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RESUMO 

 

O Câncer é considerado a segunda maior causa de morte no mundo, 

ocorrendo em maior número em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O 

Câncer Oral aparece entre os que mais matam no mundo, é altamente agressivo e 

apresenta altos índices de metástase. O Câncer de Células Escamosas de Boca 

(CCEB) é indicado como o maior número de casos entre esse tipo de doença. No 

Brasil, se destaca como problema de saúde pública devido sua alta incidência e 

baixa taxa de sobrevida. Apesar da existência de métodos de tratamento para essa 

enfermidade, estes não se mostram eficientes, o que torna o desenvolvimento de 

novas terapias necessárias. As naftoquinonas tem seu efeito citotóxico demonstrado 

em diferentes tipos de câncer. Nesse estudo foram sintetizados 35 compostos 

inéditos de naftoquinonas fusionadas a triazol e suas atividades antitumorais foram 

testadas em uma série de testes in vitro utilizando diferentes células de linhagens de 

CCEB e células humanas saudáveis (fibroblasto gengival humano). Dentre todos os 

compostos, três (ICM04A, ICM04B e ICM04J) foram capazes de induzir 

citotoxicidade nas três linhagens celulares tumorais (SCC4, SCC9 e SCC25) e foram 

mais tóxicos e seletivos para células tumorais (índice seletivo, SI> 2) do que 

controles clássicos e quimicamente semelhantes (Carboplatina e Lapachol). Além 

disso, esses três compostos reduziram significativamente a formação de colônias de 

células SCC9 nas concentrações testadas. O teste hemolítico usando os três 

compostos em altas concentrações mostrou que nenhum composto exibia hemólise 

superior a 5%, semelhante aos controles. Entre as 35 naftoquinonas fusionadas a 

triazol sintetizadas, o composto IMC04J foi o composto mais eficaz contra células de 

CCEB, apresentando alta citotoxicidade (~ 35µM), seletividade (SI ~ 6), baixo efeito 

surfactante e alto poder de inibição de formação de colônias, e, portanto, pode ser 

considerado promissor para continuidade da pesquisa para novos fármacos para 

CCEB. 

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

Tratamento, Triazol 
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ABSTRACT 

 

Cancer is considered the second leading cause of death in the world, 

occurring in greater numbers in underdeveloped and developing countries. Oral 

cancer appears among the most killer in the world, is highly aggressive and has high 

rates of metastasis. Oral Squamous Cell Cancer (OSCC) is indicated as the largest 

number of cases among this type of disease. In Brazil, it stands out as a public health 

problem due to its high incidence and low survival rate. Despite the existence of 

treatment methods for this disease, they are not efficient, which makes the 

development of new therapies necessary. Naphthoquinones have their cytotoxic 

effect demonstrated in different cancers. In this study, 35 unpublished triazole 

naphthoquinone compounds were synthesized and their antitumor activities were 

tested in a series of in vitro tests using different OSCC lineage cells and healthy 

human cells (human gingival fibroblasts). Among all compounds, three (IMC04A, 

IMC04B e ICM04J) were able to induce cytotoxicity in the three tumor cell lines 

(SCC4, SCC9 and SCC25) and were more toxic and selective for tumor cells 

(selective index, SI> 2) than classic and chemically similar controls (carboplatin and 

Lapachol). In addition, these three compounds significantly reduced SCC9 cell 

colony formation at the concentrations tested. Hemolytic testing using the three 

compounds at high concentrations showed that no compound exhibited hemolysis 

greater than 5%, similar to controls. Among the 35 synthesized triazole 

naphthoquinones, compound IMC04J was the most effective compound against 

OSCC cells, presenting high cytotoxicity (~ 35µM), selectivity (SI ~ 6), low surfactant 

effect and high colony inhibiting power, and therefore, it can be considered promising 

for continuing research for new drugs for OSCC. 

Key words: Squamous Cell Carcinoma, Carcinogenesis, Naphtoquinones, 

Treatment, Triazole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Exemplos de câncer oral em diferentes locais e estágios........................19 

Figura 2 – Leucoplasia e Eritroplasia........................................................................21 

Figura 3 – Estrutura química dos compostos de platina Cisplatina e Carboplatina..23 

Figura 4 – Estrutura química da Benzoquinona e Naftoquinona...............................24 

Figura 5 – Ipê Roxo – Handroanthus heptaphyllus...................................................25 

Figura 6 – Estrutura química do Lapachol, - Lapachona e -Lapachona...............25 

Figura 7 – Estrutura química básica do 1,2,3-triazol.................................................26 

Figura 8 – Estrutura química dos princípios ativos tazobactama sódica, ribavirina e 

fluconazol...................................................................................................................27 

Figura 9 – Etapas da síntese dos compostos............................................................30 

Figura 10 – Naftoquinonas propostas para a síntese................................................30 

Figura 11 – Síntese da naftoquinona intermediária...................................................31 

Figura 12 – Síntese dos compostos intermediários Naftoquinonas propargiladas...31 

Figura 13 – Síntese das azidas aromáticas...............................................................31 

Figura 14 – Síntese das Naftoquinonas triazólicas...................................................32 

Figura 15 – Representação da estrutura final dos compostos de Naftoquinonas 

triazólicas....................................................................................................................32

Figura 16 – Influência dos Compostos na Viabilidade Celular – SCC9.....................37 

Figura 17 – Influência dos Compostos na Viabilidade Celular - Fibroblasto.............39 

Figura 18 – Influência dos Compostos na Viabilidade Celular – SCC4 e SCC25.....41 

Figura 19 – Ensaio Clonogênico dos compostos e controles....................................42 

Figura 20 – Gráfico de hemólise dos compostos e controles....................................43 

 

 



IX 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Principais tipos de câncer e estimativas do número de casos no mundo 

em 2018......................................................................................................................14 

Tabela 2 – Tipos de câncer com maior incidência de mortalidade e estimativas do 

número de óbitos no mundo no ano de 2018.............................................................15 

Tabela 3 – Estimativa dos principais gêneros de câncer em homens e mulheres em 

2018 no Brasil.............................................................................................................15 

Tabela 4 – Marcadores específicos utilizados para diagnóstico e 

acompanhamento.......................................................................................................17 

Tabela 5 –  Tabela mostrando os compostos testados no MTT e seus respectivos 

IC50 encontrados – Células SCC9 ............................................................................38 

Tabela 6 – Tabela mostrando os compostos testados no MTT e seus respectivos 

IC50 encontrados e índice de seletividade – Célula Fibroblasto...............................40 

Tabela 7 – Tabela mostrando os compostos testados no MTT e seus respectivos 

IC50 encontrados – Células SCC4 e SCC25.............................................................42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

A549 – Linhagem de Carcinoma de Pulmão 

ATCC – American Type Culture Collection  

CCE – Carcinoma de Célula Escamosa 

CCEB – Carcinoma de Célula Escamosa de Boca 

CCEE – Câncer de Células Escamosas de Esôfago 

CEA – Antígeno Carcinoembriogênico 

CECAL – Centro de Criação de Animais de Laboratório 

CO2 – Dióxido de Carbono 

DMEM – Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

DMSO – Dimetilsulfóxido 

DNA – Ácido desoxirribonucleico 

DP – Desvio Padrão 

ELISA – Enzyme-linked immunosorbent assay 

FDA – Food Drug Administration 

GBD – Global Burden of Disease 

HCl – Ácido Clorídrico 

HPV – Vírus do Papiloma Humano 

IC50 – Concentração Inibitória de 50% 

INCA – Instituto Nacional de Câncer 

IS – Índice de Seletividade 

ISNF – Instituto de Saúde de Nova Friburgo 

MCF-7 – Linhagem de Carcinoma de Mama 

MTT – 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide 

NCI – National Cancer Institute 

NIH – National Institute of Health 



XI 
 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

PBS – Phosphate Buffered Saline 

PC-3 – Linhagem de Carcinoma de Próstata 

ROS – Espécies Reativas de Oxigênio 

SCC9 – Linhagem de Carcinoma de Célula Escamosa Oral 

SCC4 – Linhagem de Carcinoma de Célula Escamosa Oral 

SCC25 – Linhagem de Carcinoma de Célula Escamosa Oral 

SFB – Soro Fetal Bovino 

SUS – Sistema Único de Saúde 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

WHCO1 – Linhagem de Carcinoma de Célula Escamosa Esofágica 

WHO – World Health Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

SUMÁRIO 

 

Resumo......................................................................................................................VI 

Abstract.....................................................................................................................VII 

Lista de ilustrações.................................................................................................VIII 

Lista de tabelas.......................................................................................................VIX 

Lista de abreviaturas.................................................................................................X 

 
1. Introdução.............................................................................................................14 

1.1. Câncer.............................................................................................................14 

1.2. Diagnóstico .....................................................................................................17 

1.3. Tratamento.......................................................................................................18 

1.4. Câncer Oral......................................................................................................20 

1.5. Câncer de Células Escamosas de Boca.........................................................21 

1.6. Tratamento Câncer Oral..................................................................................23 

1.7. Naftoquinonas..................................................................................................25 

1.8. Triazóis............................................................................................................27 

