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Resumo 

O carcinoma de células escamosas de boca (CCEB) se destaca como um problema de 

saúde pública no Brasil, isso devido sua alta incidência e baixa taxa de sobrevida, 

mesmo com os avanços de diagnósticos e tratamentos, tornando o desenvolvimento de 

novos tratamentos necessário. Plantas do gênero Equisetum são popularmente utilizadas 

no tratamento de diversas doenças entre elas o câncer. Já foi demonstrado o efeito 

citotóxico de plantas do gênero em células tumorais, mas pouco se sabe do efeito da 

espécie Equisetum hyemale no tratamento de CCEB. Com esse objetivo, foi coletado a 

espécie na região de Nova Friburgo, RJ, foi preparado extrato bruto etanólico a partir do 

seucaule, foram realizados ensaios clonogênicos e ensaios de viabilidade celular por 

MTT. Posteriormente, o extrato bruto do caule foi particionado em frações 

liquido/liquido em hexâno, diclorometano e acetato de etila. Foram feitos ensaios de 

viabilidade celular com concentrações entre 250 µg/mL e 15,6 µg/mL de cada partição. 

O IC50 foi calculado através de curva de regressão não linear no programa GraphPad 

Prism 5. A morfologia das células foi analisada por microscopia e a morte celular 

confirmada por marcado de Iodeto de propídio (I.P). Testes de hemólise foram 

realizados com sangue de cabra com a partição de acetato de etila. Foram realizados no 

mínimo 3 experimentos independentes e com as células OSCC9 (Carcinoma de células 

escamosas orais). Através dos ensaios clonogênicos e ensaios de MTT com os extratos 

brutos foram calculados o IC50 de 200,6 ± 0,09 µg/mL. Devido aos resultados 

promissores com o extrato etanólico, foram realizados os ensaios de viabilidade celular 

com as partições e foi calculado o IC50 para cada uma delas, sendo a partição de acetato 

de atila IC50 = 64,5 ± 0,072 µg/mL, hexâno e a de diclorometano não alcançou 50% de 

inibição nas concentrações testadas. Como controle positivo foi utilizado 

quimioterápico Carboplatina com IC50 de 366,1 ± 0,18 µg/mL. Através de microscopia 

foi analisada a morfologia das células tratadas com a partição de acetato de etila. As 

células se apresentavam em menor número, com citoplasma aumentado e com grande 

quantidade de grânulos e vacúolos. Através da contagem do número absoluto de células 

e analises de permeabilidade por I.P. verificamos que de fato as células estavam 

morrendo. O ensaio de hemólise da partição de acetato demonstrou hemólise 

semelhante aos controles, inferiores de 5%. Após análises dos resultados pode se 

concluir que o extrato do caule Equisetum hyemale possui um efeito de inibição 

significativa da viabilidade das células escamosas orais, sendo a fração de acetato a 

mais eficaz. 

 

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

Tratamento, Equisetum 
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Abstract  

 

The oral squamous cell carcinoma (CCEB) stands out as a public health problem in 

Brazil, due to its high incidence and low survival rate, even with advances in diagnosis 

and treatment. Therefore the development of new treatments is necessary. Plants of the 

genus Equisetum are popularly used in the treatment of various diseases including 

cancer. The cytotoxic effect of plants of the genus on tumor cells has been 

demonstrated, but not much is known about the effect of the Equisetum hyemale species 

on the treatment of CCEB. In order to test the efficacy of E. hyemale in CCEB, the 

species was collected in the region of Nova Friburgo, RJ, raw ethanolic extract was 

prepared from its stem, clonogenic assays and cell viability assays were performed by 

MTT. Subsequently, the raw stem extract was partitioned into liquid / liquid fractions in 

hexane, dichloromethane and Ethyl Acetate. Cell viability assays were performed with 

concentrations between 250 μg / mL and 15.6 μg / mL of each partition. The IC 50 was 

calculated by a non-linear regression curve in the GraphPad Prism 5 program. Cell 

morphology was analyzed by microscopy and cell death confirmed by propidium iodide 

(P.I.) labeling. Hemolysis tests were performed with goat blood with the Ethyl Acetate 

partition. At least 3 independent experiments with OSCC9 cells (oral squamous cell 

carcinoma) were performed. Clonogenic assays and MTT assays with crude extracts 

were calculated as the IC50 of 200.6 ± 0.09 μg / mL. Due to the results with the 

ethanolic extract, the cell viability assays were performed with the partitions and the 

IC50 was calculated for each of them, with the Ethyl Acetate IC 50 = 64.5 ± 0.072 μg / 

mL, Hexane and the dichloromethane did not reach 50% inhibition at the concentrations 

tested. As a positive control, Carboplatin chemotherapy with IC50 of 366.1 ± 0.18 μg / 

mL was used. The morphology of cells treated with ethyl acetate and hexane partitions 

was analyzed by microscopy. The cells presented in smaller numbers, with increased 

cytoplasm and with great amount of granules and vacuoles. By counting the absolute 

number of cells and permeability analyzes by P.I. we found that indeed the cells were 

dying. The hemolysis assay of the acetate partition showed hemolysis similar to 

controls, less than 5%. After analysis of the results it can be concluded that Equisetum 

hyemale stem extract has a significant inhibition effect on the viability of oral squamous 

cells, with the acetate fraction being the most effective. 

 

 

Key words: Squamous Cell Carcinoma, Carcinogenesis, Ethnobotany, Treatment,  

 

Equisetum 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.CÂNCER: 

Câncer é o nome genérico dado para um conjunto de doenças que possuem como 

característica o crescimento desorganizado das células que invadem outros tecidos. Os 

tecidos invadidos podem ser vizinhos ou tecidos distantes, sendo que a migração dessas 

células para tecidos distantes a partir de um foco primário é chamado de metástase. 

Como características essas células dividem-se rapidamente podendo causar a formação 

de tumores, o qual é o acumulo de células cancerosas. O tumor pode ser benigno ou 

maligno, sendo o benigno apenas uma massa localizada de células que se assemelham 

ao tecido original, raramente constitui risco a vida,  enquanto o tumor maligno é 

caracterizado quando a massa tumoral começa a invadir tecidos adjacentes (INCA, 

2017). 

Os diversos tipos de câncer estão ligados aos diferentes tipos de células no corpo. 

Dependendo do tipo original de célula que iniciou câncer, ele terá características 

distintas e também são nomeados de formas diferentes, se iniciou-se em tecidos 

epiteliais é denominado carcinoma, mas se começa em tecidos conjuntivos é chamado 

de sarcoma (INCA, 2017). 

