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RESUMO 

 

A Caatinga um bioma rico com uma flora bem adaptada ao seu clima predominante, 

o semi-árido, onde algumas dessas plantas possuem propriedades medicinais, 

destacando-se entre elas a Lippia grata (antiga Lippia gracilis), conhecida como 

alecrim-da-chapada. Essa espécie da família Verbenaceae é usualmente utilizada 

para tratamento de afecções de garganta e estômago, através chás e infusões. O 

objetivo do presente estudo foi avaliar a citotoxicidade e atividade anti-proliferativa 

decorrente do uso do óleo essencial e extrato hidroalcóolico da L. grata em linhagem 

celular de adenocarcinoma gástrico (AGS) in celula. Para isso, foi avaliada a 

viabilidade celular por meio da redução do brometo 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltretazólico (MTT), ensaio clonogênico e citometria de fluxo, bem como a análise 

dos componentes químicos presentes no óleo essencial através de cromatografia 

gasosa associada a espectrometria de massa. A viabilidade celular foi avaliada nos 

períodos de 24 h, 48 h e 72 horas nas concentrações de 125, 250, 500, 750 e 1000 

µg/mL para a redução do MTT tanto nas células AGS quanto na linhagem celular 

normal, de fibroblasto murino (3T3). Foi observada morte celular semelhante para 

AGS no período de 48 h e 72 h e discretamente em 24 h, tanto em relação ao óleo 

quanto ao extrato; a linhagem 3T3 apresentou morte celular apenas na maior 

concentração no período inicial, e durante 48 h e 72 h valores semelhantes a partir da 

concentração de 500 µg/mL. O ensaio clonogênico revelou redução em 100% da 

formação de colônias das células AGS. A citometria de fluxo revelou que o tratamento 

das células AGS com 500 µg/mL por 48 h foi melhor utilizando-se o óleo em detrimento 

do extrato, revelando 54,4% e 14% de células em apoptose tardia, respectivamente. 

Os componentes majoritários da análise fitoquímica do óleo essencial foram carvacrol 

(49,9%) seguido do timol (15,7%). Os resultados revelam um alto potencial anti-

proliferativo e anti-cancerígeno do óleo essencial e extrato da L. grata frente à 

linhagem AGS, derivada do câncer gástrico, pela indução da apoptose, quando 

comparado às células 3T3, sugerindo sua citotoxicidade seletiva para células 

malignas. Estes resultados são promissores e motivam a realização de novos estudos 

com os produtos obtidos das folhas da L. grata, visando avaliar farmacologicamente 

se viáveis no tratamento dos distúrbios gástricos. 

Palavras-chave: Adenocarcinoma gástrico. Carvacrol. Timol. Alecrim-da-chapada. 



 
 

ABSTRACT 

 

The Caatinga is a rich biome with a flora well adapted to its predominant climate, the 

semi-arid, where some of these plants have medicinal properties, among them the 

Lippia grata (formerly Lippia gracilis), known as alecrim-da-chapada. This specie of 

the Verbenaceae family is usually used to treat throat and stomach conditions through 

teas and infusions. The objective of the present study was to evaluate the cytotoxicity 

and anti-proliferative activity resulting from the use of the essential oil and 

hydroalcoholic extract of L. grata in cell line of gastric adenocarcinoma (AGS) in cell. 

For this, cellular viability was evaluated by the reduction of (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-

yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide (MTT), clonogenic assay and flow cytometry, as 

well as the analysis of the chemicals components present in the essential oil through 

gas chromatography associated with mass spectrometry. Cell viability was assessed 

at 24 h, 48 h and 72 h at the concentrations of 125, 250, 500, 750 and 1000 μg/mL for 

MTT reduction in both AGS cells and normal murine fibroblast cell line (3T3). Similar 

cell death for AGS was observed in 48 h and 72 h and discreetly in 24 h, both in relation 

to oil and extract; the 3T3 line presented cell death only at the highest concentration in 

the initial period, and for 48 h and 72 h similar values from the concentration of 500 

μg/mL. The clonogenic assay reveals a 100% reduction in tumor cell proliferation 

(AGS). Flow cytometry revealed that the treatment of AGS cells at 500 μg/mL for 48 h 

was better using the oil over the extract, revealing 54.4% and 14% cells in late 

apoptosis, respectively. The major components of the phytochemical analysis of the 

essential oil were carvacrol (49.9%) followed by thymol (15.7%). The results reveal a 

high anti-proliferative and anti-carcinogenic potential of the essential oil and L. grata 

extract against the AGS line derived from gastric cancer, by the induction of apoptosis 

when compared to 3T3 cells, suggesting its selective cytotoxicity for malignant cells. 

