. Essa linhagem celular foi estabelecida a partir de um câncer escamoso de 

língua humana do gênero masculino com 25 anos de idade (ATCC® CRL1629™).  

 Os controles utilizados ao longo do trabalho foram a carboplatina e o DMSO, 

como controle positivo e negativo, respectivamente. A carboplatina, que é um 

quimioterápico derivado da platina, foi o controle positivo de escolha por ser uma droga 

com eficácia comprovada e já utilizada em tratamentos de câncer oral. O DMSO, que é o 

dimetilsulfóxido, foi escolhido como controle negativo por ser o solvente utilizado para 

a ressuspensão dos extratos.  
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5.1. ENSAIO CLONOGÊNICO 

 Afim de testar a capacidade inibitória da formação de colônias de cada extrato 

realizamos o ensaio clonogênico. Para este ensaio utilizamos os extratos brutos 

metanólicos dos caules e folhas da Piper truncatum, P. mollicomum e P. arboreum, com 

exceção da P. cernuum e P. cabralanum, já que somente as folhas foram coletadas. 

Apenas 150 células SCC9 foram plaqueadas e tratadas com cada um dos extratos e com 

os controles negativo e positivo, que foram DMSO e carboplatina respectivamente, nas 

concentrações 1,0, 5,0 e 25,0µg/ml e incubadas por 10 dias. Após esse tempo as células 

foram fixadas e marcadas com cristal violeta, e foi realizada a densitometria através da 

contagem das colônias formadas utilizando o programa Image J. A partir da densitometria 

obtivemos os resultados que estão demonstrados na figura 7.  

 De acordo com a figura, e ao comparar com o controle, podemos observar que na 

concentração de 25µg/ml a maioria dos extratos conseguiram inibir de forma significativa 

em aproximadamente 50% a formação de colônias, entre eles estão: CPT, FPT, FPM, 

FPC, CPA e PCA.  

  

  

 

 

 

 

 

Figura 7: Influência dos Extratos Brutos na formação de colônias em ensaio Clonogênico: 
Avaliação da capacidade inibitória da formação de colônias provocado pelos extratos brutos em 
relação aos controles utilizados. Células de OSCC-9 tratadas e incubadas com os extratos brutos 
e controles positivo e negativo em diferentes concentrações (1, 5, 25 µg/ml) com fotos 
representativas dos poços tratados com 25µg/ml dos extratos de cada planta. Os valores estão 
expressos em % em relação ao controle negativo (DMSO). Abaixo: Fotografia de poços 
representativos de células tratadas com 25µg/ml de extratos. Resultado referente a no mínimo 3 
experimentos independentes realizados em duplicata. * representa p < 0,01. 
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5.2. ENSAIO DE VIABILIDADE CELULAR: REDUÇÃO DE MTT 

 Para o ensaio de viabilidade celular, cuja função é demonstrar a citotoxicidade 

celular do composto que for testado, utilizamos os extratos que obtiveram resultados 

significativos no ensaio clonogênico, os quais são: CPT, FPT, FPM, FPC, CPA, FPA e 

PCA. Para isso utilizamos células da linhagem SCC-9 e o tratamento foi feito a partir de 

uma diluição seriada, cuja proporção foi de 1:2, onde a concentração inicial era de 

250µg/ml e a final era de 15,6µg/ml para os extratos e para a carboplatina, a concentração 

inicial foi de 500µM.  

Na figura 8 estão representadas as porcentagens de células viáveis da linhagem 

SSC-9, em relação ao controle, quando tratadas com os extratos brutos e com o controle 

positivo. Após 48 horas de tratamento, de acordo com os gráficos, vimos que entre todos 

os extratos, apenas três, foram capazes de reduzir a viabilidade celular em até 50% (linha 

tracejada inferior), além da carboplatina como esperado. São elas: folha de P. mollicomum 

(FPM), folha de P. cernuum (FPC) e folha de P. cabralanum (PCA), sendo que o extrato 

bruto de FPC atingiu essa marca em uma menor concentração em comparação a FPM e a 

PCA que obtiveram o mesmo resultado em uma concentração por volta de duas vezes 

maior, de acordo com a tabela 8 onde a FPM atingiu o IC50 na concentração de 217μg/ml, 

a FPC em 106,3μg/ml e a PCA em 166,7μg/ml.  