 

2. Justificativa..........................................................................................................29 

 

3. Objetivos...............................................................................................................30 

3.1. Objetivos Gerais..............................................................................................30 

3.2. Objetivos Específicos......................................................................................30 

 

4. Metodologia..........................................................................................................31 

4.1. Síntese dos Compostos...................................................................................31 

4.2. Cultura de Células e Preparo dos Reagentes.................................................34 

4.3. Viabilidade Celular...........................................................................................34 

4.4. Análise estatística, IC50 e cálculo do índice de seletividade..........................35 

4.5. Ensaio de Hemólise.........................................................................................35 

4.6. Ensaio Clonogênico.........................................................................................36 

 



XIII 
 

5. Resultados............................................................................................................37 

5.1. Ensaio de viabilidade celular: Redução de MTT.............................................37 

5.1.1. Análise da Citotoxicidade dos Compostos em Células SCC9..............38 

5.1.2. Análise da Citotoxicidade dos Compostos em Células Fibroblastos e 

Cálculo da Seletividade..............................................................................40 

5.1.3. Análise da Citotoxicidade dos Compostos em Células SCC4 e 

SCC25........................................................................................................41 

5.2. Avaliação da Capacidade de Formação de Colônias......................................43 

5.3. Avaliação da Capacidade Hemolítica..............................................................44 

 

6. Discussão.............................................................................................................45 

 

7. Conclusão.............................................................................................................50 

 

8. Perspectivas.........................................................................................................50 

 

9. Referências Bibliográficas..................................................................................51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1. Introdução 

 

1.1. Câncer 

Câncer é o nome dado a um conjunto de doenças que tem como 

característica comum o desordenado e acelerado crescimento de células. Podem 

originar em diversos tecidos e órgãos recebendo nomes de acordo com sua origem 

(WHO, 2018). O acúmulo dessas células alteradas recebe o nome de tumor, que 

são considerados benignos quando estão afetando somente o tecido de origem e 

malignos quando invadem tecidos adjacentes. Esses tumores podem permanecer no 

local da alteração ou se espalhar para regiões vizinhas ou mesmo distantes do 

ponto de origem, esse processo é chamado metástase (NIH, 2015). 

O Câncer surge a partir de alterações do material genético de células, 

fazendo com que haja erros nos comandos para suas atividades. Com a mutação 

nos genes proto-oncogenes, eles se tornam oncogenes e passam a ter a 

capacidade de transformar células normais em células cancerosas. Esse processo 

de formação do câncer é chamado carcinogênese, que geralmente ocorre 

lentamente, podendo levar anos até que esse tumor seja percebido pelo indivíduo 

(INCA, 2019).  

É uma doença relacionada a fatores internos e externos ao organismo, 

geralmente ligada a ambos se comportando como uma doença de causa 

multifatorial. Os fatores externos são descritos como os hábitos e costumes de uma 

população e fatores encontrados no meio ambiente, por exemplo: vírus, substâncias 

químicas, radiação. Já os fatores internos são a idade, hormônios, condições 

imunológicas e as variações genéticas que ocorrem, geralmente, por predisposição 

genética e estão ligadas a capacidade do corpo em se defender das condições 

externas (FEDEWA et al., 2015; GBD, 2016). A carcinogênese vai ocorrer através da 

exposição do corpo a esses fatores combinados, dependendo do tempo e frequência 

de exposição e da forma de contato ocorrido (INCA, 2019). 

É estimado que aproximadamente 80-90% dos casos de câncer são 

desencadeados pela exposição contínua da população a fatores de risco do meio 

ambiente como: tabagismo, radiação solar, alcoolismo, fatores ocupacionais e 

hábitos alimentares. Estudos indicam o consumo de tabaco como um dos maiores 
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responsáveis pelos casos de cânceres atuais, sendo responsável por cerca de 20% 

dos casos da doença no mundo (WHO, 2018). Os casos exclusivamente genéticos 

são muito raros, porém, a maior susceptibilidade de alguns indivíduos a ação de 

fatores externos merece grande atenção. O envelhecimento natural do ser humano 

também se mostra como um fator de risco, já que as células de uma pessoa idosa 

se apresentam mais vulneráveis aos fatores de risco, e a longa exposição dessa 

pessoa, tornam os canceres comuns nessa fase da vida (INCA, 2018).  

O câncer é um problema de saúde pública mundial, sendo a segunda causa 

de mortes em todo o globo, com a estimativa, pela OMS, de ter apresentado 18 

milhões de novos casos de câncer (Tabela 1) e de ter sido responsável por cerca de 

9,6 milhões de mortes em 2018 (Tabela 2). Estima-se que aproximadamente 70% 

das mortes por câncer ocorrem em países de média e baixa renda, devido ao 

diagnóstico tardio e dificuldade de acesso ao tratamento. (WHO, 2018). 

 

Tabela 1: Principais tipos de câncer e estimativas do número de casos no mundo em 2018. Adaptado 

do WHO, 2018. 

 

Tipos de Câncer 
Nº estimado de 

casos 

Pulmão 2,09 milhões 

Mama 2,09 milhões 

Colorretal 1,80 milhões 

Próstata 1,28 milhões 

Câncer de pele (não melanoma) 1,04 milhões 

Estômago 1,03 milhões 
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Tabela 2: Tipos de câncer com maior incidência de mortalidade e estimativas do número de óbitos no 

mundo no ano de 2018. Adaptado do WHO, 2018. 

Tipos de Câncer Nº estimado de mortes 

Pulmão 1,76 milhões 

Colorretal 862 mil 

Estômago 783 mil 

Fígado 782 mil 

Mama 627 mil 

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). 

Tabela 3: Estimativa dos principais gêneros de câncer em homens e mulheres em 2018 no Brasil. 

Adaptado de INCA, 2018. 

Homens Mulheres 

Localização 

primária 

   

 

Casos 
 

% Localização 

primária 

Casos % 
 

Próstata 68.220 31,7 Mama feminina 59.700 29,5 

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 

Estomago 13.540 6,3 
Traqueia, Brônquio 

e Pulmão 
12.530 6,2 

Cavidade Oral 11.200 5,2 Glândula tireoide 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 
Sistema Nervoso 

Central 
5.510 2,7 

Sistema Nervoso 

Central 
5.810 2,7 Leucemias 4.860 2,4 

Todas as 

Neoplasias, exceto 

pele não melanoma 

214.970 100 

Todas as 

Neoplasias, exceto 

pele não melanoma 

202.040 100 

Todas as Neoplasias 300.140  
Todas as 

Neoplasias 
282.450  
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1.2. Diagnóstico do Câncer 

Para maiores chances de sucesso no tratamento é necessário que se tenha 

um diagnóstico rápido e preciso do local, estágio e tipo de lesão. A detecção do 

câncer pode ser feita através de biópsia, exames de imagem e exames laboratoriais 

(SCHROHL, 2003; WHO, 2019). 

A biópsia é o exame mais comumente usado para a detecção de canceres e 

consiste na retirada de uma amostra de tecido para ser analisado 

microscopicamente por um profissional habilitado. O fragmento de tecido pode ser 

retirado através de punção, endoscopia ou cirurgia. O material é analisado para 

verificação de presença e grau de lesão (NIH, 2019). 

Os exames de imagem são utilizados para a verificação visual do tumor, 

aspectos como local e extensão da lesão podem ser analisados auxiliando nas 

decisões que o médico precisa para definir o tratamento. São utilizados para esse 

fim exames laboratoriais de registros gráficos, ultrassonográficos, endoscópicos e 

radiológicos, para avaliar anatomicamente o tumor primário e possíveis 

complicações locais ou metastáticas (INCA, 2017; NIH, 2019). 

Os exames laboratoriais de sangue e outros fluidos corporais são 

responsáveis por detectar substâncias que aparecem ou sofrem alteração de níveis 

na presença de determinados tumores. São utilizados para confirmar a detecção do 

tumor e para acompanhar a evolução do paciente durante o tratamento. Existe uma 

grande quantidade de marcadores, porém, devem ser analisados com extrema 

cautela, pois alguns marcadores sofrem alterações dependendo do estilo de vida do 

paciente (SHARMA, 2009). 

Existem diversas formas de classificar os marcadores baseados em sua 

origem, estrutura, função biológica, entre outros, porém o uso e aplicação clínica 

desses ainda são fonte de intensas pesquisas, poucos são usados na rotina clínica. 

Alguns desses marcadores de tumores reconhecidos cuja dosagem é usada como 

meio diagnóstico e controle de tratamento estão presentes na tabela 4 (SHARMA, 

2009; INCA, 2019). 
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Tabela 4: Marcadores específicos utilizados para diagnóstico e acompanhamento. Adaptado de 

INCA, 2017. 