These results are promising and motivate the realization of new studies with the 

products obtained from L. grata leaves, in order to evaluate pharmacologically if 

feasible in the treatment of gastric disorders. 

Keywords: Gastric adenocarcinoma. Carvacrol. Thymol. Alecrim-da-chapada. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O estômago humano é um órgão capaz de realizar a digestão parcial dos 

alimentos e secreção de enzimas e hormônios. Ele possui uma das redes mais 

complexas no corpo, sendo colonizado por trilhões de microrganismos incluindo 

bactérias (MENG et al., 2018). Esse microbioma pode auxiliar no desenvolvimento de 

diversas doenças e cânceres, como o gástrico, cujo principal fator de risco é a infecção 

pela Helicobacter pylori (ZHANG et al., 2017). 

As doenças gástricas associadas com a infecção por H. pylori continuam 

constituindo uma ameaça de saúde pública em diferentes partes do mundo. 

Dificuldades criadas pelas terapias padrão (por ex.: triplas, quádruplas) para tratar 

doenças associadas a esta bactéria tem sido reconhecida como limitantes, e, portanto, 

tratamentos alternativos têm sido propostos (AYALA, 2014). 

Em relação ao uso de medicamentos de forma geral, este grupo tem crescido 

ano a ano, gerando um alto faturamento do mercado farmacêutico, alcançando um 

valor de R$63,5 bilhões em 2016 apenas no setor industrial (ANVISA, 2017). O uso 

de medicamentos alopáticos muitas vezes se dá de forma indiscriminada, podendo 

ocasionar uma tolerância medicamentosa para o indivíduo, ou seja, levando à 

diminuição da resposta a um fármaco devido ao seu uso contínuo, sendo isto 

frequente devido à automedicação (ONU, 2018). 

No Brasil, mesmo com o incentivo da indústria farmacêutica para o uso de seus 

produtos, grande parte da população ainda faz uso de práticas terapêuticas 

complementares à tradicional, conjugando medicamentos alopáticos ao uso de 

remédios à base de plantas com propriedades medicinais, no intuito de alívio e/ou 

cura de algumas doenças (BADKE, 2008). Para se ter uma ideia, entre 2013 e 2015 

a busca por esses produtos no Sistema Único de Saúde (SUS) cresceu em cerca de 

161%, corroborando com a valorização das plantas medicinais nos tratamentos 

alternativos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016b). 

A utilização de plantas para fins medicinais tem sido adotada por muitos povos 

pelo mundo, desde aproximadamente 2800 a.C., conforme registrado desde a 

antiguidade pelas civilizações da China, Índia, Egito e Grécia (ROYER et al., 2013). A 

crença popular da cura de doenças através de plantas com propriedades medicinais 

tem se arrastado até os dias atuais, demonstrando sua importância. Parte dessa flora 
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rica em plantas com propriedades medicinais pode ser encontrada no Brasil, que 

dentre os seus biomas possui a Caatinga, presente em boa parte do Nordeste com 

predomínio do clima semiárido (YUNES; CECHINEL FILHO, 2014).  

A Caatinga alberga plantas usadas como remédios por muitas gerações; dentre 

tantas famílias com tais propriedades, há a Verbenaceae, onde pode-se destacar o 

gênero Lippia, com mais de 200 espécies, dentre as quais 120, aproximadamente, 

encontram-se em território brasileiro (GOMES; NOGUEIRA; MORAES, 2011a; 

SOARES; TAVARES-DIAS, 2013). Uma espécie particular, a Lippia grata Schauer, 

também conhecida como alecrim-da-chapada ou alecrim-do-serrote, possui suas 

folhas ricas em óleo essencial, que, comprovadamente, possui atividade 

antimicrobiana contra fungos e bactérias (ALBUQUERQUE et al., 2006; BITU et al., 

2012), bem como antiparasitária (DE MELO et al., 2013; SOARES et al., 2017) e anti-

inflamatória (MENDES et al., 2010). 