O câncer é uma doença multifatorial, sendo causado por fatores internos e externos 

ao organismo, estando ambos inter-relacionados. Entende-se de fatores externos os 

hábitos ou costumes de uma população e o meio ambiente, por exemplo: vírus, 

substâncias químicas, radiação. Como fatores internos usualmente são variações 

genéticas, sendo as variações em genes relacionadas a defesa do organismo contra 

agressões externas. Estima-se que 80%-90% dos casos de câncer estejam  relacionados 

a exposição contínua a fatores de risco do meio ambiente como: tabagismo, radiação 

solar, alcoolismo, fatores ocupacionais e hábitos alimentares. Pesquisas indicam o 

tabaco como o mais importante fator de risco para o câncer atualmente, sendo 

responsável por cerca de 22% das mortes por câncer (GBD, 2016). Os casos de cânceres 

exclusivamente genéticos são raros, mas eles exercem grande importância quando 

associados aos fatores externos (INCA, 2017; MILLER et al., 2018). 

Essa patologia é atualmente um problema de saúde pública mundial, pois possui alta 

incidência e mortalidade, sendo a segunda maior causa de morte no mundo e estima-se 
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que em 2018 ocorram 9.6 milhões de óbitos devido ao câncer. Os tipos de câncer mais 

comuns estão representados na tabela a seguir (Tabela 1) (WHO, 2018). 

Tabela 1: Principais tipos de câncer no mundo e estimativas do número de casos. Adaptado do 

(WHO, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo as mortes mais comuns por câncer segundo a Organização Mundial de Saúde 

na tabela abaixo: 

Tabela 2: Gêneros de Câncer com maior número de mortes anuais. Adaptado de (WHO, 2018). 

Tipo de Câncer Número de 

Mortes 

Pulmão 1.760.000 

Estômago 862.000 

Colorretal 783.000 

Fígado 782.000 

Mama 627.000 

 

A estimativa para o Brasil é cerca de 580 mil novos casos para o ano de 2018, sendo 

de 300 mil para homens e 280 mil para mulheres, no qual os mais incidentes 

representados abaixo (Tabela 3) (INCA, 2018). 

 

Tipos de 

Câncer 

Número de casos 

anuais 

Pulmão 2.900.000 

Mama 2.900.000 

Colorretal 1.800.000 

Próstata 1.280.000 

Pele 1.040.000 

Estômago 1.030.000 
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Tabela 3: Estimativa dos principais gêneros de câncer em homens e mulheres em 2018 no 

Brasil. Adaptado de (INCA, 2018). 

 

 

 

1.2. TRATAMENTO DO CÂNCER: 

O tratamento é definido baseado no tipo de célula do tumor primário e o grau de 

invasão do tumor, por isso é essencial um diagnóstico correto e preciso, pois a partir 

desses parâmetros será escolhida a forma de tratamento. Os tratamentos convencionais 

são quimioterapia, radioterapia e cirurgia, podendo ser aplicadas sozinhas ou em 

conjunto. O objetivo do tratamento é curar o paciente ou prolongar sua vida, deve-se 

sempre considerar a melhoria da qualidade de vida do indivíduo, por isso é aconselhável 

o paciente também ter ajuda psicológica (SOCIETY, 1998; INCA, 2004). 

A quimioterapia é o tratamento sistêmico do câncer que usa medicamentos 

denominados “quimioterápicos” ou antineoplásicos aplicados em intervalos regulares. O 

tratamento pode ser realizado através de mono terapia de quimioterápicos ou múltiplos. 

Atualmente a utilização do mono quimioterapia não é muito indicada, pois se mostrou 

HOMENS MULHERES 

Localização 

primária 
Casos % 

Localização 

primária 
Casos % 

Próstata 68.220 31,7 Mama feminina 59.700     29,6 

Traqueia, 

brônquio e pulmão 
18.740 8,7 Cólon e reto 18.980 9,4 

Cólon e reto 17.380 8,1 Colo do útero 16.370 8,1 

Estômago 13.540 6,3 
Traqueia, 

brônquio e pulmão 
12.530 6,2 

Cavidade oral 11.200 5,2 Glândula tireóide 8.040 4,0 

Esôfago 8.240 3,8 Estômago 7.750 3,8 

Bexiga 6.690 3,1 Corpo do útero 6.600 3,3 

Laringe 6.390 3,0 Ovário 6.150 3.0 

Leucemias 5.940 2,8 SNC 5.510 2,7 

SNC 5.810 2,7 Leucemias 4.860 2.4 

*Números arredondados para múltiplos de 10 
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com baixa capacidade de curar ou reduzir significativamente o tumor (INCA, 2016; 

NIH, 2018). 

A poli quimioterapia por outro lado tem sua eficácia demostrada e é frequentemente 

utilizada sozinha ou acompanhada de outros tratamentos. Ela atua afetando populações 

celulares em diferentes fases do ciclo celular e diferentes clones do tumor, por ser um 

conjunto de drogas existe uma menor taxa do desenvolvimento de resistência pelo 

tumor. A combinação de quimioterápicos também ajuda na eficácia aumentando a dose 

resposta, os quimioterápicos podem ser alquilantes, antimetabólitos, antibióticos 

antitumorais, os inibidores mitóticos e outros (PRO-ONCO, 1993). 

Os agentes alquilantes impedem o ciclo celular e causam danos no DNA. Eles 

causam danos substituindo átomos de hidrogênio do DNA por radicais alquil, essa 

mudança impede a separação da dupla hélice e consequentemente a duplicação do 

DNA. Devido ao dano no DNA causados por essas drogas, pacientes posteriormente ao 

tratamento pode desenvolver  leucemias, sendo que a probabilidade é baseada na dose, 

quanto maior a dose maior a chance (PRO-ONCO, 1993; HOSOYA e MIYAGAWA, 

2014). 

Antimetabólitos mimetizam moléculas relacionadas com a replicação do DNA e 

dessa forma substituem essas moléculas impedindo seu funcionamento corretamente. 

Usualmente essas moléculas são antagonistas de DNA, ou seja, se liga no lugar dos 

ácidos nucleicos, mas não exercem a mesma função e com isso impedem a biossíntese 

de ácidos nucleicos. Esses quimioterápicos danificam as células durante a replicação do 

DNA (PRO-ONCO, 1993; CHEUNG-ONG et al., 2013). 

Inibidores de Topoisomerase como o nome já diz atuam inibindo a proteína 

topoisomerase, a qual é responsável por quebrar DNA e ligar novamente para desfazer o 

super enovelamento que ocorrem durante a replicação. Com a inibição dessa proteína o 

enovelamento não é desfeito e induz a quebra da dupla hélice, causando danos no DNA 

(CHEUNG-ONG et al., 2013). 

Inibidores mitóticos são usualmente compostos derivados de plantas no qual afetam a 

produção de microtúbulos da célula. Esses compostos se ligam à tubulina e inibem a 

formação de microtúbulos, dessa forma impedindo a formação do fuso mitótico. Essas 

drogas podem causar danos em nervos o que limita suas doses (HENRIQUES et al., 

2018; SOCIETY, 2018). 
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Como os quimioterápicos também atuam em células normais é necessário que as 

sessões quimioterápicas sejam aplicadas de maneira periódicas, dessa forma deixando 

ocorrer a regeneração das células normais (CHEUNG-ONG et al., 2013). 