Marcador Problemas Específicos 

Antígeno carcinoembrionário Tumores do trato gastrintestinal 

Alfa-fetoproteína Tumor do fígado, tumores embrionários 

Gonadotrofina coriônica Tumores embrionários e placentários 

Tirocalcitonina Carcinoma medular de tiroide 

Beta-2- Microglobulina Mieloma múltiplo e linfoma maligno 

CA 125 Carcinoma de ovário 
 

CA 15-3 Carcinoma de mama 

CA 19-9 Carcinoma de pâncreas, vias biliares e tubo 

digestivo 

CA 72-4 Carcinoma de estômago e adenocarcinoma 

mucinoso de ovário 

HTG Carcinoma de tireóide 

PAP Carcinoma prostático 

PSA Carcinoma prostático 

SCC Carcinoma epidermóide do colo uterino, 

cabeça e pescoço, esôfago e pulmão 

TPA Carcinoma de bexiga 

 

1.3. Tratamento do Câncer 

Após o diagnóstico, o médico será capaz de definir a melhor forma de 

tratamento para cada paciente. A escolha é feita a partir do tipo de célula do tumor 

primário e do grau de invasão. Os tratamentos convencionais são quimioterapia, 

radioterapia e cirurgia, podendo optar por um tratamento único ou um conjunto de 

métodos, por isso é importante o diagnóstico rápido e preciso, pois quanto mais 

rápido começa o tratamento, maior a chance de cura (INCA, 2019; WHO, 2018). 

A cirurgia oncológica apresenta duas finalidades distintas dependendo do 

estagio do câncer a ser tratado. Quando o tumor é detectado precocemente 

apresenta finalidade curativa, podendo ser retirado totalmente para controlar ou 

curar totalmente a doença. Para tumores mais avançados a cirurgia tem papel 

paliativo, aumentando a qualidade de vida do paciente e as chances de sucesso do 
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tratamento. Em alguns casos a cirurgia é usada para avaliar a real extensão do 

tumor. (INCA, 2018). 

A radioterapia utiliza radiação ionizante para destruir as células tumorais ou 

impedir seu crescimento. Assim como a cirurgia, apresenta duas finalidades de 

acordo com a lesão a ser tratada, tumores iniciais podem ser curados com a 

radioterapia, e quando não pode curar totalmente a doença, apresentam função 

paliativa, diminuindo o tumor e aliviando sintomas que prejudicam a qualidade de 

vida do paciente (INCA, 2019). 

Embora o tratamento por radiação seja eficiente, o paciente pode sofrer com 

alguns efeitos adversos durante o período de tratamento. Além da alteração de pele, 

são facilmente observadas a fadiga, queda de cabelo, problemas sexuais e de 

fertilidade e irritações no trato digestivo e urinário, isso acontece porque são tecidos 

que apresentam maior capacidade de proliferação, assim como os tumores, que 

acabam sendo afetados durante o tratamento. Esses efeitos ainda podem aparecer 

meses ou anos após o final do tratamento. (NIH, 2018) 

A quimioterapia é o tratamento a base de medicamentos, onde o princípio 

ativo se distribui de forma sistêmica destruindo as células alteradas e impedindo que 

se espalhem. Podem ser administradas por diversas vias, sendo as mais comuns as 

vias oral e intravenosa, e menos comuns as vias intramuscular, subcutânea, 

intratecal e tópica. O tratamento com medicamento pode ser feito em conjunto com 

outros métodos, como por exemplo, antes de uma cirurgia para diminuir um tumor, 

ou após a cirurgia para matar células remanescentes impedindo o retorno do câncer 

(CANADIAN CANCER SOCIETY, 2016; INCA, 2018).  

O tratamento por quimioterapia geralmente é realizado com a combinação de 

duas ou mais drogas – poliquimioterapia – esse método comprovadamente 

apresenta eficiência superior ao tratamento com droga isolada – monoquimioterapia. 

O uso de mais de um fármaco tem por objetivo atingir as células em diferentes fases 

do ciclo celular e diminuir as chances de surgimento de resistência ao medicamento 

(CANADIAN CANCER SOCIETY, 2016). 
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Como exemplo da radioterapia, a quimioterapia não mata apenas as células 

cancerígenas, mas afeta o crescimento de células saudáveis de divisão rápida, com 

isso, também apresentam efeitos colaterais, que podem ser observados em 

diferentes tempos em relação ao tratamento, desde os imediatos (0 a 3 dias) até os 

ultra tardios (meses a anos). Os principais efeitos são os mesmos que aparecem no 

tratamento com radiação, por afetar as mesmas células, além desses, causa 

também edemas, perda de apetite, sangramentos e hematomas, náusea e vômitos e 

dores. É aconselhável que o paciente vá acompanhado na sessão de quimioterapia 

(INCA, 2016; NIH, 2015).   

 

1.4. Câncer Oral 

Tumor que afeta lábio, gengiva, bochecha, assoalho da boca e língua. Afeta 

aproximadamente duas vezes mais homens que mulheres (INCA, 2018). Aparece 

entre os 5 tipos de câncer mais comuns entre homens no mundo, com 

aproximadamente 354 mil casos em 2018, e entre os 7 tipos que mais mata no 

mundo, com 170 mil óbitos em 2018 em ambos os sexos (FERLAY, 2018).  

 

Figura 1: Exemplos de câncer orais em diferentes locais e estágios. Adaptado de: HPV – 

Citopatologia – Notas de estudo de Farmácia. Acessado em: https://www.docsity.com/pt/hpv-

citopatologia/4820407/; Câncer Oral: Quais são os sinais e sintomas? 

https://marciadeoliveira.com.br/blog/item/67-c%C3%A2ncer-oral-quais-s%C3%A3o-os-sinais-e-

sintomas-do-c%C3%A2ncer-de-boca;  

 

O Câncer Oral é considerado um grave problema de saúde no mundo, porém, de 

seu número total, cerca de dois terços dos casos aparecem em países em 
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desenvolvimento. Na América Latina, Brasil, Uruguai e Argentina apresentam os 

maiores números de incidência. No Brasil, as regiões Sul e Sudeste apresentam os 

níveis mais elevados do país, sendo Porto Alegre e São Paulo os estados com mais 

casos, deixando o país abaixo apenas de França e Índia no ranking de risco para a 

população masculina (WARNAKULASURIYA, 2009). 

Entre os fatores de risco aparecem exposição sem proteção ao sol, excesso de 

gordura corporal e consumo excessivo de álcool e tabaco (INCA, 2018). Uma 

pequena porcentagem dos pacientes que apresentam Câncer Oral não faz uso de 

álcool e/ou tabaco, sugerindo que esses são fatores decisivos para o surgimento da 

doença (JOHNSON, 2001; WARNAKULASURIYA, 2010). Alguns estudos observam 

a carcinogênese oral por influência do vírus do papiloma vírus humanos (HPV), 

porém os casos em que o vírus foi capaz de iniciar o carcinoma oral sem outros 

fatores de risco são uma parcela muito pequena, levando a crer que atue como um 

potencializador de outros fatores (JOHNSON, 2001; OLIVEIRA, et al., 2003). 

É uma doença de difícil diagnóstico precoce, pois apresenta lesões iniciais 

assintomáticas, sendo geralmente detectada em estágios avançados, fazendo com 

que se torne uma doença de prognóstico ruim, com isso, a prevenção da doença se 

torna o melhor aliado, evitar o consumo de álcool e tabaco, assim como exposição 

ao sol e controle da alimentação podem evitar os casos (INCA, 2018; JOSEPH, 

2002). 

 

1.5. Câncer de Células Escamosas de Boca 

O Câncer de Células Escamosas de Boca (CCEB) é responsável por 

aproximadamente 90% dos casos de câncer oral no Brasil, sendo esse o tipo mais 

comum na região de cabeça e pescoço. Chamado também de Carcinoma 

Espinocelular e Carcinoma Epidermóide, ocorre nas células que revestem a 

cavidade oral e garganta. Acometem em sua maioria, homens acima de 40 anos 

(BRENER et al., 2006; Hospital do Câncer de Barretos, 2012; RIBEIRO et al., 2015). 

Os sintomas iniciais do CCEB incluem manchas vermelhas ou 

esbranquiçadas no assoalho da boca (eritroplasia e leucoplasia – Figura 2), 
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geralmente não são percebidas pelo paciente e/ou dentista/médico em consultas 

rotineiras. Com o avanço da doença o indivíduo passa a perceber ulceras que não 

cicatrizam por longo tempo (15 dias) e, em estágios avançados, apresenta dor, 

dificuldade de deglutição, mastigação e fala, além de sangramentos e afrouxamento 

dos dentes sem aparente motivo. (BAGAN et al., 2010; NEVILLE et al., 2002). 

Figura 2: Leucoplasia (1 e 2) e Eritroplasia (3). Adaptado de: NEVILLE, B.W; DAY, T.A. Oral Cancer 

and Precancerous Lesions, 2002. 

Os sintomas de estágio avançados são geralmente os que levam o paciente a 

procurar ajuda especializada, porém, com o diagnóstico tardio a doença passa a ter 

um prognóstico ruim, a taxa de sobrevida do paciente com a doença não 

metastática, em 5 anos, é menor que 50% e em pacientes metastáticos essa taxa é 

de 25% (BAGAN et al., 2010; INCA, 2018; NEVILLE et al., 2002). 