 

 

 

 

Figura 8: Influência dos Extratos Brutos na Viabilidade Celular: Gráfico demonstrando quais 
extratos brutos e em que concentração levaram a uma redução de 50% na viabilidade celular após 
serem tratadas por 48 horas com concentrações variadas de extratos brutos (de 15,6 à 250µg/ml). 
As linhas tracejadas demarcam a viabilidade celular relativa ao controle sendo que a de 50% é 
considerada o ponto em que cada extrato foi capaz de atingir o IC50. Os valores estão expressos 
em % em relação ao controle negativo (DMSO). Resultado referente a no mínimo 3 experimentos 
independentes realizados em triplicata.  
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Tabela 8: Demonstração dos extratos mais eficazes e as concentrações em que o IC50 foi atingido. 

 

 Com a intenção de restringir as possibilidades e iniciar o processo de identificação 

de moléculas capazes de causar o efeito biológico observado, realizamos um segundo 

ensaio de viabilidade celular com os extratos após o seu particionamento químico, os 

quais foram separados pela polaridade. Para tanto foi utilizado o particionamento por 

solventes polares como hexano, diclorometano e acetato de etila. Realizamos este 

segundo ensaio de MTT seguindo os mesmos procedimentos realizados no primeiro.  

 Em 48 horas, segundo o gráfico demonstrado na figura 9, podemos observar que 

quase todas as partições conseguiram reduzir em 50% a viabilidade celular com eficiência 

variada, porém, as frações diclorometânicas da FPM (FPM-D), da FPC (FPC-D) e da 

PCA (PCA-D) foram capazes de atingir esse mesmo resultado em menores 

concentrações. Valores estes descritos na tabela 9 para cada uma das partições, onde a 

FPM-D foi capaz de atingir o IC50 em 64,7μg/ml, a FPC-D em 35μg/ml e a PCA-D em 

18μg/ml.  

Figura 9: Influência das Partições na Viabilidade Celular: Após o particionamento dos extratos 
as células foram tratadas por 48h com concentrações variadas das partições hexânica, 
diclorometânica e acetato de etila dos extratos de folha da P. molli, P. cern. e P. cabral., FPM, 
FPC e PCA respectivamente. As linhas tracejadas demarcam a viabilidade celular relativa ao 
controle sendo a de 50% é considerada o ponto em que cada extrato foi capaz de atingir o IC50. 
Os valores estão expressos em % em relação ao controle negativo (DMSO). Resultado referente 
a no mínimo 3 experimentos independentes realizados em triplicata.  
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Tabela 9: Demonstração das partições mais eficazes e a concentração em que cada uma delas 
atingiu o IC50. 

 

5.3. AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE CÉLULAS E ANÁLISE DE MORTE 

CELULAR POR PERMEABILIZAÇÃO 

 A fim de visualizar, quantificar e avaliar a morte celular que os extratos são 

capazes de provocar às células cancerígenas (SCC-9) realizamos este ensaio de contagem 

e morte celular por permeabilização. Para facilitar a visualização, aumentamos o número 

de células utilizadas, aumentando consequentemente a sinalização do marcador que 

utilizamos, que neste caso, foi o iodeto de propídeo.  

 Para este ensaio utilizamos as partições mais eficazes, de acordo com o segundo 

ensaio de viabilidade celular, são elas: FPM-D, FPC-D e PCA-D. 