As folhas da L. grata tem sido utilizadas no tratamento popular de afecções do 

estômago, como em casos de úlceras (PASCUAL et al., 2001), sendo objeto de estudo 

para possíveis tratamentos de forma alternativa aos padrão (alopáticos). Apesar de 

existir uma série de fatores que compliquem a susceptibilidade a doenças que 

acometam o estômago, a presença de algumas cepas da Helicobacter pylori (as mais 

virulentas), tem permitido a destruição deste tecido, podendo ocasionar úlceras 

gástricas, linfoma do tecido linfoide associado a mucosa (MALT) e até 

adenocarcinoma gástrico (ESPINOZA et al., 2018). 

Diante do exposto e motivado a utilizar parte da flora regional com o intuito de 

buscar tratamentos alternativos para distúrbios gástricos, este trabalho possui como 

objetivo avaliar a atividade citotóxica e anti-proliferativa do óleo essencial e extrato 

hidroalcóolico da L. grata in celula, para verificar a eficiência medicinal da planta e 

seus componentes. 
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 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Plantas medicinais 

 

As plantas, de uma forma geral, sempre estiveram presentes na vida do ser 

humano, podendo ser tão antigas quanto a primeira civilização da Terra. O homem 

procurou uma forma de sobrevivência através daquilo que era palpável, como as 

plantas. A partir disto tomou para si, através de erros e acertos, por gerações, o que 

poderia ser considerado benéfico ou não para o organismo a partir das plantas: ora 

usado como alimento, ora como agentes de cura de doenças (HARAGUCHI; 

CARVALHO, 2010). Sendo assim, utilizou-se das plantas como alimento e incorporou 

a isso a busca de matéria-prima para a confecção de roupas, ferramentas, 

combustíveis, etc., aumentando, assim, a chance de sobrevivência (YUNES; 

CECHINEL FILHO, 2014). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, “plantas medicinais são 

aquelas que tem sido usadas para propósitos medicinais uma vez ou outra, embora 

não necessariamente seja um produto disponível para a venda, mas que origina um 

medicamento fitoterápico” (WHO, 1998). Portanto, as plantas medicinais têm 

possibilitado a sobrevivência do homem com o seu uso como remédios e facilitado a 

descoberta de novos fármacos. 

 

 Breve relato histórico 

 

Achados arqueológicos datam o uso de várias plantas há mais de 60 mil anos, 

como a alteia (Althaea officinalis), que possui propriedades anti-inflamatórias e 

imunomoduladoras (VALIZADEH et al., 2015).  

Os Sumérios, na Mesopotâmia em cerca de 5000 a.C., por exemplo, utilizavam 

algumas plantas com propriedades medicinais, como a Papaver somniferum (ópio), 

cujas propriedades são analgésicas (REID et al., 2018; YUNES; CECHINEL FILHO, 

2014). Acredita-se que o registro mais antigo de plantas utilizadas como remédios 

trata-se de um livro denominado Pen Ts’ao, de 2800 a.C., escrito pelo herborista 

chinês Shen Numg, que descreve o uso de centenas de plantas medicinais na cura 

de várias doenças (ALMEIDA, 2011). 
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Outro exemplo trata-se do cacto peiote (Lophophora williamsii), que foi um 

remédio utilizado por índios mexicanos em cerca de 1000 a.C. em machucados e 

ferimentos, e que recentemente suas atividades antibióticas foram comprovadas, além 

do uso pelos efeitos psicodélicos quando ingeridos (RODRÍGUEZ; ANGULO-

SÁNCHEZ; HERNÁNDEZ-CASTILLO, 2006).  

Ao decorrer do tempo houve uma oscilação quanto ao conhecimento científico 

do uso de plantas como remédios por parte daqueles que detinham conhecimento 

sobre o assunto, como o clero. No período do Renascimento (1.300 a 1.600 d.C.) 

ocorre uma retomada das pesquisas das propriedades medicinais das plantas, dentre 

as quais abordam o emprego destas como forma paliativa ou curativa de tratar as 

doenças (BADKE, 2008). No entanto, a obra que relacionou os efeitos medicinais das 

plantas conforme conhecemos nos dias de hoje foi “My water cure”, de Sebastian 

Kneipp, que promoveu um conceito de tratamento holístico baseado em pilares: 

fitoterapia, exercício, nutrição equilibrada e terapia reguladora (LOCHER; PFORR, 

2014). 

Estima-se que cerca de 40% dos medicamentos disponíveis no mercado foram 

desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de fontes naturais, assim subdivididos: 

25% de plantas, 12% de micro-organismos e 3% de animais (CALIXTO et al., 2001). 