Os locais mais comuns de aparecimento do CCEB são língua (bordas laterais 

posteriores) e assoalho de boca, essa região apresenta mucosa fina e não 

queratinizada, fornecendo pouca proteção contra agentes cancerígenos. É 

recomendada a inspeção desse local em consultas de rotina para pessoas do grupo 

de risco (homens acima de 40 anos, etilistas e tabagistas) (NEVILLE et al., 2002). 

O diagnóstico primário geralmente é feito por dentistas ou médicos gerais, 

logo, é importante que esses profissionais estejam atentos a esses sintomas e se 

sintam capazes de realizar os exames de triagem. O exame padrão ouro para 

diagnóstico de CCEB é através da observação de toda cavidade oral com luz branca 

e palpação de lesões suspeitas, para a confirmação da lesão é necessária a 

realização de biópsia do tecido e exames histopatológicos. Quando houver suspeita 

de câncer, o paciente deve ser encaminhado junto com os exames preliminares para 

um especialista da região de cabeça e pescoço (otorrinolaringologista, cirurgião 

bucomaxilofacial, entre outros) (MONTERO e PATEL, 2015; NEVILLE et al., 2002). 



23 
 

1.6. Tratamento CCEB 

O tratamento será escolhido de acordo com diversos fatores, entre eles: 

localização, tamanho e estágio do tumor primário e condições do indivíduo a ser 

tratado, como: idade, estilo de vida e estado nutricional, capacidade de tolerar o 

tratamento, existência de comorbidades e desejo do paciente em realizar o 

tratamento (HUBER e TANTIWONGKOSI, 2014). Os tratamentos disponíveis para o 

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

A cirurgia é a terapia de escolha para tratamento de CCEB, a forma como 

será conduzida, podendo variar de uma excisão local até uma ampla remoção de 

tecido, irá variar com a extensão e localização do tumor e do estágio da doença 

(JOSHEPH, 2006; NEVILLE et al., 2002; SCIUBBA, 2001). 

O câncer, quando diagnosticado precocemente, em estágio I e II apresenta 

grandes chances de cura, em torno de 90%, com tratamento cirúrgico associado à 

radioterapia em relação a casos mais avançados. Em casos de estágio III e IV, as 

chances de cura caem pra 45% com tratamento combinado de cirurgia, radioterapia 

e quimioterapia, além disso, 40% desses pacientes apresentam recidiva loco-

regional ou à distância (NEVILLE et al., 2002; SCULLY e KIRBY, 2014). 

A radioterapia é o método de escolha quando o paciente não apresenta 

condições clínicas de ser submetido a um tratamento cirúrgico, ou não aceita as 

consequências dessa cirurgia que podem ser xerostomia, estomatite e 

osteoradionecrose entre outras (BROWN e LANGDON, 1995; NEVILLE et al., 2002). 

Em estágios avançados, a radioterapia entra como adjuvante, geralmente 

após a cirurgia, para oferecer ao paciente melhor condição de sobrevida. Quando 

não há possibilidade de realizar um tratamento cirúrgico no paciente de estágio III e 

IV, a radiação é usada concomitantemente com a quimioterapia, podendo obter 

excelente resposta e um bom controle da doença (NEVILLE et al., 2002; RIVERA, 

2015). 

O tratamento a base de quimioterápicos é usado como tratamento paliativo 

em lesões primárias de CCEB com o objetivo de reduzir tumores muito grandes ou 
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irressecáveis, porém, o procedimento não apresenta melhoras no prognóstico da 

doença ou redução na taxa de mortalidade (SCIUBBA, 2001). 

Os compostos de platina são mais comumente usados como quimioterápicos 

para CCEB, Cisplatina e Carboplatina (figura 3) são exemplos de fármacos com 

essa estrutura. Esses compostos se comportam como alquilantes e se ligam ao DNA 

de forma covalente, causando danos à estrutura e bloqueando a divisão celular, 

levando a célula à morte por apoptose (NEVES E VARGAS, 2011). 

 

 

 

Figura 3: Estrutura química dos compostos de platina Cisplatina (1) e Carboplatina (2). 

A Cisplatina é usada contra cânceres desde 1978 e é altamente eficaz no 

tratamento de câncer de próstata e ovário, porém apresenta alta nefrotoxicidade e 

neurotoxicidade após determinado tempo de administração, tornando seu uso 

limitado (HIGBY et al., 1974; JAMIELSON e LIPPARD, 1999; WONG, 1999). A 

carboplatina foi aprovada como fármaco em 1985, pela FDA, é uma droga de 

segunda geração análoga à cisplatina, apresenta estrutura mais solúvel, o que 

diminui a toxicidade (Pasetto et al., 2006; Wheate et al., 2010). 

Foi indicado um protocolo baseado na administração de Cisplatina intra-

arterial concomitante ao tratamento com radiação em pacientes com CCEB. Dos 

pacientes tratados com base nesse protocolo, 75% apresentaram respostas 

completas ao tratamento, 23% respostas parciais e apenas 2% não apresentaram 

respostas (Das BR, 2002). 
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1.7. Naftoquinonas 

As Quinonas são substâncias encontradas facilmente na natureza e se 

destacam na participação em etapas importantes do ciclo da vida, principalmente na 

cadeia respiratória e fotossíntese (MATÉS e SÁNCHEZ-JIMÉNEZ, 2000). São 

definidas quimicamente pela presença de grupos carbonílicos com anéis de seis 

membros. São chamadas de Benzoquinonas (Figura 4 – 3) quando apresenta 

apenas sua forma simples; ao ser adicionado um anel naftalênico, são chamadas 

Naftoquinonas (Figura 4 – 4) (KUMAGAI et al., 2012). 

 

  

 

 

 

Figura 4: Estrutura química da Benzoquinona (3) e Naftoquinona (4). 

As naftoquinonas estão presentes em plantas, fungos e algas e apresentam 

grande importância para a química médica, devido sua estrutura e atividades 

biológicas (PINTO e CASTRO, 2009; THOMSOM, 1991). São amplamente descritas 

as atividades antibacterianas, antifúngicas, antiparasitária e anticâncer dessa classe 

em diversos estudos (BARAMEE, 2006; CARNEIRO, 2016; LÓPEZ, 2011; 

OLIVEIRA, 1990; RAHMOUN, 2012, SILVA et al., 2012). No Brasil, são encontradas 

nas plantas conhecidas como Ipê-Roxo (Handroanthus impetiginosus – Figura 5), 

plantas arbóreas com flores de rosa a roxo, que apresentam grande quantidade de 

Lapachol (5), - e - Lapachonas (6 e 7)  (Figura 6). 
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Figura 5: Ipê Roxo – Handroanthus impetiginosus; (Adaptado de: 

http://www.viveiroflorestal.com.br/produtos_detalhes.php?produto=777; Acesso: 26/09/2019) 

Figura 6: Estrutura do Lapachol (5), - Lapachona (6) e -Lapachona (7). 

Acredita-se que a atividade anticâncer das Naftoquinonas, em especial 

Lapachol e seus isômeros, se deve a indução do estresse oxidativo com formação 

de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS) intracelular, essas espécies danificam 

importantes componentes celulares, podendo levar as células malignas à morte. 

Também apresentam propriedades de indução de apoptose agindo nas enzimas 

Topoisomerase I e II, inibindo processos celulares como replicação, reparo e 

transcrição do DNA (FERREIRA, SILVA e SOUZA, 2003). 

http://www.viveiroflorestal.com.br/produtos_detalhes.php?produto=777
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1.8. Triazóis 

Os triazóis (8) são compostos estritamente sintéticos, apresentam na sua 

estrutura anel aromático com dois carbonos e três átomos de Nitrogênio (Figura 7). 

Apresentam grande potencial na química médica e em agroquímicos como 

catalisadores bioquímicos (BAI et al., 2007; CHANG et al., 2011; MI et al., 2010). 

Na química médica os 1,2,3-triazóis apresentam atividade antiplaquetária, 

antimicrobiana, antiviral, antiinflamatória, antialérgica, entre outros (FERREIRA et al., 

2006; MENEGATTI et al., 2003; SAN-FELIX et al., 1994; TAVARES, 1996; ZHOU e 

WANG, 2012). Somada a grande variedade de atividades, o fato de não apresentar 

efeitos adversos significativos torna essas substâncias de grande importância na 

pesquisa de novos fármacos (TAVARES, 1996; ZHOU e WANG, 2012). 

 

 

 

 

 

Figura 7: Estrutura básica do 1,2,3-triazol 

Esses compostos são amplamente conhecidos e são utilizados em fármacos 

de grande comercialização mundial, como por exemplo, o antimicrobiano 

tazobactama sódica ou Tazocin® (9), o antiviral ribavirina (10) e o antifúngico 

fluconazol (11) suas estruturas químicas estão representadas na figura 8 (GILMAM 

et al., 1991). 
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Figura 8: Estrutura química dos princípios ativos tazobactama sódica (9), ribavirina (10) e fluconazol 

(11). 