 Ao realizar o ensaio de contagem do número de células total e morte, conseguimos 

perceber que as partições FPM-D, FPC-D e PCA-D na concentração de seus respectivos 

IC50 obtiveram um resultado melhor do que a carboplatina, que foi o controle positivo 

utilizado. Todas foram capazes de reduzir o número de células abaixo do 50%, em relação 

ao controle. Ao se elevar a concentração para até 5 x o IC50 observou-se que a partição 

PCA-D reduziu drasticamente a quantidade de células totais ao final do experimento, 

seguida da FPC-D, de acordo com a figura 10, que demonstrou um valor por volta de 3% 

de células vivas, que é o valor esperado para a concentração de extrato usado (linha 

tracejada inferior). 
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Figura 10: Influência das diferentes partições no número total de células: Gráfico 
demonstrando a contagem das células vivas em porcentagem, comparadas ao controle negativo 
(DMSO), após o tratamento delas em cada condição. A linha tracejada de 50% é considerada o 
ponto em que a quantidade de células vivas, em relação ao controle, é reduzida em 50%, como 
esperado. E a linha tracejada no ponto 0 indica a porcentagem esperada, de células vivas, de 
acordo com o tratamento com 5x IC50. Resultado referente a no mínimo 3 experimentos 
independentes realizados em duplicata.  

 O ensaio de permeabilização permite a visualização e a quantificação das células 

que sofreram morte celular. A confirmação da morte ocorre através da permeabilização 

de um marcador que é capaz de penetrar somente a membrana de células mortas e marcar 

o DNA. O marcador que utilizamos foi o iodeto de propídeo, que ao se ligar ao DNA tem 

a sua fluorescência aumentada em 500x, e quando submetido à fluorescência, colore a 

célula de vermelho.  

Através da permeabilização de células mortas que nós conseguimos realizar a 

contagem delas, como representado na figura 11, onde vimos que enquanto a carboplatina 

e a FPM-D apresentavam uma ligeira eficácia de 100% e 50% a mais de células 

permeabilizadas que o DMSO, respectivamente, a FPC-D e a PCA-D obtiveram um 

resultado 7 e 11 vezes mais eficaz em permeabilizar a célula, respectivamente, quando 

comparadas ao controle negativo. 
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Figura 11: % de Permeabilização celular causada pelas diferentes partições: Gráfico 
demonstrando o número de células permeabilizadas em porcentagem, relativo ao controle 
negativo (DMSO), após o tratamento delas com 5x os seus respectivos IC50s. A linha tracejada 
indica 100% de viabilidade que é relativo ao controle negativo (DMSO). Resultado referente a no 
mínimo 3 experimentos independentes realizados em duplicata. 

 

5.4. ANÁLISE MORFOLÓGICA DAS CÉLULAS SCC9 TRATADAS COM 

DIFERENTES PARTIÇÕES 

 Com o auxílio do microscópio, os poços foram fotografados e uma grande 

diferença morfológica foi notada nas células que foram tratadas com as partições, em 

comparação aos controles. Nas imagens das células tratadas com FPM-D, FPC-D e PCA-

D, na figura G, vemos um grande espaçamento entre as células o que indica uma parada 

no processo de proliferação celular ou um processo de morte. Além disso, podemos 

observar que as células reduzem de tamanho, adquirem um aspecto arredondado e 

brilhoso, e começam a surgir protuberâncias de membrana que possivelmente são “blebs” 

de membrana. Outra característica sugestiva de morte apoptótica é a grande quantidade 

de células flutuantes, devido à perda da capacidade de se aderir ao fundo do poço. Todas 

essas características morfológicas que as células apresentam, sugerem uma morte do tipo 

apoptótica, portanto, outros experimentos devem ser feitos para confirmar essa 

informação (Figura 12). 
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Figura 12: Imagens microscópicas para analise morfológica: Demonstração da morfologia das 
células 48 horas após o tratamento com 1x IC50 das partições diclorometano e os controles 
positivo e negativo. Resultado referente a no mínimo 3 experimentos independentes realizados 
em duplicata.   
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5.5. ANÁLISE DA SELETIVIDADE DAS PARTIÇÕES EM CÉLULAS 

NORMAIS 

 Apesar das partições diclorometano da FPC e PCA serem extremamente eficazes 

contra as células cancerígenas, outro fator importante é a citotoxicidade seletiva, sendo 

direcionada somente às células malignas. Para testar e avaliar a seletividade, em células 

normais e cancerígenas, das partições consideradas até então as mais eficazes, realizamos 

novamente o ensaio de MTT. Para a execução do experimento, seguimos o mesmo 

protocolo dos ensaios de viabilidade celular anteriormente realizados, porém, utilizamos 

células primárias de fibroblasto humano de gengiva. 