Dos 252 fármacos considerados básicos e essenciais pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), 11% são originários de plantas e um número significativo são fármacos 

sintéticos obtidas de precursores naturais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016a). Isso 

exemplifica ainda mais a importância das plantas na cura, tanto na indústria 

farmacêutica quanto na parte de cosméticos (REID et al., 2018). 

 

 Utilização das plantas medicinais no Brasil 

 

O Brasil possui a maior biodiversidade do mundo, compreendendo mais de 

45.000 espécies de plantas superiores (cerca de 20 a 22% de todas as plantas 

existentes no planeta). Inclusive, alguns dos princípios ativos dos fármacos têm sido 

isolados das plantas medicinais brasileiras e utilizados no comércio (DUTRA et al., 

2016).  

O território brasileiro possui seis biomas em abundância de espécies 

medicinais: Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal Mato-grossense, Pampas, 

Cerrado e Caatinga. Curiosamente, alguns desses biomas possuem uma flora rica em 
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plantas com propriedades medicinais que são utilizadas de forma popular para 

tratamento de doenças, das quais ainda não foram avaliadas quimicamente, 

farmacologicamente ou toxicologicamente (ALMEIDA, 2011). 

A população brasileira possui uma longa tradição do uso de plantas medicinais 

para o tratamento de diferentes doenças, tanto agudas quanto crônicas. Isso tem 

chamado a atenção de pesquisadores e empresas farmacêuticas brasileiras do ramo 

também a estudar e investir em suas plantas nativas e seus princípios ativos, como 

pesquisadores e empresas de outros continentes o fazem utilizando-se de tecnologias 

como a metagenômica e metabolômica (DUTRA et al., 2016; HARVEY; EDRADA-

EBEL; QUINN, 2015). 

Em território brasileiro, as plantas medicinais são consideradas “remédios de 

baixo custo”, e o que se passa pela mente dos seus usuários é que as mesmas não 

possuem boa qualidade, quando comparado aos fármacos já existentes no mercado. 

Na verdade, o que realmente falta é um controle de qualidade criterioso dos produtos 

já existentes, uma vez que a maior parte das espécies vegetais utilizadas pelos 

brasileiros não possui ação farmacológica e toxicológica devidamente comprovada, 

bem como estudo químico das mesmas (YUNES; CECHINEL FILHO, 2014). 

A finalidade do uso de plantas medicinais consiste em sua atividade biológica 

desempenhada por algum de seus metabólitos secundários, como terpenos e 

compostos fenólicos, que estão presentes em alguns dos seus óleos essenciais e 

extratos (VIZZOTO; KROLOW; WEBER, 2010). Esses metabólitos apresentam 

atividades, comprovadamente, anticancerígena (RAFFA et al., 2017; RAVISHANKAR 

et al., 2013), antinociceptiva (NISHIJIMA et al., 2014) e anti-inflamatória (MAHMOODI 

et al., 2018), antimicrobiana (MITROPOULOU et al., 2017; MOTA; DANTAS; FROTA, 

2018), dentre outras. 

O órgão responsável pela regulamentação, comercialização e fiscalização das 

plantas medicinais com fins terapêuticos em território brasileiro é a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). De acordo com a ANVISA, atualmente existem 66 

plantas permitidas para o uso como fitoterápicos. Dentre elas estão algumas famílias 

de plantas responsáveis pelo tratamento de vários problemas relacionados à saúde, 

como a Verbenaceae. Dentre os gêneros dessa família destaca-se a Lippia, atuando 

como um anti-inflamatório (DUTRA et al., 2016; GUILHON et al., 2011; MENDES et 

al., 2010; PASCUAL et al., 2001; RIELLA et al., 2012), antimicrobiano (AGUIAR et al., 

2008; ALBUQUERQUE et al., 2006), antioxidante (SILVA DAMASCENO et al., 2018), 
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analgésica (SIQUEIRA-LIMA et al., 2019), dentre outros, devido aos metabólitos 

secundários presentes em seus óleos essenciais e extratos. 

 

 Óleos essenciais e extratos vegetais 

 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os óleos 

essenciais são produtos voláteis de origem vegetal obtidos por processo físico e 

podem se apresentar isoladamente ou misturados entre si, retificados, desterpenados 

ou concentrados (BRASIL, 1961). 