A quimioterapia, por afetar as células normais, possui diversos efeitos colaterais, 

esses feitos podem surgir imediatamente após as sessões ou meses e anos 

posteriormente. O quadro demonstra alguns efeitos que podem ocorrer: 

 

Tabela 4: Possíveis sintomas causados pela quimioterapia. Retirado do (INCA, 2016). 

Precoce 

(0 a 3dias) 

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 

 

Outra forma de tratar o câncer é a radioterapia, a qual é capaz eliminar as células 

transformadas por várias formas diferentes. A principal forma de eliminar as células 

transformadas é pela indução da apoptose por meio do gene tp53. Esse gene é um 

supressor tumoral e atua sobre genes alvos ligados a reparo do DNA, parada do ciclo 

celular, indução da apoptose e senescência, sendo essas ações dependendo do nível do 

dano na célula e do tipo celular (VOGELSTEIN, 1990; SOUSSI e BEROUD, 2001; 

LEROY et al., 2002; KIM et al., 2018). 

Apesar da sua eficácia no tratamento do câncer, a radioterapia pode causar vários 

efeitos adversos, sendo eles usualmente dose-dependentes. Eles são divididos em efeitos 

imediatos e tardios. Os efeitos imediatos são observados em tecidos com altas taxas 

proliferativas como gônadas, epitélios, mucosas do trato digestivo, urinário e genital e a 

medula óssea. Mas esses efeitos só ocorrem caso esses tecidos estejam no campo de 

irradiação. Já os efeitos tardios ocorrem quando limites de aplicações são ultrapassados, 

por isso são mais raros. Normalmente eles se manifestam por atrofias e fibroses, 
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enquanto alterações genéticas e desenvolvimento de outra neoplasia são casos ainda 

mais raros (PRO-ONCO, 1993). 

 

1.3. CÂNCER DE CAVIDADE ORAL: 

O câncer de cavidade oral (lábios e cavidade oral) é o 18° tipo de neoplasia com 

maior incidência no mundo e o 16° com maior mortalidade (FERLAY et al., 2018). Os 

principais sítios são: língua (principalmente as bordas), gengivas, mucosa julgal, palato 

duro, assoalho e lábios (INCA, 2018). É estimado para o ano de 2018, para ambos os 

sexos, 354 mil casos no mundo com cerca de 170 mil óbitos (FERLAY et al., 2018). 

No Brasil é o 7° câncer com maior incidência sendo que a cada 3 pacientes 2 são 

homens. Entre os homens é o 5° câncer com maior incidência e 12° entre as mulheres. 

Sendo estimados 11 mil casos em homens e 3500 casos em mulheres no ano de 2018 

(INCA, 2018). Essa diferença é atribuída ao fato de os homens estarem em maior 

contato com fatores de risco como tabaco, álcool e fatores ocupacionais como exposição 

ao sol em trabalhos ao ar livre (AMARASINGHE et al., 2010). Dados também mostram 

que existe um efeito sinérgico entre o tabaco e o etilismo, aumentando em várias vezes 

em comparação ao fumo ou consumo de álcool isolado. Algumas pesquisas também 

indicam que analfabetos e moradores de regiões rurais tem maior chance de desenvolver 

câncer de boca, sendo essa diferença relacionada a hábitos alimentares, tipo de trabalho, 

hábitos culturais (VARSHNEY et al., 2003). Outro fator etiológico que vem sendo 

estudado nas última décadas é a influência do vírus do papiloma vírus humanos (HPV) 

no câncer bucal (SYRJANEN et al., 1983; CHEN et al., 2012; WAGNER et al., 2015). 

1.3.1. CÂNCER DE CÉLULA ESCAMOSA DE BOCA: 

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

epidermóide, carcinoma escamocelular e carcinoma espinocelular, é uma neoplasia 

maligna que se origina no epitélio de revestimento. É considerado o câncer de boca 

mais agressivo e é responsável por cerca de 90% dos casos de incidência e mortalidade 

do câncer de boca (BRENER et al., 2007; RIBEIRO et al., 2015). 

Os principais sintomas e sinais são manchas (placas) vermelhas ou esbranquiçadas na 

cavidade oral, feridas que não cicatrizam por mais de 15 dias, rouquidão persistente. Em 

casos mais avançados da doença o paciente pode sentir dor, dificuldade de deglutição, 
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mastigação, fala, sangramentos, afrouxamento dos dentes. Geralmente são os sintomas 

tardios que levam o indivíduo a procurar ajuda especializada, mas como esses sintomas 

só aparecem quando o tumor já possui tamanho considerável, leva a diagnósticos tardios 

e pior prognósticos (BAGAN et al., 2010; INCA, 2016). 

Apesar dos avanços no tratamento a taxa de sobrevida dos pacientes com CCEB 

continua muito pequena (MARUR e FORASTIERE, 2016). A taxa de sobrevida do 

paciente com a doença não metastática, em 5 anos, é menor de 50% e em pacientes 

metastáticos essa taxa é de 25% (INCA, 2018). Baseado nisso seria bastante benéficas 

novas formas de tratamento. 

A escolha do tratamento depende de fatores como: localização do tumor, tamanho, 

estágio do tumor primário e também fatores do indivíduo como estado nutricional, 

capacidade de tolerar o tratamento, se existe comorbidades, desejo do paciente, idade e 

estilo de vida (HUBER e TANTIWONGKOSI, 2014). Os tratamentos para CCEB 

usuais são cirurgia, radioterapia e quimioterapia (WHO, 2018). 

A cirurgia é o principal método de tratamento do CCEB, quando é possível remover 

cirurgicamente ela sempre será superior às alternativas. Cerca de um terço dos pacientes 

são diagnósticos em estágio iniciais I e II, esses pacientes usualmente são submetidos à 

cirurgia, radioterapia ou ambos, possuindo em estagio I 80% e em estágio II até 65% de 

chance de cura (GUNERI e EPSTEIN, 2014). A radioterapia como tratamento sozinho 

nesses casos é para evitar sequelas da cirurgia como retirada de grande parte da língua, 

lábio ou mandíbula (BROWN e LANGDON, 1995). Caso a cirurgia não seja uma 

solução possível, o método de tratamento de escolha é a quimioterapia e radioterapia 

combinados, na qual possuem altas taxas de resposta e ótimo controle loco-regional do 

CCEB (ROBBINS et al., 1997; RIVERA, 2015). 

Na quimioterapia os compostos da família platina são os mais comuns, como a 

carboplatina e cisplatina (Figura 1). 
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Figura 1: Formula química da Cisplatina e Carboplatina. 