 Após 48 horas de tratamento e a leitura no espectrofotômetro obtivemos os 

resultados que estão ilustrados na figura 13. Segundo o gráfico, podemos observar que, 

para causar efeitos tóxicos às células normais as concentrações se elevam em todas as 

partições testadas. O IC50 nas células primárias é de, aproximadamente, 213μg/ml e 

70μg/ml para FPC-D e PCA-D, respectivamente, como descrito na tabela 10. Não foi 

possível calcular o IC50, e consequentemente o IS, para a FPM devido a incapacidade de 

reduzir em 50% a viabilidade das células em nenhuma das concentrações testadas. 

Portanto, deve ser realizado um novo MTT com concentrações mais altas para possibilitar 

o cálculo do IC50 e posteriormente do IS.  

 Para relacionar a concentração toxica às células cancerosas com a concentração 

tóxica às células normais, utilizamos o índice de seletividade (IS) que é a razão entre os 

dois IC50, das células normais e das células de câncer, cuja formula é: IS = IC50 célula 

normal / IC50 célula de câncer, e que valores de IS acima de três são considerados como 

altamente seletivos (BÉZIVIN et al., 2003; BADISA et al., 2006). Ao calcular o valor do 

IS, que está descrito na tabela C, observamos que o IS da FPC-D é de 6,09 vezes, o que 

significa que a concentração necessária para causar danos às células normais é 6,09 vezes 

maior que a concentração necessária para causar o mesmo efeito em células cancerosas. 

O mesmo ocorreu no caso da PCA-D, porém em menores proporções, onde o IS alcançou 

a marca de aproximadamente 3,8.  
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Figura 13: Influência das Partições na Viabilidade Celular de Células Normais: Após o 
particionamento dos extratos as células foram tratadas por 48h com concentrações variadas das 
partições diclorometânicas dos extratos de folha da P. molli, P. cern. e P. cabral., FPM-D, FPC-
D e PCA-D respectivamente. As linhas tracejadas demarcam a viabilidade celular relacionado ao 
controle sendo a de 50%, considerada o ponto em que cada extrato foi capaz de atingir o IC50. 
Os valores estão expressos em % em relação ao controle negativo (DMSO). Resultado referente 
a no mínimo 3 experimentos independentes realizados em triplicata.  

  

Tabela 10: Demonstração das partições mais eficazes e a concentração em que cada uma delas 
atingiu o IC50. Juntamente com o índice de seletividade, quando testadas em células normais. 
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6. DISCUSSÃO 

 Como já foi descrito em um amplo estudo etnobotânico, o gênero Piper 

compreende mais de 2000 espécies as quais nem todas foram estudadas em relação ao 

efeito anticâncer e constituição química. Dentre estas espécies, algumas apresentaram 

eficácia e são popularmente utilizados em diferentes países do mundo para o tratamento 

de diversos canceres ou os sintomas causados pelo mesmo (WANG et al., 2014).  

 Pelo fato de existir um vasto número de espécies do gênero Piper, muitas delas 

ainda não foram estudadas e nem testadas para o tratamento de neoplasias. Por esse 

motivo, não foi encontrado entre as literaturas já descritas, alguma que retratasse o efeito 

deste gênero em CCEB, apenas em outros tipos de canceres.  

 Para poder discutir os efeitos das espécies do gênero Piper usadas neste trabalho, 

procuramos estabelecer uma concentração ideal para o tratamento das células, uma 

concentração que seja capaz de causar um efeito citotóxico e seletivo às células 

neoplásicas e que não cause toxicidade às células normais. Dessa forma, avaliamos a 

viabilidade celular utilizando o método de redução de MTT em células malignas e 

normais (figuras 8, 9 e 13). 