Os óleos essenciais podem ser obtidos através da extração de diferentes partes 

das plantas aromáticas, sendo mais frequente em folhas, flores e frutos, e menos 

raízes, rizomas, lenhos, córtex ou sementes (YUNES; CECHINEL FILHO, 2014). Os 

principais processos envolvidos com sua extração incluem destilação arraste a vapor 

ou a água, bem como extração por solvente, expressão sob pressão, extração de 

fluido supercrítico e água subcrítica (EDRIS, 2007). 

As principais classes de componentes que constituem os óleos essenciais 

possuem baixa massa molecular, principalmente misturas de fenilpropanoides e 

terpenoides, especificamente monoterpenos (C10) e sesquiterpernos (C15), embora 

diterpenos (C20) também possam estar presentes (DHIFI et al., 2016). Grande parte 

dos componentes dos óleos essenciais podem ser identificados através de 

cromatografia gasosa associada à espectrometria de massa (CG/EM), baseado nos 

bancos de dados já existentes, como o de Adams (ADAMS, 2007; GANZERA; 

MURAUER, 2017). 

Devido à sua frequente presença nos vegetais, facilidade de acesso e 

diversidade na composição química, os óleos essenciais acabam sendo 

continuamente objeto de estudo visando a identificação de atividades biológicas cujos 

resultados apontam para um potencial terapêutico importante. Dentre as principais 

atividades farmacológicas já atribuídas aos óleos essenciais destacam-se: 

antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, antiparasitária, analgésica, antitumoral, 

dentre outras (YUNES; CECHINEL FILHO, 2014). 

Dentre os componentes presentes nos óleos essenciais das plantas com 

propriedades medicinais, como as do gênero Lippia, o timol e o carvacrol se destacam 

devido suas pronunciadas atividades antimicrobiana e antiparasitária. Estes 

monoterpenos aromáticos são os constituintes principais dos óleos essenciais de 
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várias plantas aromáticas, tais como a Lippia grata, Zataria multiflora e Carum 

copticum (COSTA et al., 2017; DE A. MATOS et al., 1999; HEZARJARIBI et al., 2015). 

Em contrapartida aos óleos essenciais, os extratos são definidos como 

produtos obtidos por esgotamento a frio ou a quente, a partir de produtos de origem 

animal, vegetal ou microbiana com solventes permitidos, devendo conter os princípios 

sápidos aromáticos voláteis e fixos correspondentes ao respectivo produto natural, 

podendo apresentar-se como extratos líquidos ou secos (BRASIL, 1961). 

O extrato obtido pode estar pronto para uso como agente medicinal em sua 

forma fluida, que mais a frente pode ser processada e incorporada nas formulações 

de cápsulas ou ainda pode se tentar isolar apenas um componente químico deste 

fluido inicial. Como exemplo a escopolamina, que, segundo aprovada pela ANVISA, é 

comercialmente conhecida como hioscina butilbromida ou Buscopan, um 

medicamento utilizado para tratamento dos sintomas de cólicas gastrintestinais 

(estômago e intestinos), cólicas e movimentos involuntários anormais das vias biliares 

e cólicas dos órgãos sexuais e urinários (HANDA et al., 2008). 

Existem diversos métodos empregados na obtenção do extrato de plantas, 

como a maceração, percolação, extração por fluido supercrítico, dentre outros 

(HANDA et al., 2008). O método de extração escolhido poderá refletir em seu 

rendimento, pois fatores como solvente, temperatura e ação mecânica (agitação e 

pressão) possuem influência nesse processo (VEGGI, 2009). 

Diversos trabalhos já demonstraram a importância do uso das mais diferentes 

formulações de extratos de plantas utilizados como antiparasitários (GUTIÉRREZ-

REBOLLEDO; DRIER-JONAS; JIMÉNEZ-ARELLANES, 2017; HEZARJARIBI et al., 

2015), suplementos alimentares (FIBIGR; ŠATÍNSKÝ; SOLICH, 2018), tratamentos 

para desordens de ansiedade (FEDOTOVA et al., 2017), fibrose cística (BAHRI et al., 

2017), dentre outros. 