Sua estrutura permite sua ligação a uma grande variedade de enzimas e 

receptores biológicos, através de diferentes formas de interação (ligações de 

hidrogênio, íon-dipolo, efeito hidrofóbico, força de van der Waals, entre outras 

formas). Suas características também permite seu uso como ligante para combinar 

diferentes fragmentos de fármacos, produzindo moléculas inovadoras, bioativas e 

funcionais, essa é sua maior forma de uso por demonstrar grande potencial (MI et 

al., 2008; WANG, 2011; ZHOU, 2009). 

O fato de sua estrutura interagir com facilidade com enzimas e receptores 

biológicos torna os anéis triazólicos uma das estruturas mais utilizadas em 

pesquisas de novos fármacos nos últimos anos, com isso, diversos novos 

medicamentos ou candidatos a base dessa substância estão em teste ou entrando 

no mercado (GILMAM et al., 1991; TAVARES, 1996). 
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2. Justificativa 

O câncer é a segunda causa de morte no mundo e caminha para ser a 

primeira em poucos anos. O aumento de casos pode ser medido pelo aumento de 

internações e tratamentos e os custos relacionados. O Câncer de Células 

Escamosas de Boca (CCEB) é um dos tipos mais frequentes no Brasil, sendo o 

quinto mais frequente em homens. O CCEB representa 90% dos casos de Câncer 

de Boca e é caracterizado por tumores invasivos e com altas chances de metástase. 

Apresenta taxa de sobrevida em 5 anos de 60%, sendo de aproximadamente 80% 

em estágio inicial e 40% no estágio mais avançado. 

O tratamento para CCEB é realizado através de cirurgia, radioterapia e 

quimioterapia, sendo o tratamento cirúrgico de principal escolha entre eles. A 

quimioterapia entra como adjuvante, aumentando as chances de sucesso desse 

tratamento. 

Os compostos a base de platina são os mais utilizados como quimioterápicos, 

entre eles a Carboplatina e Cisplatina são usados em conjunto com outros 

antineoplásicos. Esses compostos, além de custo elevado, apresentam efeitos 

colaterais significativos, tais quais insuficiência renal, problemas gastrointestinais, 

toxicidade hematológica e neurotoxicidade, além de apresentar resistência adquirida 

ao longo do tratamento. 

Esse cenário mostra a necessidade de pesquisa de novos fármacos para o 

tratamento dessa enfermidade. O grande número de quimioterápicos de origem 

natural presentes na terapêutica tradicional nos dá grande incentivo à pesquisa de 

novos fármacos com base em produtos naturais. 

Este trabalho apresenta o intuito de caracterizar possíveis novas moléculas 

terapêuticas a partir de compostos naturais, para isso, foram sintetizados 35 

compostos de naftoquinonas com núcleos de triazol. As naftoquinonas são 

substâncias derivadas de quinonas presentes em fungos, plantas e algas. Essas 

substâncias tem se mostrado úteis no desenvolvimento de produtos para a saúde 

em outras áreas (antimicrobianos). A relevância dessas substâncias na pesquisa de 

antineoplásicos se deve a sua capacidade de gerar estresse oxidativo e de inibir 

atividades de replicação do DNA em células tumorais. 
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Nosso grupo de pesquisa vem trabalhando no tema desde 2016. Atualmente o 

grupo conta com alunos de IC (bolsistas e voluntários), de mestrado e de pós-

doutorado. Publicamos recentemente, e dentro desse tema, 2 artigos científicos 

(Qualis A – Odontologia e Interdisciplinar). 

 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivos gerais 

O objetivo geral deste trabalho, em longo prazo, é caracterizar uma nova 

substância antitumoral contra o Carcinoma de Células Escamosas de Boca (CCEB) 

que seja mais seletiva e possua menores efeitos colaterais que os quimioterápicos 

atuais. Para tanto, avaliaremos o potencial dos compostos sintéticos de 

Naftoquinonas fusionadas a Triazóis como método de tratamento para o CCEB. 

 

3.2. Objetivos específicos 

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

compostos sintéticos através de ensaios de viabilidade celular por MTT; 

o Determinar a seletividade dos extratos em células normais não 

transformadas; 

o Avaliar o efeito antitumoral, in vitro, dos compostos sintéticos em 

linhagens celulares de CCEB através de ensaios clonogênicos; 

o Avaliar o efeito hemolítico dos compostos; 
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4. Metodologia 

4.1. Síntese química dos compostos 

 

Para a síntese dos compostos foi usada uma reação em 4 etapas. O 

esquema da reação está representado na figura 9. Inicialmente a Lausona (12) sofre 

uma reação de alquilação em C-3, originando a naftoquinona intermediária (13), que 

por sua vez, sofre uma reação de O-alquilação, gerando a naftoquinona propargilada 

(14). O produto final (15) é obtido através de uma cicloadição 1,3 dipolar entre a 

azida aromática (16) e o alcino de (14), catalizado por cobre(I). 

 

Figura 9: Etapas da síntese dos compostos. 

  

Foram propostas para a síntese das substâncias finais 5 diferentes bases 

para da estrutura (13), representadas na figura 10. Dentre as estruturas, a Lausona 

(12) e o Lapachol (13b) são compostos comerciais, as demais naftoquinonas foram 

obtidas a partir de métodos descritos na literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Naftoquinonas propostas para a síntese. 
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A síntese simplificada dos compostos 13a, 13c e 13d está representada na 

figura 11, quando a Lausona sofre uma alquilação (transferência de um grupo alquila 

de uma molécula para outra) através de uma molécula intermediária. 

 

 

 

 

Figura 11: Síntese da naftoquinona intermediária (13).  

Em seguida, para a obtenção da naftoquinona propargilada (14), as 

naftoquinonas (13) obtidas na reação anterior receberam uma inserção de um 

grupamento propargil em sua hidroxila (Figura 12). A reação utilizou brometo de 

propargila, carbonato de potássio e acetona como solvente, em refluxo por 6 horas. 

 

 

 

Figura 12: Síntese dos compostos intermediários Naftoquinonas propargiladas (14). 

Antes da reação final, foi necessária a obtenção das arilazidas (16), que 

foram sintetizadas a partir de anilinas (17) comerciais via reação de Sandmeyer, que 

consiste na passagem pelo intermediário sal de diazônio, seguida de substituição 

nucleofílica pelo grupamento azida (Figura 13). Nesta etapa foram usados 7 

diferentes radicais (R), formando 7 azidas aromáticas para a próxima reação. 

 

 

 

 

Figura 13: Síntese das azidas aromáticas. 
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Por último, foram utilizadas as 5 famílias de naftoquinonas propargiladas (14) 

e as 7 azidas aromáticas (16) para a obtenção do produto final (15). A reação 

utilizou sulfato de cobre (II), ascorbato de sódio e uma mistura de solventes, como 

descrito na figura 14. A reação foi feita em temperatura ambiente por 10 horas. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Síntese das Naftoquinonas triazólicas (15). 

A síntese dos 35 compostos (Figura 15) inéditos ocorreu no Instituto de 

Química (IQ) da UFF pelo grupo do Prof. Vitor F. Ferreira e Fernando de Carvalho 

Silva e nos foram entregues para avaliação do potencial antitumoral frente à 

linhagem celular de câncer oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Representação da estrutura final dos compostos de Naftoquinonas triazólicas (15). 
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4.2. Cultura de Células e Preparo dos Reagentes 

As células SCC9, SCC4 e SCC25 humanas, derivadas de um SCC de língua 

oral humana, foram obtidas de ATCC (CRL-1624; CRL-1629 e CRL-1628, 

respectivamente) e mantidas em meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) e 

meio F12 de Ham (Gibco, Thermo Fisher Scientific, MA, EUA) 1:1 suplementado 

com Soro Fetal Bovino (SFB) a 10% (v/v) (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific) e 400 

ng / ml de hidrocortisona (Sigma-Aldrich, MO, EUA). 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 37ºC. 

Todos os compostos foram solubilizados em 100% de DMSO (Sigma-Aldrich) 

para uma concentração final de 10 mM, usado como solução estoque.  

Carboplatina em água (Fauldcarbo R; Libbs Farmacêutica, SP, Brasil) foi 

usada como composto anticâncer padrão. 

 

4.3. Viabilidade Celular 

A atividade metabólica (viabilidade) das células de Fibroblastos, SCC4, SCC9 

e SCC25 foi avaliada utilizando o ensaio de brometo de 3,4,5-dimetiltiazol-2,5-

difeniltetrazio (MTT). 

As céulas foram semeadas em triplicata em placas de 96 poços (5 x 103 

células / poço) e cultivadas até sua confluância. Em seguida, o meio foi removido, foi 

adicionado meio fresco e as células foram devolvidas à incubadora na presença de 

diferentes compostos. Cada um dos compostos foi testado em quatro concentrações 

diferentes, variando de 0,8 a 100 μM para as linhagens cancerosas e de 22,2 a 600 

µM em células normais de Fibroblastos, em diluição de 5 vezes a cada 

concentração. 