 Após a realização dos ensaios de MTT estabelecemos um IC50 ideal para cada 

uma das partições que foram consideradas como as mais eficazes. Ao tratar as células 

SCC9 com os extratos brutos e, posteriormente, com as partições dos extratos de plantas 

do gênero Piper nas concentrações de 250 μg/mL, 125 μg/mL, 62,5 μg/mL, 31,25 μg/mL, 

e 15,6 μg/mL, obtivemos resultados que indicaram que somente três extratos brutos foram 

capazes de limitar em 50% a viabilidade destas células. São elas: folha de Piper 

mollicomum (FPM), folha de Piper cernuum (FPC) e folha de Piper cabralanum (PCA) 

e o IC50 de cada uma delas foi de: 217 μg/mL, 106,3 μg/mL e 166,7 μg/mL, 

respectivamente. Dentre as partições destes três extratos, somente as frações 

diclorometânicas tiveram capacidade de reduzir em 50% a viabilidade celular nas 

concentrações de 64,7μg/mL, 35μg/mL e 18μg/mL, respectivamente.  

 De acordo com o National Cancer Institute (NCI), os extratos de origem vegetal 

que apresentarem valores de IC50 menores que 30 µg/mL, em ensaios baseados em 

células de linhagem tumorais, são considerados promissores para o desenvolvimento de 

fármacos anticancerígenos (GERAN et al., 1972); (SUFFNESS e PEZZUTO, 1990). 
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 Os resultados a partir do ensaio de MTT com células primárias normais (não 

transformadas) de fibroblasto humano, tratadas com as partições FPM-D, FPC-D e PCA-

D revelaram que somente a FPC-D e a PCA-D atingiram 50% de viabilidade e por isso o 

IC50 pode ser calculado. Para a FPC-D, o IC50 atingido foi de 213,0 μg/mL e para a 

PCA-D foi 68,9 μg/mL. De acordo com os resultados obtidos o índice de seletividade (IS) 

calculado da FPC-D é de 6,09 e da PCA-D é 3,8. A FPM-D não atingiu IC50 em nenhuma 

das concentrações testadas, portanto, novos ensaios de MTT com maiores concentrações 

serão realizados para a determinação do IC50 e posteriormente do IS.  

 O índice de seletividade (IS) é a razão entre o IC50 determinado para atividade 

citotóxica em células tumorais e o IC50 determinado para atividade citotóxica em células 

normais. E para tal, IS com valores maiores que três são considerados como interessantes 

por possuírem alta seletividade (BÉZIVIN et al., 2003; BADISA et al., 2006). 

 Estudos realizados também utilizando plantas do gênero Piper concluíram que 

diversas plantas deste gênero têm efeito anticâncer por possuírem atividade citotóxica em 

células de linhagem cancerígena.  

 Tendo em vista o efeito antineoplásico das plantas Piper, um estudo foi realizado 

usando extratos de folhas, flores e madeiras de P. imperiale, nativas da Costa Rica. Estas 

foram testadas em células de câncer de mama (MCF-7). O extrato da folha obteve 

melhores resultados quanto à atividade citotóxica atingindo um IC50 de 18,6 μg/mL, 

porém, o IS não foi calculado por que não foram efetuadas avaliações em células normais 

(DIAZ et al., 2012).  

 Em outra pesquisa, executada por Orjala e cols., foi utilizada a Piper aduncum 

coletada na Papua Nova Guiné (PNG). Essa espécie é geralmente utilizada, pelos aldeões 

das áreas costeiras da província de Morobe de PNG, como antisséptico. Já no Peru, a 

decocção das folhas é usada em casos de diarréia. A P. aduncum possui duas 

dihidrochalconas: as piperaduncinas A e B e uma sakuranetina que apresentam efeito 

antineoplásico, com IC50 de 2,3 μg/mL, 4,7 μg/mL e 10 μg/mL quando testados 

citotoxicamente contra células KB, que são células humanas de carcinoma nasofaríngeo 

(ORJALA et al., 1994).  