Alguns estudos já demonstram a utilização dos óleos essenciais e extratos 

provenientes da Lippia, com atividades anti-inflamatórias (BRAGA et al., 2019), 

analgésicas (MENDES et al., 2010), antimicrobianas (ZARE et al., 2012), 

antiparasitárias (SOARES et al., 2017), dentre outras, corroborando com sua 

importância na realização de novos estudos de suas espécies para descoberta de 

potenciais atividades que possam auxiliar no tratamento de doenças. 
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 Alecrim-da-chapada (Lippia grata Schauer) 

 

A Lippia grata Schauer, anteriormente denominada Lippia gracillis, também 

conhecida como alecrim-da-chapada, alecrim-do-taboleiro ou alecrim-do-serrote é 

uma planta pertencente à família Verbenaceae, da ordem Lamiales. Essa família 

compreende mais de 35 gêneros, dentre eles a Lippia, com mais de 200 espécies de 

ervas, arbustos, subarbustos e lianas (COSTA et al., 2017; GOMES; NOGUEIRA; 

MORAES, 2011a; SANTOS et al., 2016). A L. grata é endêmica da região do semi-

árido nordestino, distribuindo-se amplamente dentro da caatinga (MARCELINO-JR et 

al., 2005). A Figura 1 traz um exemplar desta planta.  

 

 

Na região nordeste do país as espécies de Lippia são utilizadas na medicina 

popular para o tratamento de resfriados, bronquites, tosses e outros distúrbios 

relacionados ao estômago e fígado. Muitas comunidades, especialmente as indígenas 

e rurais, usam esses vegetais em forma de chás, xaropes, infusões, etc (COSTA et 

al., 2017; SARRAZIN et al., 2012). 

 

Figura 1 – Alecrim-da-chapada (Lippia grata). 

 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2018. 
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 Características gerais 

 

O gênero Lippia contempla espécies distribuídas principalmente na América 

Central, regiões tropicais da África, América do Norte, América do Sul e Austrália. Os 

principais centros de diversidade específica das espécies de Lippia estão localizados 

no México e Brasil, sobretudo nos biomas do Cerrado e Caatinga (SOARES; 

TAVARES-DIAS, 2013). 

A L. grata, endêmica do bioma caatinga, apresenta-se como um arbusto 

ramificado que varia de 2,5 cm até 2 metros de altura, com caule quebradiço, folhas 

simples e pequenas (cerca de 1 cm de comprimento); suas flores são brancas, e tanto 

as flores quanto as folhas são bastante odoríferas (DANTAS et al., 2010; GOMES; 

NOGUEIRA; MORAES, 2011a). A planta possui grande resistência à seca e às altas 

temperaturas, somente perdendo as folhas após um longo período de estiagem 

(MARCELINO-JR et al., 2005). 

 

 Composição química 

 

A principal composição química das espécies de Lippia evidencia, 

principalmente, os constituintes voláteis (GOMES; NOGUEIRA; MORAES, 2011a). 

Todavia, outros constituintes como esteroides, flavanoides, saponinas e xantonas 

também foram relatados como constituintes desse gênero (DE A. MATOS et al., 1999; 

PINHO et al., 2012; RAFFA et al., 2017).  

Os óleos essenciais (OE) são frequentemente encontrados nos vegetais de 

forma geral, não sendo diferente na L. grata. Devido a sua facilidade de acesso, bem 

como variedade de composição química, os OE constituem objeto de extensiva 

pesquisa de identificação de atividades biológicas, cujos resultados apontam para um 

potencial terapêutico a ser discutido (YUNES; CECHINEL FILHO, 2014). 

Os constituintes presentes na análise dos óleos descritos na literatura podem 

sofrer variações decorrentes de fatores climáticos, justificando o porquê alguns 

componentes são majoritários para algumas espécies em detrimento de outras 

(GOBBO-NETO; LOPES, 2007). A literatura aponta como os componentes 

majoritários dos óleos essenciais da L. grata o timol, carvacrol e ρ-cimeno, que são 

monoterpenos naturais. Dentre as atividades biológicas desempenhadas por esses 
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constituintes, pode-se destacar a ação antimicrobiana, por exemplo (ALBUQUERQUE 

et al., 2006; M. NETO et al., 2010; MARCHESE et al., 2016; RIELLA et al., 2012). A 

Tabela 1 apresenta os constituintes majoritários dos óleos essenciais de diferentes 

espécies de Lippia. 

 

Tabela 1 – Constituintes majoritários dos óleos essenciais de diferentes espécies de Lippia. 