Esses compostos alquilantes se ligam covalentemente no DNA, principalmente no 

Nitrogênio N7 das purinas, e causam danos no DNA, bloqueando a divisão celular e 

provocando a morte por via apoptótica (NEVES e VARGAS, 2011). A cisplatina apesar 

de eficaz tem seu uso limitado devido a efeitos adversos como toxicidade renal e 

gastrointestinal e resistência celular do tumor. Acredita-se que a toxicidade renal seja 

pela formação de complexos envolvendo a glutationa e a resistência celular ainda não 

está bem elucidada (COSTE et al., 1999; JUNG e LIPPARD, 2007). 

A carboplatina é um fármaco de segunda geração análogo da cisplatina, que possui 

efeito semelhante ao da cisplatina, mas difere em estrutura química e toxicidade. Sua 

estrutura proporciona maior solubilidade na água e menor reatividade, fazendo-a ligar 

menos em proteínas plasmáticas e sendo mais facilmente excretada pela urina. A união 

desses fatores diminui sua toxicidade e dessa forma aumenta a dose tolerada pelo 

indivíduo (NEVES e VARGAS, 2011), mas diferente da cisplatina ela apresenta efeito 

hematotóxico, causando trombocitopenia, leucopenia (FDA, 2018). Os efeitos da 

carboplatina e cisplatina em alguns tumores são diferentes sendo a eficácia da 

carboplatina contra alguns tipos de câncer menor, como de pescoço, bexiga e cabeça 

(NEVES e VARGAS, 2011). 

As limitações nas opções de quimioterápicos, motiva a procura por novos compostos 

com maior especificidade, maior eficácia e mais baratos para substituir os atuais ou 

atuarem de maneira concomitante. 

 

1.4. ETNOBOTÂNICA: 

A etnobotânica tem sido definida como “estudo das inter-relações diretas entre seres 

humanos e plantas”, abrangendo também toda a carga cultural sobre a planta e a forma 

como aquele povo a utiliza (GAZZANEO et al., 2005). Baseado nisso acredita-se que a 
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origem da etnobotânica é coincidente com o primeiro contato entre a espécie humana e 

o reino vegetal (OLIVEIRA et al., 2009). 

Baseado em estudos etnobotânicos de como grupos utilizavam as plantas de forma 

curativa, se teve o interesse de testar através do método científico a real eficácia dessas 

plantas. Atualmente cerca de 87% das enfermidades humanas podem ser tratadas com 

medicamentos derivados de plantas, como atividade imunossupressora, antibacteriana, 

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

A pesquisa etnobotânica cresceu significativamente na última década, especialmente 

na América Latina, em países como Brasil, México e Colômbia (HAMILTON et al., 

2003). Esse grande interesse nessa área no Brasil é atribuído a grande diversidade 

biológica e cultural do país, no qual é patrimônio de imenso valor com potencial 

econômico e científico (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

1.4.1. USO DE PRODUTOS NATURAIS NO TRATAMENTO DO CÂNCER: 

Entre os anos de 1981- 2014 de todos os 169 medicamentos antitumorais lançados, 

51 eram produtos naturais inalterados, 38 derivados de produtos naturais, 43 sintéticos e 

37 semi-sintéticos com farmacoforo de produtos naturais,o que mostra a significância 

de produtos naturais nessa área (NEWMAN e CRAGG, 2016). Os quimioterápicos de 

origem vegetal presentes na terapêutica são um incentivo às pesquisas na área. Um bom 

exemplo foi a descoberta da paclitaxel, isolado da casca do Taxus baccata L. e Taxus 

breviofolia Nutt em 1971. Estudos na época mostraram a capacidade do composto de 

regredir o câncer de mama e de ovário, resistentes a terapia tradicional (OBERLIES e 

KROLL, 2004; BRANDÃO et al., 2010). 

A vincristina e vimblastina são exemplos de alcaloides que foram isolados da 

Catharanthus roseus, conhecida também como Vinca. Esta planta era utilizada 

tradicionalmente pela população no tratamento de diabetes. Durante testes de 

hipoglicemiantes foi identificada a indução de glanulocitopenia em consequência da 

supressão da medula óssea em animais, posteriormente foi testado em modelos de 

leucemia e linfomas. Atualmente medicamentos com vincristina e vimblastina são 

usados em linfomas de Hodgkin, sarcoma de Kaposi, câncer de ovário e testículos e 

leucemia linfoblástica aguda infantil. Outra descoberta importante nesse mercado foi a 
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identificação de substância presentes na Podophyllum, tais como P. peltatum e P. 

emodii, as quais são utilizadas pela população nativa na América e Ásia para tratar 

verrugas e câncer de pele (BRANDÃO et al., 2010). 

Em 2002 dois grupos de quimioterápicos derivados de produtos naturais, 

representaram um terço de todo o lucro do mercado mundial farmacêutico, sendo eles os 

Taxanos e os derivados da Camptocina (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. 

 

1.4.2 ETNOBOTÂNICA DO GÊNERO EQUISETUM SPP. 

A planta do gênero Equisetum é a única na família Equisetacea, a qual é a única na 

ordem Equisetales e da classe Equisetopsida, ela possui cerca de 15 espécies 

distribuídas por todo o mundo. Ela é encontrada principalmente no hemisfério norte, 

acredita-se que sua datação fóssil seja anterior à deriva dos continentes, o que explicaria 

sua adaptação a diferentes climas. Diferente de suas ancestrais a maioria de suas 

espécies atuais são plantas pequenas, raramente atingem 1 metro de altura, algumas 

espécies podendo chegar até 5 metros, tem aspectos que lembram bambus (HUSBY, 

2002). 

Estudos etnobotânicos da Equisetum demonstraram que ela é utilizada na medicina 

tradicional como diurético, para tratar pedra nos rins, cistite. Também é muito utilizada 

para dor no estômago, úlceras e hemorróidas (YESILADA et al., 1995; TUZLACI e 

TOLON, 2000; UGURLU e SECMEN, 2008; GILCA et al., 2018). Algumas espécies 

da Equisetum são utilizadas tradicionalmente para tratar hipertensão (WHO, 2018), 

desordens inflamatórias (PARK e JEON, 2008), infarto agudo (FATTORUSSO et al., 

2006), sangramentos e câncer (GILCA et al., 2018; WHO, 2018). Esse Gênero é 

bastante estudado devido ao acúmulo de sílica que ocorre dentro de suas células, sendo 

o gênero de planta que possui a maior taxa de acúmulo de sílica (HOLZHUTER et al., 

2003). Além disso, também há bastantes pesquisas analisando características 

antimicrobianas, antioxidantes e anti-inflamatórias (LI et al., 2012). 
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1.4.3 EQUISETUM HYEMALE 

A espécie Equisetum hyemale (Figura 2) é amplamente distribuída no mundo, mas 

está presente principalmente na América Central e do Sul (DOS SANTOS ALVES et 

al., 2016). Pesquisas etnobotânicas relataram sua utilização para tratar infecções, 

principalmente de garganta (WHO, 2018) câncer (MEYER et al., 2012) e problemas 

renais como infecções ou como diuréticos (ZENI et al., 2009). Nos últimos anos foram 

publicados artigos demonstrando propriedades antimicrobiana, antioxidante e anti-

inflamatória (DE QUEIROZ et al., 2015; STEINBORN et al., 2018). Também há 

estudos analisando ação antiproliferativa da planta em células leucêmicas de 

camundongo, demonstrando ação inibitória (LI et al., 2012). 