 Além do gênero Piper ter eficácia comprovada contra células KB, foi constatado 

por Calderón e cols. que também apresentam relevância em linhagens de câncer de mama 

(MCF-7), de pulmão (H-460) e de SNC (SF-268). Para isso, as células foram tratadas 

com diversas plantas, entre elas, extrações etanólicas de três espécies do gênero Piper: P. 

jacquemontianum, coletada na Guatemala; P. barbatum, coletada na Colômbia e usada 
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como antifúngico, antimicrobial e para tratar diarréia e a P. glabratum que foi coletada 

na Bolívia e apresenta atividade antiparasitária contra Leishmania e Trypanossoma cruzi 

(FLORES et al., 2008). Após a avaliação das plantas quanto à citotoxicidade em cada 

uma das linhagens celulares de câncer, os resultados de IC50 foram calculados. Para a P. 

jacquemontianum em cada uma das linhagens, o IC50 foi mantido entre 4 e 5 μg/mL, já 

na P. Barbatum o IC50 variou de 3,3 a 3,9 μg/mL, e por último, na P. glabratum as 

concentrações mantiveram-se entre 1,4 e 1,5 μg/mL (CALDERÓN et al., 2006). 

 Os três trabalhos anteriormente citados, apesar de atingirem IC50 em baixas 

concentrações, algumas em concentrações menores que as nossas, não descreveram a 

seletividade. O IS é fundamental para considerar uma droga como promissora ou não pois 

sem a seletividade, a toxicidade pode ocorrer de forma ubíqua. Mas se a seletividade for 

comprovada, o composto passa a ser visto como possível candidato a quimioterápico. 

Então essas não podem ser comparadas com os nossos resultados porque só determinaram 

o IC50.  

 Porém, outros estudos utilizando extratos de Piper calcularam o IC50 e a 

seletividade. Abaixo, estão selecionados os mais relevantes. 

 Assim como neste presente trabalho, a Piper cernuum também foi utilizada por 

Capello e cols. para avaliar a atividade citotóxica em diversas linhagens de câncer, entre 

elas: Glioblastoma humana (U87), carcinoma cervical humano (HeLa), carcinoma 

humano de cólon (HCT), leucemia humana (HL-60) e melanoma humano (A2058), e 

como linhagem normal foi utilizado fibroblasto de prepúcio humano (HFF). Após a 

realização dos ensaios de MTT foi visto que o extrato bruto só atingiu IC50, nas células 

testadas, em concentrações superiores a 100 μg/mL. Porém, quatro compostos isolados 

do extrato bruto mostraram forte atividade em algumas das linhagens de câncer, em 

concentrações inferiores a 20 μg/mL. Entretanto, quando testados em células normais, o 

IS dos compostos não passou de 2,7 (CAPELLO et al., 2015). Ao comparar o IS que a 

Piper cernuum obteve no nosso trabalho, podemos dizer que nossos resultados foram 

melhores.  

 Em uma pesquisa envolvendo a planta Piper cubeba, que é uma planta usada na 

medicina tradicional na Indonésia para tratamento de diarreia, gonorreia e dores 

abdominais (EISAI, 1976), o IS também foi calculado. Quando testado em células MCF-

7, MDA-MB-468, MDA-MB-231, todas de câncer de mama, o extrato bruto metanólico 

da P. cubeba mostrou maior atividade citotóxica, quando comparado com o extrato 

diclorometânico, apresentando IC50 de 22,31 μg/mL, 21,84 μg/mL e 65,12 μg/mL, nestas 
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células respectivamente. Já quando o extrato metanólico foi submetido à fracionamento 

por cromatografia em coluna a fração C, nas células MCF-7, MDA-MB-468 e MDA-MB-

231 demonstrou maior atividade citotóxica obtendo valores de IC50 em 2,72 μg/mL, 3,77 

μg/mL e 4,03 μg/mL, respectivamente. E quando testado em células MCF-12A, linhagem 

celular de mama normal, o IC50 foi de 13,69 μg/mL o que lhe confere um valor de IS > 