Espécies de planta 
Constituintes majoritários (% relativa) 

Referências 
Primeiro Segundo Terceiro 

Lippia alba 
Geranial 
(34,92) 

Neral (26,87) Linalol (4,92) 
JANNUZZI et al., 

2011 

Lippia grata 
Carvacrol 
(27,59) 

Timol (18,0) 
ρ-cimeno 
(16,24) 

CARVALHO et al., 
2013 

Lippia origanoides 
Carvacrol 

(46,2) 
ρ-cimeno 

(12,0) 
γ-terpineno 

(9,5) 
ESCOBAR et al., 

2010 

Lippia sidoides Timol (68,81) 
ρ-cimeno 
(10,02) 

β-cariofileno 
(8,13) 

CAVALCANTI et al., 
2010 

 

 

Pouco se sabe sobre a ação dos extratos hidroalcóolicos da L. grata, uma vez 

que a maioria dos estudos foram realizados acerca do óleo essencial da planta. 

Segundo metodologia proposta por Matos (2009), deve-se procurar na prospecção 

fitoquímica do extrato hidroalcóolico a ocorrência de alcaloides, cumarinas, 

flavonoides, metilxantinas, quinonas, saponinas e taninos, estando associados à ação 

antibacteriana e antitumoral (ARAÚJO, 2014; MATOS, 2009). A Tabela 2 apresenta o 

potencial biológico de diferentes extratos de Lippia spp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 2 – Potencial biológico de diferentes extratos de Lippia spp. 

Espécie Tipo de extrato Constituintes 
Atividade 
biológica 

Referências 

Lippia alba OE; EE 
Geranial, neral, 

α-limoneno  

Atividade 
antibacteriana: 
M. tuberculosis; 
S. aureus, M. 

luteus, B. 
subtilis, M. 
smegmatis. 

 

MOTA et al., 
2018; AGUIAR 

et al., 2008 

Lippia grata OE 
Carvacrol, timol, 

metil timol, ρ-
cimeno 

Atividade 
antibacteriana: 

E. coli, P. 
aeruginosa, S. 

aureus, B. 
cereus, S. 
flexineri, K. 

pneumoniae. 
 

BITU et al., 
2012; GUILHON 

et al., 2011; 
MENDES et al., 

2010 

Lippia sidoides OE; EE 

Tanino, 
catequina, 

flavonoides, 
esteroides, 
derivados 

cumarínicos; 
cariofileno, ρ-

cimeno, γ-
terpineno  

Atividade 
antifúngica: C. 

albicans. 
Atividade 

antioxidante. 
Atividade 

antibacteriana: 
M. tuberculosis. 

BRAGA et al., 
2019; MOTA et 

al., 2018 

OE: óleo essencial; EE: extrato etanólico.  
M. tuberculosis: Mycobacterium tuberculosis; E. coli: Escherichia coli; P. aeruginosa: Pseudomonas 
aeruginosa; B. cereus: Bacillus cereus; S. flexineri: Salmonella flexineri; K. pneumoniae: Klebsiella 
pneumoniae; S. aureus: Staphylococcus aureus; M. luteus: Micrococcus luteus; B. subtilis: Bacillus 
subtilis; M. smegmatis: Mycobacterium smegmatis; C. albicans: Candida albicans. 
 
 
 

 Atividades biológicas descritas na literatura 

 

Desde a descoberta dos componentes do óleo essencial e alguns componentes 

do extrato hidroalcóolico da L. grata, diversas pesquisas na área de desenvolvimento 

de propriedades biológicas contra microrganismos, parasitas e doenças têm sido 

desenvolvidas. 

Estudos demonstram as atividades encontradas nos óleos essenciais e nos 

extratos hidroalcóolicos, da Lippia grata, como atividades acaricidas (BORN et al., 

2018; CAVALCANTI et al., 2010; COSTA-JÚNIOR et al., 2016), antibacterianas (BITU 

et al., 2014; FERRAZ et al., 2013; M. NETO et al., 2010), antifúngicas (CAROLINE et 

al., 2014; FERNANDES et al., 2015), antiparasitárias (DA SILVA et al., 2018; DE 

MELO et al., 2013; GALVÃO et al., 2018; SOARES et al., 2017), inseticidas (ZOUBIRI; 

Fonte: autoria própria. 
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BAALIOUAMER, 2014), gastroprotetoras (MARTINS, 2017), analgésicas (MENDES 

et al., 2010), anticolinesterásicas (VANZOLINI et al., 2018), citotóxicas (FERRAZ et 

al., 2013), etc. 