 

Figura 2 - Planta Equisetum hyemale 

 

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 é 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 

tratamento desse câncer negligenciado. A avaliação de atividades biológicas 
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quimiopreventiva e terapêutica no CCEB do extrato de plantas da Equisetum hyemale, 

selecionadas por Etnobotânica, podem gerar uma droga direta ou indiretamente para o 

tratamento do CCEB. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GERAL 

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

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

desenvolvimento de novas intervenções quimiopreventivas e terapêuticas são altamente 

desejáveis. Portanto, o objetivo geral deste projeto é: 

Avaliar as atividades biológicas quimiopreventiva e terapêutica de extratos de 

plantas da Equisetum hyemale, selecionada por Etnobotânica, no Carcinoma de Células 

Escamosas de Boca (CCEB). 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Avaliar o efeito antitumoral, in vitro, do extrato etanólico 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. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. PREPARO DO EXTRATO BRUTO: 

A partir do caule da Equisetum hyemale foram preparados extratos etanólicos. O 

material vegetal foi estabilizado em estufa com ar circulante à temperatura de 40°C, foi 

pulverizado e o pó foi submetido ao processo de maceração com etanol em uma 

proporção pó/solvente de 1:5 (massa/volume). O solvente das soluções obtidas foi 
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removido sob pressão reduzida em roto evaporador, obtendo-se os extratos etanólicos 

brutos das folhas. 

 

 

 

4.2. PREPARO DAS PARTIÇÕES: 

O extrato bruto etanólico foi dissolvido em metanol e água na proporção 9:1 (v/v) e 

colocado em um funil separador, foi adicionado hexano na forma líquida e a parte 

hexano posteriormente coletada; a parte remanescente foi colocada novamente no funil 

separador e se repetiu esse processo 3x. Posteriormente, esse processo foi feito com 

diclorometano e acetato de etila. As frações foram armazenadas até haver a evaporação 

do líquido restando apenas os extratos. Esse extrato foi então dissolvido em DMSO. 

 

4.3. 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’smodifiedEagle’s 

médium 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-AldrichCo., 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. 

 

4.4. ENSAIO CLONOGÊNICO: 

A habilidade individual das células SCC9 de se submeterem à 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 
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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 o excesso. As placas foram escaneadas, e a densitometria dos 

poços medidas pelo ImageJ (NIH, USA) e comparadas com o controle (DMSO) 

. 

4.5.  ENSAIO DE VIABILIDADE CELULAR EM CÉLULAS DE CARCINOMA 

ESCAMOSAS ORAIS (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-AldrichCo., St. Louis, MO, 

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

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

isopropanol), e a absorbância foi lida em 590 nm usando o espectrofotômetro de 

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

fundo a 670 nm subtraída. 
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4.6. CONTAGEM CELULAR E DETERMINAÇÃO DE MORFOLOGIA E 

PERMEABILIZAÇÃO CELULAR: 

Um total de 50.000 células da linhagem SCC9 foram plaqueadas em cada poço, em 

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

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

e 2x o IC50 calculado pelo ensaio de MTT. 48 horas após o 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 eppendorf 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 AutomatedCell 

Counter (Thermo Fisher, Waltham, MA, USA). 

 

4.7. 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, 10.000 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 mMHCl, 0.1 % Nondet P-40 (NP40) em 

isopropanol), e a absorbância foi lida em 590 nm usando o espectrofotômetro de 

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

fundo a 670 nm subtraída. 
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4.8. ENSAIOS DE HEMÓLISE 

Nos ensaios de hemólise foi utilizado sangue de cabra, o qual foi centrifugado por 15 

minutos a 1500 rpm e diluído com PBS+glicose, e novamente centrifugado. Após 

centrifugar o sobrenadante era retirado, adicionado mais PBS+glicose e novamente 

centrifugado, esse processo foi repetido 3 vezes. Na última vez o sobrenadante era 

retirado e as células contadas no Countess®FLIIAutomatedCellCounter (ThermoFisher, 

Waltham, MA, USA). Baseado na contagem de célula, o sangue era diluído para ter 

4x105 de células (eritrócitos) em eppendorfs e foram tratadas com PBS, DMSO, 

Carboplatina (1000 µg/mL e 500 µg/mL), H2O e fração de acetato de etila (numa 

diluição seriada a partir de 500ug/mL até 62,5 ug/mL). Os eppendorfs foram incubados 

por 45 minutos, centrifugados e os sobrenadantes foram colocados em poços de uma 

placa de 96 poços e, em seguida, lidos em espectrofotômetro há 540 nm. 

 

 

4.9. ANALISE ESTATÍSTICA, CÁLCULO DO IC50 

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. 

 

5. RESULTADOS 

Para testar a capacidade antitumoral da Equisetum hyemale, selecionamos o modelo 

de carcinoma de células escamosas oral a linhagem celular SCC-9. Essa linhagem foi 

estabelecida a partir de um câncer escamoso de língua humano do gênero masculino 

com 25 anos de idade (ATCC® CRL1629™).  

Os controles utilizados durante os ensaios foram o DMSO (Dimetilsulfóxido) e 

Carboplatina, como controle negativo e positivo, respectivamente. A escolha do DMSO 
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foi devido a utilização dele para realizar a ressuspensão dos extrato bruto e partições 

químicas. A carboplatina é um alquilante utilizado no tratamento de diversos 

carcinomas, incluindo carcinomas orais, e com eficácia já demonstrada, por isso foi 

utilizado como controle positivo. 

 

5.1. ENSAIO CLONOGÊNICO 

Afim de testar a eficácia do extrato bruto da Equisetum hyemale de inibir a 

capacidade de formação de colônias das células transformadas, realizamos o ensaio 

clonogênico. As células foram plaqueadas e tratadas com o extrato bruto, carboplatina e 

DMSO, nas concentrações de 1,0, 5,0 e 25,0µg/mL e incubadas durante 10 dias. Após 

10 dias crescendo na presença dos tratamentos as células foram fixadas e coradas com 

cristal violeta, após secar foi realizaa densitometria. Os resultados da densitometria e 

fotos de poços representativos estão demonstrados na figura 3. 