3,4. A fração C foi submetida a fracionamento, novamente por cromatografia em coluna, 

onde a fração CE demonstrou ser o mais citotoxicamente ativo em MCF-7, MDA-MB-

468 e MDA-MB-231 com IC50 de 2,69 μg/mL, 2,97 μg/mL e 3,98 μg/mL, 

respectivamente. E em células normais, MCF-12A e L929, os respectivos IC50s foram 

de 2,91 e 4,17 μg/mL. Assim, o IS pôde ser calculado e teve um valor de, no máximo, 

1,55. (GRAIDIST et al., 2015). Apesar dos IC50s obtidos serem menores do que os 

nossos, o nosso IS foi superior, o que torna o nosso extrato melhor. 

 Além dos trabalhos anteriormente citados, um terceiro executado por Sriwiriyajan 

e cols., usou a Piper. Nigrum, que é usada na Tailândia para o tratamento de diarreia, 

dores de ouvido, gangrena, doenças cardiovasculares e insônia. Esta espécie foi testada 

quanto a sua capacidade antitumoral em câncer de mama (MCF-7, MDA-MB-231, MDA-

MB-468 e ZR-75-1). O extrato de P. nigrum em células MCF-7 demonstrou um IC50 de 

7,45 μg/mL e quando comparadas às células normais, MCF-12A e L-929, o IS foi de 6,22 

e 4,54 respectivamente (SRIWIRIYAJAN et al., 2016). Os resultados de IC50 e IS deste 

estudo foram melhores que os nossos, porém, quando se trata de câncer de mama. Para 

que estes resultados possam ser comparados com os nossos, é necessário que este extrato 

seja testado em câncer oral, já que cada tipo de tumor tem uma resposta diferente a 

determinados tratamentos.  

   Comparando nossos valores com os valores encontrados acima, podemos dizer 

que obtivemos bons valores de IC50 e IS ao realizar os ensaios de MTT em células 

cancerígenas e normais. As partições FPM-D, FPC-D e PCA-D foram capazes de 

atingirem baixos valores de IC50, porém, a PCA-D especialmente, foi a partição que 

obteve melhores resultados de acordo com o National Cancer Institute (NCI). 

Posteriormente, ao analisar os valores de IS obtidos, também podemos dizer que as 

partições FPC-D e PCA-D demonstraram uma seletividade significativa, no entanto, a 

FPC-D obteve um IS melhor, conforme (BÉZIVIN et al., 2003; BADISA et al., 2006).

 Portanto, os nossos resultados de IC50 e seletividade estão de acordo, e até 

melhores, do que outras espécies do gênero Piper já estudados na literatura. Contudo, em 

câncer oral tem poucas pesquisas envolvendo plantas desse gênero, então, para o 
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carcinoma de célula escamosa oral (OSCC), selecionamos três pesquisas que foram 

realizadas usando diferentes substâncias, entre elas a Piper longum L.  

 Ao analisar o trabalho envolvendo a linhagem humana de carcinoma de célula 

escamosa oral (OSCC), realizado por Chen e cols. foi apontado que a piperlongumina, 

que é um inibidor de melanogênese obtido da Piper longum L., possui propriedades 

antiproliferativas para células de câncer oral das linhagens OC2 e OCSL. A 

piperlongumina é obtido da P. longum que é de origem indígena do nordeste e sul da 

Índia e é usado por eles como estimulante, carminativo, afrodisíaco, diurético e vermífugo 

(NADKARM e NADKARM, 1976). O IC50 foi obtido em uma concentração de 7,4 e 

11,3 μM, para as linhagens OC2 e OCSL, respectivamente (CHEN et al., 2016). Apesar 

de obterem bons IC50, não realizaram testes em linhagem de células normais para obter 

o IS. 