O DMSO nas mesmas concentrações foi usado como um controle de 

viabilidade celular de 100%. Após 48 h, as células foram incubadas com 5 mg / ml 

de reagente MTT (Sigma-Aldrich) durante 3,5 h. Posteriormente, os cristais de 

formazan foram dissolvidos em solução de solvente MTT (4 mM HCl, 0,1% Nondet 
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P-40 em isopropanol), e a absorbância a 560 nm foi avaliada usando um 

Espectrofotômetro de Microplaca EPOCH (BioTek Instruments, VT, EUA).  

 

4.4. Análise estatística, IC50 e cálculo do índice de seletividade 

Os valores de IC50 para os ensaios clonogênicos e MTT foram obtidos por 

regressão não-linear usando o programa GRAPHPAD 5.0 (Intuitive Software for 

Science, CA, EUA) de pelo menos três experimentos independentes. Os dados são 

apresentados como as médias ± SD e R2 (ajuste de curva). Uma curva de resposta 

dose-resposta (inibidor) versus curva de resposta usando ajuste através de um 

método de mínimos quadrados com Hill Slope = -1.0 foi usada para determinar o 

IC50, SD e R2 dos dados. A fórmula usada foi: Y = Inferior + (Superior-Inferior) / (1 + 

10∧ ((X-LogIC50))). 

O índice de seletividade (SI) foi calculado como: SI = IC50 do composto puro 

em uma linha de células normal (Fibroblasto) / IC50 do mesmo composto puro na 

linhagem celular de câncer (SCC9). 

 

4.5. Ensaio Clonogênico 

 

A capacidade de células individuais de SCC9 e fibroblastos normais sofrerem 

divisão "ilimitada" foi testada usando um ensaio clonogênico. As células foram 

semeadas em duplicatas em placas de 24 poços (5 x 103 células / poços) durante 24 

horas. Foi adicionado meio fresco na presença dos compostos indicados na 

concentração de 2x IC50, conforme determinado para células SCC9. DMSO nas 

mesmas concentrações dos compostos foi usado como um controle positivo (100%). 

No quinto dia (120h), os poços foram fixados com etanol por 10 min, seguidos de 

coloração com violeta de cristal a 0,05% (Sigma-Aldrich) em etanol a 20% por 10 

minutos e lavados três vezes com água destilada e secos. Os poços foram 

fotografados e a absorbância foi lida no espectrofotômetro no espectrofotômetro de 

microplaca de 595 nm (EPOCH, BioTek Instruments, Winooski, VT, EUA), após a 

solubilização do corante em ácido acético a 33%. 
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4.6. Ensaio de Hemólise 

Este ensaio foi realizado utilizando sangue de carneiro fresco da 

CECAL/FioCruz (Centro de Reprodução de Animais de Laboratório). Os eritrócitos 

foram recolhidos por centrifugação a 1500 rpm durante 15 minutos, lavados três 

vezes com solução salina tamponada com fosfato (PBS) com Glucose 10 mM a pH 

7,4 e contados num Contador Automático de Células Countess R_FLII (Thermo 

Fisher Scientific). 

Baseado na contagem de célula, o sangue foi diluído para ter 4x108 de células 

(eritrócitos) em eppendorfs e foram tratadas com PBS (usado como controle 

negativo – 0% hemólise), TRITON 100% (usado como controle positivo – 100% 

hemólise) DMSO (usado como controle funcional negativo), Carboplatina (1000 

μg/mL e 500 μg/mL – usado como controle funcional positivo), e os compostos em 

estudo na concentração de 400 μM. 

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. Todos os pontos de dados da hemólise 

foram apresentados como a porcentagem do controle completo da hemólise. 
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5. Resultados 

Para testar a capacidade antitumoral dos compostos sintéticos de 

Naftoquinonas fusionadas à Triazóis, foi selecionado 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 e o Lapachol, como controle negativo e positivo, respectivamente. A 

escolha do DMSO foi devido a utilização dele para realizar a ressuspensão dos 

compostos sintéticos. A carboplatina é um alquilante utilizado no tratamento de 

diversos carcinomas, incluindo carcinomas orais, e com eficácia já demonstrada e o 

Lapachol é uma naftoquinona de estrutura semelhante aos compostos estudados 

com atividade anticancer já estudada, por isso foram utilizados como controle 

positivo. 

 

5.1. Ensaio de viabilidade celular: Redução de MTT 

Os 35 compostos foram testados quanto a sua viabilidade celular. Foi usado o 

ensaio de MTT, que se baseia na medida da atividade da enzima desidrogenase 

mitocondrial, que, se ativa, metaboliza o reagente MTT (amarelo) em um composto 

colorido denominado formazan (roxo).  Este é um ensaio clássico para determinar a 

citotoxicidade de compostos, foi usado para investigar a possibilidade de uso destes 

como fármacos.  

Este teste foi usado primeiramente em uma linhagem de células de carcinoma 

de língua humana (SCC9) a fim de selecionar os compostos mais ativos, ou seja, 

que foram capazes de eliminar mais células numa concentração determinada. Os 

compostos foram testados na concentração máxima de 100 µM e mínima de 0,8 µM, 

diluídos em 5 vezes entre cada concentração. 
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5.1.1. Análise da Citotoxicidade dos Compostos em Células SCC9 

Os resultados foram plotados em gráfico (imagem 16) para obter a regressão 

linear e assim poder observar o IC50 de cada composto. Assim feito, foi observado 

que, dos 35 compostos, 17 alcançaram 50% de morte celular nas concentrações 

testadas (0,8 – 100 µM).  

 

Figura 16: Influência dos Compostos na Viabilidade Celular em Células SCC9: Gráfico 

demonstrando os compostos do grupo 4 (ICM04A; ICM04B; ICM04C; ICM04E; ICM04H; ICM04I e 

ICM04J) após serem tratadas por 48 horas com concentrações variadas (de 0,8 µM a 100 μM). A 

linha tracejada demarca 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). A barra de erro representa o desvio padrão. Resultado referente a no 

mínimo 3 experimentos independentes realizados em triplicata. 
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Tabela 5: Tabela mostrando os compostos testados no MTT e seus respectivos IC50 e desvio padrão 

encontrados.  

 

Composto 
Célula SCC9 

IC50 SD 

Carboplatina 268,3 0,03 

Lapachol 108,04 0,11 

ICM01A A= 4-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM01B B= 2,5-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM01C C= 2-Cl-Ph 63,33 0,15 

ICM01E E= 3,4-Cl-Ph 29,04 0,14 

ICM01H H= Ph 44,41 0,10 

ICM01I I=3,5-Cl-Ph 61,50 0,08 

ICM01J J=3-Cl-Ph 56,50 0,09 

ICM02A A= 4-Cl-Ph 35,48 0,31 

ICM02B B= 2,5-Cl-Ph 41,48 0,08 

ICM02C C= 2-Cl-Ph 27,89 0,35 

ICM02E E= 3,4-Cl-Ph 33,11 0,32 

ICM02H H= Ph 60,19 0,38 

ICM02I I=3,5-Cl-Ph 71,31 0,32 

ICM02J J=3-Cl-Ph 77,99 0,25 

ICM03A A= 4-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM03B B= 2,5-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM03C C= 2-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM03E E= 3,4-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM03H H= Ph N.D. N.D. 

ICM03I I=3,5-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM03J J=3-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM04A A= 4-Cl-Ph 33,88 0,24 

ICM04B B= 2,5-Cl-Ph 79,43 0,32 

ICM04C C= 2-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM04E E= 3,4-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM04H H= Ph 33,07 0,08 

ICM04I I=3,5-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM04J J=3-Cl-Ph 66,06 0,34 

ICM05A A= 4-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM05B B= 2,5-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM05C C= 2-Cl-Ph 89,07 0,37 

ICM05E E= 3,4-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM05H H= Ph N.D. N.D. 

ICM05I I=3,5-Cl-Ph N.D. N.D. 

ICM05J J=3-Cl-Ph N.D. N.D. 
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5.1.2. Análise da Citotoxicidade dos Compostos em Células Fibroblastos e 

Cálculo da Seletividade 

As 17 substâncias que foram citotóxicas nas concentrações testadas foram 

posteriormente testadas em células de Fibroblastos humanos saudáveis. Foi usado 

novamente o método de MTT para testar o grau de seletividade desses compostos. 

Com a realização da comparação entre o IC50 das células cancerosas e saudáveis 

foi capaz de se obter o Índice de Seletividade (IS = IC50 célula normal/IC50 célula 

cancerosa). Para ser considerado com toxicidade seletiva, o composto precisa 

apresentar IS > 2,0, que indica que naquela concentração essa substância mata 

duas vezes mais células doentes em comparação com saudáveis. 

 

Figura 17: Influência dos Compostos na Viabilidade Celular em Células Fibroblastos: Gráfico 

demonstrando os do grupo 4 (ICM04A; ICM04B e ICM04J) após serem tratadas por 48 horas com 

concentrações variadas (de 22,22 µM a 600 μM). 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). A barra de 

erro representa o desvio padrão. Resultado referente a no mínimo 3 experimentos independentes 

realizados em triplicata. 