Analisando a figura, e comparando com o controle, podemos verificar que na 

concentração de 25ug/mL o extrato bruto teve quase 50% de inibição na formação de 

colônias. A carboplatina como esperado teve uma inibição significava de mais de 50%. 
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Figura 3- Ensaio Clonogênico do extrato bruto e controles. Gráfico demonstrando a média e 

o desvio padrão com imagem ilustrativa do poço tratado com 25 µg/ml. Foram plaqueadas 150 

células em uma placa de 6 poços e após 24 horas foram tratadas com a concentrações de 25 

µg/ml, 5 µg/mL,1 µg/mL do extrato bruto e controles. O meio foi renovado de 3 em 3 dias e 

após 10 dias as placas foram coradas com cristal violeta e analisadas por densitometria. As 

barras representam a média em relação ao controle (DMSO), e a barra de erro representa o 

desvio padrão. Resultado referente a no mínimo 3 experimentos independentes realizados em 

triplicata. * representa p < 0,05. 

 

 

 

5.2. ENSAIO DE VIABILIDADE: REDUÇÃO DE MTT 

Em sequência foi realizado o ensaio de viabilidade celular por redução de MTT, 

tendo como função analisar a citotoxidade dos compostos testados e o cálculo do IC50. 

As células viáveis convertem o MTT em cristais denominados formazam o qual 

possuem coloração púrpura. Quando as células morrem, elas perdem a capacidade de 

converter MTT em formazan, sendo a formação de cor um marcador útil, o qual pode 

ser quantificado. No ensaio usamos o extrato bruto da Equisetum hyemale e os controles 

negativos e positivos, DMSO e carborplatina respectivamente, utilizamos a linhagem 

* 

* 

25 µg/mL 
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celular SCC9 e tratamos a partir de diluições seriadas com proporção de 1:2, no qual o 

extrato e DMSO  tiveram como concentração a maior de 250µg/mL e a menor era de 

15,6µg/mL e a carborplatina iniciou-se com 500 µg/mL e a final era de 31,2µg/mL. 

Após 48 de tratamentos e feito a leitura no espectrofotômetro obtivemos os 

resultados representados na figura 4. Analisando o gráfico podemos observar que o 

extrato bruto e a carborplatina atingiram 50% de inibição da viabilidade celular, sendo o 

extrato na concentração de 250µg/mL, já a carborplatina apenas na de 500µg/mL 

demonstrou inibição até a concentração de 31,2µg/mL. Também pode ser observada 

alguma inibição do extrato e carborplatina em concentrações menores, só que menos 

expressiva. 

A partir desse resultado foram geradas curvas de regressão não linear da viabilidade 

em relação à concentração do tratamento utilizado é através disso calculamos o IC50. O 

extrato bruto obteve um IC50 de 200,6 ±0,09 µg/mL e a carborplatina IC50 de 366 ±0,18 

µg/mL. 
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Figura 4- Gráfico demonstrando a redução da viabilidade celular do após 48h de 

tratamento do extrato bruto e carboplatina em comparação com controle. Foram 

plaqueadas 5.000 células por poço e após 24 h foi adicionado o tratamento com uma curva dose 

resposta do extrato bruto e dos controles. As células ficaram 48 horas com o tratamento, em 

seguida o MTT foi adicionado e foi feita a leitura da placa. No gráfico a barra representa a 

média da viabilidade e a barra de erro o desvio padrão, as linhas pontilhadas indicam 100% e 

50% de viabilidade celular. Resultado referente a no mínimo 3 experimentos independentes 

realizados em triplicata. 

 

5.3. PARTIÇÃO QUÍMICA POR POLARIDADE 

Para ter início no processo de identificação de moléculas capazes de causar o efeito 

biológico observado, realizamos um particionamento químico por polaridade. Fizemos 

o fracionamento com os solventes orgânicos com 500mg do extrato bruto e utilizamos 

os solventes: hexano, diclorometano e acetato de etila. Após a separação o material foi 

incubado até que houve a evaporação completa dos solventes, ao final da incubação o 

material foi pesado. Foi adquirido 95,6 mg da partição de hexano, 46.8 mg de 

diclorometano e 101,9 mg de acetato de etila. Através desses pesos foi calculado o 

rendimento do fracionamento, no qual foi de 48,6%. Pode ser visto na tabela 5 abaixo a 

pesagem de cada fração e as siglas usadas para cada fração. 

Tabela 5: Quantidade adquirida de cada fração após fracionamento. 

Partição Peso 

adquirido 

Rendimento 

(%) 

Sigla 

Hexano 95.6 mg 19,12 EHH 

Diclorometano 46,8 mg 9,36 EHD 

Acetato de etila 101,9 mg 20,38 EHA 

 

5.4. ENSAIO DE VIABILIDADE CELULAR COM FRAÇÕES QUÍMICAS: 

REDUÇAO POR MTT 

Após o fracionamento ressuspendemos as frações em DMSO e realizamos o ensaio 

de viabilidade celular MTT novamente, utilizando os controles e as frações, seguindo o 

mesmo método. O resultado pode ser observado na figura 5, podemos observar que 

fração com melhor resultado foi a EHA, na qual atingiu mais de 50% de inibição 

celular, sendo o IC50 de 64,5 ±0,072 µg/mL. Já as partições EHH e EHD não atingiram 

o IC50 nas concentrações testadas. 
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Figura 5- Gráfico demonstrando a redução da viabilidade celular após 48h de tratamento  

das frações químicas. Foram plaqueadas 5.000 mil células por poço, incubadas por 24h e então 

tratadas com uma curva dose resposta, através de uma diluição seriada na proporção de 1:2. 

Após 48 h do tratamento foi adicionado MTT e foi feita a leitura no espectrofotômetro. As 

linhas pontilhadas representam 100% e 50% de viabilidade celular. Resultado referente a no 

mínimo 3 experimentos independentes realizados em triplicata. 

 

Tabela 6: Tabela mostrando os compostos testados no MTT e seus respectivos IC50 

encontrados. 

Tratamento IC50 

Equisetum. extrato bruto 200,6 ±0,09 µg/mL 

EHA 64,5 ±0,072 µg/mL 

EHH ND 

EHD ND 

Carboplatina 366 ±0,18 µg/mL 
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5.5. ANÁLISE MORFOLÓGICA DAS CÉLULAS SCC9 TRATADAS COM 

EQUISETUM HYEMALE FRAÇÃO ACETATO DE ETILA 

A partir do resultado do ensaio de MTT com as frações decidimos continuar os 

ensaios com a fração EHA pois foi a melhor das frações, com um IC50 abaixo do nosso 

controle positivo e menor que o extrato bruto, indicando concentração do princípio 

ativo. Como ensaio seguinte fizemos análise morfológica das células da linha SCC9 

tratadas com EHA por 24 e 48 horas. Através de um microscópio os poços das placas 

foram fotografados e analisamos a morfologia das células em comparação com DMSO. 

Foi observado nas células tratadas com a fração um maior espaço entre as células 

(menor confluência), o que indica parada da proliferação celular ou morte celular, 

quando comparado com o controle negativo (DMSO). Outro aspecto encontrado foi o 

aumento do citoplasma e grânulos e vacúolos. Também houve o aumento na quantidade 

de células flutuantes, que perderam a capacidade de se aderir a placa. Fotos na figura 6. 