 Agora se tratando de plantas de outro gênero, Iida e cols. realizaram uma pesquisa 

com células OSCC, testando a citotoxicidade do docetaxel que é um quimioterápico 

extraído das agulhas da Taxus baccata (VERWEIJ et al., 1994). Este que é utilizado no 

tratamento de câncer de mama, de estômago, de cabeça e pescoço e de próstata. Após os 

ensaios de MTT, concluíram que o docetaxel, em células OSCC, atingiu o IC50 foi em 

7,6 nM. Em contrapartida, o IC50 do docetaxel, quando testado em células humanas orais 

normais, foi >100 nM, indicando uma boa seletividade de, no mínimo, >13,1 (IIDA et 

al., 2013). 

 Além da Taxus baccata, extratos da folha de Carica papaya também foram 

testadas em OSCC por Nguyen e cols.. Esta planta é usada mundialmente na medicina 

tradicional como diurético, antitumoral, anti-hipertensivo, anti-inflamatório antiviral, 

antibacteriano e antifúngico (NGUYEN et al., 2013). Os extratos da C. papaya foram 

submetidas a ensaios de MTT para avaliar a atividade citotóxica contra uma linhagem de 

OSCC, a SCC25. Foi visto que o extrato etanólico ácido da C. papaya, para as células 

SCC25, atingiu um IC50 de 77,18 μg/mL e já nas células HaCaT (queratinócitos humanos 

imortais) o IC50 foi de 199,5 μg/mL, sendo apontada como a mais citotóxica, e possuindo 

uma seletividade significativa de 2,58 (NGUYEN et al., 2016). 

 Como os três estudos acima foram realizados em câncer oral, os resultados podem 

ser comparados com os nossos. Assim, podemos concluir que os nossos resultados estão 

condizentes com a literatura, tendo em vista que, também apresentam valores de IC50 

baixos e bons valores de IS, o que os tornam bons candidatos a quimioterápicos. 
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 Nossos resultados obtidos nos ensaios de contagem e permeabilização 

correspondem com os resultados obtidos nos ensaios de MTT, uma vez que, ao elevarmos 

o valor de 1x IC50 para 5x, uma reação já esperada foi causada, do tipo dose-dependente. 

Após aumentar a dose em 5x, a quantidade de células vivas foi reduzida de 50% para 

aproximadamente 3%. 

 Ao analisar os resultados adquiridos no ensaio de análise morfológica, de fato, as 

partições que foram usadas para o tratamento das células foram capazes de leva-las a 

morte. As células, após 48h de tratamento, demonstraram muitas características 

morfológicas que indicassem uma morte apoptótica. Porém, novos ensaios devem ser 

realizados para que a via de morte celular possa ser identificada.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que, das plantas testadas em ensaios clonogênico e em MTT, os extratos 

brutos de FPM, FPC e PCA foram os mais ativos, apresentando IC50 de 217,0, 106,3 

e 166,7 μg/mL, respectivamente. 

 

 Dos três extratos brutos mais ativos, após serem submetidos ao particionamento 

químico e a novos ensaios de MTT, as frações diclorometano das três plantas (FPM-

D, FPC-D e PCA-D) foram as mais ativas, apresentando IC50 de 64,7, 35,0 e 18,0 

μg/mL, respectivamente. 

 

 Os ensaios de morfologia, de contagem e permeabilização celular, corroboram nossos 

resultados confirmando que esses extratos e essas partições são capazes de induzir 

morte celular nas células de câncer oral. 

 

 No ensaio de MTT, ao testar a viabilidade celular em células normais, verificamos que 

as partições FPC-D e PCA-D obtiveram maiores índices de seletividade, 6,09 e 3,8 

respectivamente. Portanto, são os compostos mais promissores para ensaios futuros. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

 Realizar testes in vivo em camundongos. 

 

 Testar em outras linhagens celulares de OSCC. 

 

 Investigar as vias de morte celular para identificação de qual via de morte está 

sendo ativada. 

 

 Executar futuros particionamentos, dividindo em mais frações químicas, com a 

intenção de isolar cada vez mais a molécula responsável pela indução de morte 

celular.   

 

 Realizar a caracterização química desses extratos para determinar qual composto 

é responsável por levar as células à morte. 
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