 



41 
 

Dos compostos testados, apenas 3 apresentaram IS acima de 2,0, sendo eles 

IMC04A, IMC04B e IMC04J (SI4A = 2,08; SI4B = 2,18; SI4J = 3,18). O Lapachol usado 

como controle positivo apresentou ISLapachol = 2,74. Todos os outros compostos, 

inclusive a Carboplatina, também usado como controle positivo, apresentaram IS 

inferiores a 2,0 (ISCarboplatina = 1,46). Um valor de IS menor que 2 é considerado 

potencialmente tóxico, de tal forma que também pode causar citotoxicidade em 

células normais, portanto, esses compostos não seguiram nos estudos. 

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

encontrados. Encontram-se grifados os compostos que apresentaram índice de seletividade IS > 2,0 

e prosseguiram em estudo. 

Composto 
Célula SCC9 Célula Fibroblasto 

IS 
IC50 SD IC50 SD 

Carboplatina 268,3 0,03 394,10 0,04 1,46 

Lapachol 108,04 0,11 296,90 0,02 2,75 

ICM01C 63,33 0,15 32,54 0,07 0,47 

ICM01E 29,04 0,14 43.08 0,47 1,48 

ICM01H 44,41 0,10 11.80 0,20 0,27 

ICM01I 61,50 0,08 102,10 0,23 1,66 

ICM01J 56,50 0,09 54,10 0,38 0,96 

ICM02A 35,48 0,31 47,59 0,19 1,34 

ICM02B 41,48 0,08 45,94 0,06 1,11 

ICM02C 27,89 0,35 34,87 0,05 1,25 

ICM02E 33,11 0,32 60,38 0,01 1,82 

ICM02H 60,19 0,38 59,52 0,00 0,99 

ICM02I 71,31 0,32 34,33 0,09 0,48 

ICM02J 77,99 0,25 49,30 0,05 0,48 

ICM04A 33,88 0,24 70,45 0,35 2,08 

ICM04B 79,43 0,32 173,20 0,19 2,18 

ICM04H 33,07 0,08 62,40 0,10 1,89 

ICM04J 66,06 0,34 209,90 0,16 3,18 

ICM05C 89,07 0,37 114,20 0,17 1,28 

 

 

 

 

5.1.3. Análise da Citotoxicidade dos Compostos em Células SCC4 e SCC25 

A triagem inicial foi feita com a linhagem SCC9, pois apresenta menor 

sensibilidade para agentes citotóxicos entre as células da linhagem das OSCC. 

Porém, para um resultado mais amplo e real, foram usadas também outras duas 
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células da mesma linhagem (SCC4 e SCC25) para testar os 3 compostos mais 

seletivos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Influência dos Compostos na Viabilidade Celular em Célula SCC4 e SCC25: Gráfico 

demonstrando os compostos IMC04A, IMC04B e ICM04J que levaram a uma redução de 50% na 

viabilidade celular após serem tratadas por 48 horas com concentrações variadas (0,8 µM de 100 

μM). 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). A barra de erro representa o desvio padrão. Resultado 

referente a no mínimo 3 experimentos independentes realizados em triplicata. 

 

Os resultados comprovaram que essas linhagens são mais susceptíveis aos 

compostos tóxicos, e após os testes com essas células o Índice de Seletividade dos 

compostos foram alterados para IS4A = 2,40, SI4B = 3,55 e IS4J = 6,01. A Carboplatina 

manteve seu IS abaixo de 2,0 e o Índice do Lapachol diminuiu, ficando também 

abaixo de 2,0 (ISCarboplatina = 1,37 e ISLapachol = 1,58). Esses novos resultados indicam 

uma superioridade dos compostos testados em relação aos fármacos usados em 

clínica ou em estudos mais avançados. Além disso, esses compostos foram capazes 

de induzir citotoxicidade em 3 linhagens celulares distintas. 
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Tabela 7: Tabela mostrando os compostos testados no MTT e seus respectivos IC50, desvio padrão 

encontrados em cada célula testada e IS. 

Compostos 

Células Tumorais 
Média 
IC50 

Fibroblasto 
IS SCC4 SCC9 SCC25 

IC50 SD IC50 SD IC50 SD IC50 SD 

Carboplatina 316.7 0.52 268.3 0.03 270.8 0.46 266.9 394.1 0,04 1.37 

Lapachol 218.3 0.01 108.0 0.11 236.1 0.07 187.5 296.9 0.02 1.58 

ICM04A 36.3 0.37 33.88 0.24 18.19 0.27 29.46 70.45 0.35 2.40 

ICM04B 43.65 0.31 79.43 0.32 23.44 0.39 48.84 173.20 0.19 3.55 

ICM04J 28.84 0.25 66.06 0.34 9.81 0.18 34.90 209.90 0.16 6.01 

 

5.2. Avaliação da Capacidade de Formação de Colônias 

Os 3 compostos selecionados no teste de toxicidade foram testados quanto a 

sua capacidade de inibir a formação de colônias celulares, com o teste Clonogênico. 

Este ensaio visa testar a capacidade de uma célula se transformar em uma colônia, 

testando a capacidade de cada célula em realizar divisões ilimitadas.  

Os compostos foram testados na concentração de 2 x IC50 para cada composto 

nas células SCC9 e Fibroblasto. O diluente DMSO foi usado como controle 100% e 

a Carboplatina como controle positivo. Os resultados foram obtidos através da 

medição do comprimento de ondas. 

Após de 5 dias de tratamento foi possível observar que os 3 compostos 

reduziram consideravelmente a capacidade de produzir colônias nas células da 

linhagem SCC9 e que na célula de Fibroblastos essa redução não foi tão eficaz, 

indicando novamente a seletividade desses compostos. Além disso, os compostos 

IMC04A e IMC04J apresentaram resultados próximos ao da Carboplatina nas 

células SCC9, em contrapartida, também em comparação ao controle positivo, 

obtiveram resultados superiores na célula normal. 
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Figura 19 – Ensaio Clonogênico dos compostos e controles – Gráfico demonstrando a média e o 

desvio padrão do tratamento com 2xIC50. Foram plaqueadas 5 x 10
3
 células em uma placa de 24 

poços e após 24 horas foram tratadas com os compostos e controles. Após 5 dias as placas foram 

coradas com cristal violeta e analisadas por densitometria. As barras representam a média em 

relação ao controle DMSO (100%), e a barra de erro representa o desvio padrão. Resultado referente 

a no mínimo 3 experimentos independentes realizados em triplicata. 

 

5.3. Avaliação da Capacidade Hemolítica 

Além do ensaio de citotoxicidade nas células cancerígenas, foi realizado também 

um ensaio hemolítico para descartar um possível efeito tensoativo dos compostos, 

que poderiam levar a destruição de células inespecíficas no processo do tratamento. 

Estes compostos foram testados a concentração de 400 µM, aproximadamente 10x 

maior que o IC50 dos compostos nas células cancerigenas. Os compostos IMC04A, 

IMC04B e IMC04J, além da carboplatina, apresentaram hemólise inferior a 5%, valor 

próximo ao visto no solvente testado sozinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Gráfico de hemólise dos compostos e controles – Gráfico de hemólise realizado com 

sangue de carneiro, 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 4x10
8

 células 

por eppendorf, as quais foram então tratadas, em duplicata, com os compostos na concentração de 

400 µM, 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. A barra de erro representa o desvio padrão. 



45 
 

6. Discussão 

 

Como descrito anteriormente, as naftoquinonas são amplamente encontradas 

na natureza e seu uso na medicina é relatado através dos séculos. Plantas contendo 

essas substâncias são usadas por diferentes populações no tratamento de diversas 

enfermidades, incluindo doenças parasitárias e vários tipos de cânceres. As 

estruturas desse grupo podem ser divididas entre naturais, sintéticas e 

semissintéticas, sendo elas alvo de estudos em variadas naturezas devido sua 

ampla atividade biológica.  

Neste estudo foram sintetizadas estruturas inéditas e por isso não são 

encontradas em literatura dados sobre elas. Por isso, concentramos a comparação 

de resultados com o Lapachol, naftoquinona descrita com efeito antitumoral 

conhecida e seus derivados. 

Para poder discutir os efeitos citotóxicos dos compostos usados 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 não transformadas (figuras 16, 17 e 18, tabela 7). 

Após a realização do ensaio de viabilidade celular com a célula de linhagem 

tumoral SCC9, obtivemos o IC50 de 17 compostos nas concentrações testadas 

(figura 16), foram eles ICM01C-E-H-I-J, ICM02A-B-C-E-H-I-J, ICM04A-B-H-J E 

ICM05C. Os valores de IC50 para essa linhagem de célula tumoral ficou entre 28μM 

e 89μM para os compostos, enquanto a Carboplatina apresentou IC50 = 268μM e o 

Lapachol, IC50 = 108μM. 