Figura 6 - Imagens de Microscopia das células transformadas após o tratamento na 

concentração de 1x IC50. Fotos da Microscopia das SCC9 após 48 horas de tratamento com a 

fração de acetato de etila e o controle de DMSO, demonstrando as variações de morfologia entre 
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as células. As fotos não foram retiradas do mesmo campo. Resultado referente a no mínimo 3 

experimentos independentes realizados em duplicata. 

 

5.6. AVALIAÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE CÉLULAS E ANÁLISE DE 

MORTE CELULAR POR PERMEABILIZAÇÃO 

Posteriormente ao ensaio de microscopia, foi realizado o ensaio de contagem 

absoluta de células e morte celular por permeabilização. Esses ensaios foram realizados 

para visualizar, quantificar e avaliar a morte celular induzida pela fração de acetato de 

etila da Equisetum hyemale nas células de carcinoma oral. Nesse ensaio foi utilizado a 

EHA e os controles positivos e negativos, carborplatina e DMSO respectivamente, cada 

composto foi tratado com seu respectivo IC50, calculado através do ensaio de 

viabilidade celular, no qual DMSO foi utilizado a mesma concentração do extrato. 

No ensaio de contagem de número de células, que pode ser observado na figura 7, 

podemos observar que o tratamento com EHA foi capaz de reduzir o número de células 

abaixo do 50%, em relação ao controle. O extrato também demonstrou maior 

capacidade de reduzir o número de células que a carborplatina após as 48 horas de 

tratamento, sendo que a carboplatina comparada ao controle não foi significativo 

atingindo redução no número de célula próximo de 50%. 
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Figura 7 – Gráfico comparando o número total de células em relação ao controle. Ensaio 

no qual foram plaqueadas 50.000 células por poço, incubadas por 24h, tratadas com 1x IC50 da 

fração de acetato de etila e dos controles, e incubadas novamente por 48h. As células então 

foram soltas da placa utilizando tripsina e então contadas no citômero. As barras representam a 

média em relação ao controle (DMSO), e a barra de erro representa o desvio padrão. 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. Resultado referente a no mínimo 3 experimentos 

independentes realizados em duplicata. * representa p < 0,05. 

 

O experimento de permeabilizacão por iodeto de propideo (I.P.) permite a 

visualização e a quantificação das células que sofreram  ou estão em processo de morte 

celular. O I.P. é um marcador de DNA, mas possui alto peso molecular o que o torna 

incapaz de atravessar a membrana celular. Porém, células em estado final de apoptose 

ou sofrendo morte celular por necrose, tem alterações na permeabilizacão das 

membranas, permitindo a entrada do marcador e posterior ligação no núcleo e emissão 

de fluorescência. Ao ligar no DNA a fluorescência do I.P. aumenta em 500x, e quando 

submetido a fluorescência emite tons de vermelho. 

Através de um citômero as células foram marcadas e fotografadas, pode ser visto na 

figura 8, que as células tratadas pela fração EHA estão em menor quantidade e em sua 

maioria, marcadas pelo I.P. (Figura 8). 
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Figura 8- Fotos de microscopia feita pelo citômetrocellcountess II FL (Life). Fotos de 

microscopia de células tratadas com EHA e os controles, DMSO e carborplatina. Fotos da 

esquerda sem marcação e as fotos da direita são células marcadas por I.P. 

 

Quando quantificado, representado na figura 9, podemos observar que as células 

tratadas pela fração de EHA têm um aumento na quantidade de células permeabilizadas 

comparando ao DMSO, mas esse aumento não foi significativo, a carborplatina teve 

aumento maior e significativo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Ilustração demonstrando a porcentagem de células permeabilizadas por iodeto 

de propídio após 48 horas de tratamento. Para o ensaio de PI foram plaqueadas 50.000 

células, tratadas com 1x IC50 das drogas testadas após 24 h e então incubadas por 48h. Após a 

incubação foi recolhido o meio dos poços e as células foram soltas e colocadas junto com o 

* 
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meio retirado mais 100µl de meio novo. Essas células foram centrifugadas, tiveram seu meio 

trocado e então foram marcadas com Iodeto de propídio, incubadas e contadas no citômetro. 

Resultado referente a no mínimo 3 experimentos independentes realizados em duplicata..* 

representa p < 0,05. 

 

5.7. ANALISE DA CITOTOXICIDADE DO EXTRATO EM FIBROBLASTO E 

CALCULO DA SELETIVIDADE 

Outro fator importante em quimioterápicos é sua citotoxicidade seletiva, ou seja, a 

capacidade de afetar as células transformadas e não as células normais do indivíduo. 

Então realizamos outro ensaio de MTT com fibroblasto de gengiva humana de uma 

cultura primaria, utilizando a partição de acetato de etila da Equisetum hyemale, para 

testar sua citotoxicidade e avaliar sua seletividade. Neste teste utilizou-se o mesmo 

método dos experimentos anteriores, mas foram utilizados 10 mil células por poço, o 

dobro do anterior, e esperou-se ocorrer a confluência dos poços para se realizar o 

tratamento com as frações e os controles, DMSO e carborplatina. 

Na figura 10 estão representadas as porcentagens de células viáveis dos fibroblastos, 

em relação ao controle, quando tratadas com EHA e carboplatina. Após 48 horas 

podemos ver o extrato demonstrou citotoxicidade apenas na concentração de 250µg/ml, 

enquanto a carborplatina não demonstrou toxicidade nas concentrações testadas. Como 

o EHA e a carborplatina não inibiram 50% da viabilidade celular das células normais, 

não foi possível fazer o cálculo do IC50, consequentemente não foi possível calcular a 

seletividade. 
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Figura 10- Gráfico demonstrando a redução da viabilidade celular em fibroblastos após 

48h de tratamento com fração de acetato de etila e Carboplatina em comparação com 

DMSO. Nos ensaios de viabilidade celular com Fibroblasto foram plaqueadas 10.000 células 

por poço. Após atingirem a confluência, as células foram tratadas com uma curva dose resposta 

da fração de acetato e dos controles, através de uma diluição seriadas de 1:2. Após 48 h 

incubadas foram adicionados o MTT e a leitura feita no espectrofotômetro. Resultado referente 

a no mínimo 3 experimentos independentes realizados em duplicata. 

 

 

 

5.8. ENSAIO DE HEMÓLISE 

Outro ensaio em células não malignas realizado, foi o ensaio de hemólise com 

sangue de cabra. Esse ensaio é utilizado para determinar o efeito hemolítico da partição 

EHA. Este ensaio fornece informação se o composto testado possui capacidade 

surfactante e este teste também antecede a experimentação animal. Caso a partição 

altere a permeabilidade de membrana diretamente, causando a lise de eritrócitos, 

provavelmente terá baixa aplicabilidade medica, e impede teste futuros em animais pelo 

risco de anemia e trombose. 

Neste ensaio foi utilizado a fração EHA, e como controles negativos foram utilizados 

DMSO, como controle positivo a carborplatina e o detergenteTriton X-100, sendo todos 

os cálculos considerando o Triton como 100% de hemólise. O extrato e o DMSO foram 

utilizados em concentrações entre 500µg/mL e 62 µg/mL, no qual foi realizado através 

de diluições seriadas de 1:2.  

Na figura 11, podemos observar que em todas as concentrações testadas o extrato 

EHA e a carborplatina não demonstraram hemólise significativa, tendo os resultados 

semelhantes ao DMSO e inferiores à 5%. 
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Figura 11 – Gráfico de hemólise da fração de acetato de etila – Gráfico de hemólise 

realizado com sangue de cabra, o qual foi centrifugado 3 vezes e entre cada uma delas foi 

retirado o soro e adicionado PBS+glicose. As células foram contadas no citômero e foram 

plaqueadas 4x108 células por eppendorf, as quais foram então tratadas, em duplicata, com a 

fração de acetato em diversas concentrações, carboplatina, DMSO e PBS. Os eppendorfs foram 

incubados por 45 minutos, centrifugados e o sobrenadante foi colocado em placa de 96 poços 

seguida da leitura em um espectrofotômetro em 540 nm.  

 

6. DISCUSSÃO 

O objetivo do trabalho era testar a eficácia do extrato da planta Equisetum hyemale 

de inibir a viabilidade celular das células de carcinoma escamoso oral. Para isso 

realizamos os ensaios clonogenicos e de MTT utilizando o extrato bruto. Com o ensaio 

de MTT calculamos o IC50 de 200,6 ±0,09 µg/mL, como alcançou a 50% de inibição 

celular em menor concentração que o controle positivo, decidimos realizar o 

fracionamento do extrato. Com o fracionamento e repetição do ensaio de MTT com as 

frações, calculamos o IC50 na qual a de acetato foi a única a atingir 50% de inibição, 

com um IC50 de 64,5 ±0,072 µg/mL. Nos ensaios de contagem total de célula, 

obtivemos mais de 50 % de redução, em comparação com controle, confirmando o 

resultado obtido pelo MTT. Na marcação por I.P obtivemos um aumento na 

permeabilidade, mas não significativo. Realizaremos mais experimento para confirmar 

os resultados, com variações no tempo de tratamento, pois acreditamos que em 48 horas 
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a maioria das células já sofreu lise celular. Nos ensaios de MTT em células normais, 

fibroblastos humanos, não conseguimos determinar o IC50 nas concentrações, 

posteriormente realizaremos mais testes em concentrações maiores, com objetivos de 

calcular o índice de seletividade. 

Estudos realizados utilizando espécies do gênero Equisetum, demonstraram efeitos 

antitumorais em diferentes tipos de carcinomas, mas nenhum deles foi utilizando células 

de carcinoma oral. Portanto, comparando nossos resultados com pesquisa utilizando a 

Equisetum hyemale em células da linhagem L1210 de leucemia (IC50 de 526.55 μg/mL) 

(LI et al., 2012), o extrato demonstrou maior eficácia nas células de carcinoma 

escamosa orais (64,5 ±0,072 µg/mL). 

Devido à escassa literatura da Equisetum hyemale no tratamento do câncer, 

comparamos também com outras plantas do mesmo gênero. Do genero Equisetum a E. 

Arvense foi testada em diversas linhagens de carcinomas, Hela, MCF-7 e HT-29, 

através de diferentes extratos. Foi demonstrando ação antiproliferativa nas células Hela 

e HT-29(CETOJEVIC-SIMIN et al., 2010), mas a concentração necessária para inibir 

50% foi maior em todos os extratos, se comparando ao que obtivemos. De maneira 

semelhante ao nosso a fração de acetato de etila foi à que obteve os melhores resultados. 

Nas células MCF-7 nenhuma fração atingiu o IC50 nas concentrações testadas, entre 

62,5 µg/mL e 1000 µg/mL. Utilizando também a Equisetum arvense, em células 

transformadas de pulmão foi feito o ensaio de MTT com a linhagem celular A549, nas 

concentrações de 100µg/mL e 150µg/mL com tempo de tratamento de 48 horas. Apenas 

o tratamento com 150 µg/mL reduziu as células de maneira significativa, mas não foram 

realizados os cálculos de IC50, impedindo uma comparação adequada(AL 

MOHAMMED et al., 2017). 

Para realizamos a comparação com o mesmo tipo de carcinoma a qual testamos, 

utilizamos plantas de diferentes gêneros. Iida e colaborados realizou a extração da 

docetaxel a partir da agulha da planta Taxus baccata. Através de ensaios de MTT em 

OSCC, eles obtiveram um IC50 de 7,6 nM e testes em células orais normais foi 

demonstrando um  índice de seletividade de , no mínimo , >13,1(IIDA et al., 2013). 

Outra gênero que foi testada é a Caricapapaya , a qual utilizando extratos de sua folha 

foi testadas na linhagem celular de carcinoma  oral SCC25 (77,18 μg/mL) e nos 

queratinocitos HaCaT (199,5μg/mL). Os resultados demonstrados nas SCC25 foram 
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semelhantes aos que obtivemos na SCC9 (64,5 μg/mL). Porem em seu trabalho foi 

realizado o cálculo de seletividade na qual foi de 2,58, dados que ainda não obtemos, 

impedindo a comparação apropriada. 

 

7.  CONCLUSÃO 

Conclui-se que o extrato da Equisetum hyemale, demonstrou inibição da viabilidade 

celular das OSCC, e através do fracionamento química sua eficácia foi aumentada na 

fração de acetato de etila. 

A fração EHA (64,5 ±0,072 µg/mL) atingiu 50% de inibição em concentrações bem 

menores que a carborplatina (366 ±0,18 µg/mL), composto já utilizado como um dos 

tratamentos para o OSCC, sendo assim resultados promissores. 

Os ensaios de contagem do número absoluto de célula e análise da morfologia, 

corroboram com os resultados obtidos pelo ensaio de MTT nas células transformadas. 

Os ensaios com marcação por I.P precisam ser repetidos, pois estão com desvios 

muitos altos. 

A fração de acetato de etila no ensaio de hemólise obteve resultados comparados aos 

controles, ou mais baixos, dessa forma viabilizando futuros ensaios com animais. 

Nos ensaios de MTT em fibroblasto, mesmo não sendo possível o cálculo do índice 

de seletividade, podemos observar uma menor ação da EHA, em comparação com as 

SCC9.  

 

8. PERSPECTIVAS FUTURAS 

• Finalizar ensaio de citotoxicidade em células normais para a determinação da 

seletividade. 

• Repetir ensaios com marcação por I.P. para melhorar o desvio padrão. 

• Investigar vias de morte celular para identificar qual via está sendo ativada. 

• Realizar Ensaio de Toxicidade Aguda em camundongos. 

• Realizar análise fotoquímica dos extratos para determinar quais são os 

compostos majoritários presentes. 
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