Já com os ensaios em células normais de Fibroblastos Humanos de gengiva 

(não transformadas), tratadas com 17 os compostos citados anteriormente, 

revelaram que todos os compostos testados atingiram 50% da viabilidade nas 

concentrações testadas (figura 17). Com o IC50 dos compostos nas duas células, foi 

possível obter o Índice de Seletividade (IS) de cada estrutura estudada. 
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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 dois são 

considerados como interessantes por possuírem alta seletividade (BÉZIVIN et al., 

2003; BADISA et al., 2006). Os compostos que apresentaram IS superior a dois 

foram IMC04A, IMC04B e IMC04J (IS= 2,08, 2,18 e 3,18, respectivamente). O 

controle Lapachol apresentou IS=2,75, enquanto a Carboplatina, IS=1,46. 

Para confirmar o efeito citotóxico desses compostos, eles foram novamente 

testados em diferentes células de linhagem de carcinoma oral. Foram usadas as 

linhagens SCC4 e SCC25, apresentaram IC50 com valores condizentes ao 

observado na célula SCC9 (IC504A= 36,30; 18,19; IC504B= 43,65; 23,44; IC504J = 

28,84; 9,81). 

Com esses valores, o IS foi recalculado usando a média dos IC50 em 

linhagem tumoral (figura 18), os novos valores apresentados para os compostos 

foram: IS4A= 2,40, IS4B= 3,55 e IS4J= 6,01. Os controles também foram recalculados 

e apresentaram IS<2,0 (ISCarboplatina = 1,37 e ISLapachol = 1,58). 

Observando esses resultados podemos dizer que os compostos IMC04A, 

IMC04B E IMC04J são citotóxicos em três diferentes linhagens de células de CCEB 

e, além disso, se apresentam mais tóxicos e seletivos para estas células quando 

comparados aos controles positivos padrão. 

Os três compostos que obtiveram IS>2 na triagem inicial foram testados pelo 

ensaio clonogênico, um ensaio de sobrevivência celular, baseado na capacidade de 

uma única célula formar uma colônia. Esse teste é usado para determinar a eficácia 

de um agente citotóxico (FRANKEN et al., 2006). 

Os compostos, em concentração de 2 x IC50, reduziram de forma significativa 

a formação de colônias de SCC9, enquanto as células de Fibroblastos apresentaram 

crescimento muito superior (figura 20), o que corrobora os resultados obtidos nos 

ensaios de viabilidade celular. Eles confirmaram ser citotóxicos e seletivos para as 

células de linhagem tumoral de OSCC. 

E, para que fosse eliminada a possibilidade de qualquer efeito surfactante 

inespecífico, foi realizado o ensaio hemolítico, os compostos e controles 
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apresentaram valores de hemólise inferiores a 5% em concentrações de 

aproximadamente 10 x IC50. 

Esse teste tem sido usado como metodologia de triagem para avaliação de 

toxicidade in vivo (GANDHI e CHERIAN, 2000). O resultado que obtivemos é 

bastante significativo, pois os compostos apresentaram atividade hemolíitica 

reduzida, o que é importante para futuros testes biológicos. 

As naftoquinonas têm sido alvo de múltiplos estudos nos últimos anos. Há um 

grande interesse em usar essa substância no tratamento de diversos tipos de 

câncer. Há inúmeros estudos que indicam a ação citotóxica das naftoquinonas em 

diferentes linhagens de células tumorais em literatura. 

O grupo de Rosane Borges Dias, de Bahia, estudou recentemente (2018) os 

efeitos citotóxicos da -Lapachona em CCEB. Nesse estudo, o composto teve seu 

efeito citotóxico testado com ensaio de viabilidade celular usando o teste Alamar 

Blue. Foram usadas células tumorais da linhagem de OSCC (SCC4, SCC9, SCC15 

e SCC25), o IC50 encontrado para essas células ficou entre 0,06 e 16,22 μM. 

Testaram também a viabilidade em Fibroblastos Humanos, obtendo o IC50 de 

37.71 μM, não foram divulgados os IS no estudo, porém, aplicando seus resultados 

no cálculo, o resultado é de IS = 7,80, indicando uma alta citotoxicidade e 

seletividade para células tumorais. 

Comparando com o resultado exposto nesse trabalho, o composto 4J 

apresentou seletividade próxima aos da -Lapachona (SI = 6,01 e 7,80, 

respectivamente), demonstrando ser uma molécula altamente promissora para o 

tratamento de CCEB e nos encorajando a prosseguir com seus estudos. 

No estudo feito na África do Sul, por Sunasse e col. (2013), foram sintetizados 

12 compostos derivados da estrutura do Lapachol. A atividade biológica dos 

compostos foi testada através do ensaio de viabilidade celular por MTT, em células 

de linhagem de Câncer de Células Escamosas de Esôfago (CCEE) - WHCO1. 

Obtiveram valores de IC50 entre 1,8 e 11,7 μM, variando de 2 a 9 vezes mais 

citotóxicos que a carboplatina (controle positivo) nos testes. Os compostos foram 

testados em células normais de fibroblastos NIH3T3, onde afirmam não apresentar 
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toxicidade, apenas 3 dos compostos foram capazes de reduzir a população de 

células não transformadas em 50%, com valores de IC50 = 7,4, 11,7 e 82,0 μM.  

Embora esse trabalho apresente valores de IC50 relativamente baixos para 

células cancerígenas, não foram apresentados os valores de inibição em 50% das 

células não transformadas, o que nos impede de fazer uma análise de IS e confirmar 

a seletividade das estruturas. 

Em 2009, Yamashita e col. sintetizaram dois compostos de naftoquinonas 

derivadas do Lapachol, onde diferiam um do outro apenas na orientação de seus 

radicais. Suas atividades biológicas foram testadas em células de linhagens 

tumorais de PC-3 (próstata), A549 (pulmão) e MCF-7 (mama). O composto 1 

apresentou alta atividade antiproliferativa nas três linhagens (IC50 = 0,14, 0,78 e 

0,51 μM, respectivamente), enquanto seu isômero (composto 2), apresentou 

resultados não tão promissores (IC50 = 1,57, 4,31 e 2,61 μM, respectivamente). 

Esse estudo mostrou a diferença da atividade biológica quando é alterada a 

orientação dos radicais presentes na molécula, o que pode explicar o fato de alguns 

compostos não terem atingido 50% da viabilidade enquanto outro com mesma base 

ou radical tenha apresentado atividade citotóxica elevada. 

Queiroz e col. (2008) testaram -lapachona em tumor de ascite de Ehrlich em 

camundongos, onde observaram o aumento da sobrevida em 42% dos animais 

tratados com a substância testada em relação ao grupo não tratado. Além da 

sobrevida, foi observada a redução em 37% de colônias das células cancerígenas 

nos animais portadores do tumor. Foram observados efeitos tóxicos no grupo de 

maior concentração testada (5 mg/kg), porém, em grupos de doses menores (1 e 2 

mg/kg), não foi observada toxicidade nos animais. 

Esse resultado nos incentiva a prosseguir com os testes de toxicidade in vivo, 

após os resultados positivos obtidos no ensaio de viabilidade celular, clonogênico e 

hemolítico. 

Nunes (2018) apresentou uma revisão de 14 artigos publicados entre 2008 e 

2018 onde foi analisada a atividade antitumoral do Lapachol, -lapachona, -

lapachona e/ou naftoquinonas sintetizadas derivadas dessas estruturas. Destes, 
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apenas 1 trabalho não apresentou resultado positivo com o uso dessas 

naftoquinonas em testes in vitro e/ou in vivo. 

Essa revisão nos mostra que essa classe de substâncias vem sendo testada 

com sucesso, demonstrando grande poder antitumoral, porém, o mecanismo de 

ação destas nas células tumorais ainda não é completamente esclarecido e é 

necessário elucidar as vias de morte induzidas pelas naftoquinonas.  

Com os estudos citados acima, podemos concluir que nossos resultados 

estão coerentes com os encontrados em literatura, e que por apresentar baixo valor 

de IC50 e alto valor de IS, nossos compostos são candidatos promissores a 

quimioterápicos.  
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7. Conclusão 

 

o Com base nos resultados apresentados anteriormente podemos concluir que 

os compostos sintéticos de Naftoquinonas fusionados a núcleos de triazol 

apresentam citotoxicidade em células de linhagem tumoral; 

 

o De todos os compostos testados, três deles (IMC04A, IMC04B e IMC04J) 

apresentam citotoxicidade e seletividade (IS 2,40, 3,55 e 6,01, 

respectivamente) para células tumorais de câncer oral (SCC4, SCC9 e 

SCC25) em relação a célula normal (fibroblasto) testada e são capazes de 

inibir a formação de colônias celulares tumorais; 

 

o Os compostos testados não apresentam efeito surfactante em células 

saudáveis (eritrócitos); 

 

o O composto IMC04J apresentou a maior citotoxidade e seletividade entre os 

três compostos finais, apresentou também a menor taxa de hemólise e a 

maior inibição de colônias de células tumorais, sendo assim, se mostra como 

composto mais promissor para dar continuidade em pesquisas para fármacos 

para tratamento de CCEB. 

 

8. Perspectivas 

 

o Realizar testes de toxicidade aguda in vivo em camundongos; 

 

o Investigar vias de morte celular para identificação da via de morte ativada. 
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