A presença de componentes químicos orgânicos chamados terpenos tem 

chamado atenção para as atividades biológicas acima citadas: os denominados 

terpenos naturais (monoterpenos ou sesquiterpenos) como o carvacrol, timol e ρ-

cimeno, possuem ação antimicrobiana por envolver a ruptura da membrana 

bacteriana (FERNANDES et al., 2015). Outros componentes, mais presentes nos 

extratos hidroalcóolicos, como as flavonas, flavanoides e flavonóis, possuem como 

possível mecanismo de ação antibacteriano a formação de complexos com proteínas 

extracelulares ou com a parede celular bacteriana, levando a ruptura da membrana 

quando possui um teor mais lipofílico (ARAÚJO, 2014). A Figura 2 traz algumas das 

principais estruturas químicas dos constituintes majoritários encontrados comumente 

em espécies do gênero Lippia. 

 

Figura 2 – Principais estruturas químicas dos constituintes majoritários encontrados comumente em 
espécies do gênero Lippia. 

 
Geranial  

Neral 

 
Linalol 
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Mirceno 

 

 

Um estudo utilizando o óleo essencial da L. grata demonstrou que esse produto 

pôde auxiliar no desenvolvimento de um protótipo de controle do fungo Thielaviopis 

paradoxa, agente causal da resinose da estirpe do coqueiro, levando a uma perda 

econômica para quem trabalha com esse ramo. A ação fungicida do óleo essencial 

em uma nanoemulsão apresentou alta eficiência no controle da doença e baixa 

Fonte: PubChem, 2019. 
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fitotoxicidade, representando, portanto, uma boa alternativa para um controle eficiente 

da T. paradoxa nos coqueiros (CRUZ et al., 2018). 

Outros pesquisadores avaliaram as atividades anti-inflamatórias e cicatrizantes 

do timol, um monoterpeno presente no óleo essencial da L. grata, em modelo in vivo. 

Eles verificaram que o grupo tratado com timol conseguiu inibir o aumento da 

permeabilidade microvascular e influxo leucocitário no tecido conjuntivo da pata dos 

animais, reduzindo significativamente o edema formado, de acordo com a dosagem 

da enzima mieloperoxidase (MPO) – presente em leucócitos de linhagem granulocítica 

e monocítica, contagem total de células e análise histológica, além de verificar uma 

melhor reorganização do colágeno presente na cicatrização. Este estudo sugere que 

um dos monoterpenos presente no óleo essencial da L. grata é um componente 

promissor que poderá ser utilizado no tratamento de processos inflamatórios, bem 

como o cicatrização de feridas, havendo necessidade de mais estudos para 

aprofundamento de formulação de fitoterápicos com essa finalidade (RIELLA et al., 

2012). 

A importância dada as ações biológicas desse vegetal levaram a inúmeros 

estudos para compreender melhor suas funções no organismo como antimicrobiano, 

anti-inflamatório, antiparasitário, analgésico, antitumoral, dentre outras atividades 

biológicas anteriormente citadas. A principal discussão científica toma por base a 

composição encontrada nos extratos hidroalcóolicos e/ou óleos essenciais da L. grata 

e é através desta discussão que o presente trabalho vai se retratar. 

  

 A microbiota gástrica e sua influência no processo carcinogênico 

 

O estômago humano é o órgão responsável pela digestão parcial dos alimentos 

e secreção de enzimas e hormônios, apresentando-se em quatro regiões: cárdia, 

fundo, corpo e antro (ou piloro); além disso, possui quatro camadas epiteliais, que são 

a mucosa, submucosa, muscular e serosa (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).  

Diversos fatores exógenos de agressão podem desorganizar a camada epitelial 

e levar à sua irritação – fenômeno conhecido como gastrite. A gastrite aguda é um 

processo inflamatório da mucosa transitória, podendo ser assintomático ou 

sintomático, acompanhado de dor epigástrica, náusea e vômito (casos mais graves 

podem acompanhar erosão de mucosa, ulceração, hemorragia, etc) (ROBBINS; 

COTRAN; KUMAR, 2010). Além da gastrite, pode ocorrer também casos de ulceração 
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ocasionados por estresse emocional, substâncias ingeridas (alguns anti-inflamatórios 

não esteroidais, álcool, etc) e alguns micro-organismos, como a bactéria Helicobacter 

pylori, por exemplo (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

Esse órgão, talvez, componha uma das redes mais complexas no corpo e é 

colonizado por trilhões de microrganismos incluindo bactérias, arquea, fungos, 

protistas e vírus, onde as bactérias são os maiores habitantes deste sítio (MENG et 

al., 2018). Tal microbioma pode auxiliar no desenvolvimento de diversas doenças 

autoimunes e cânceres, como câncer de colorretal, pancreático e gástrico, sendo este 

último tendo como fator de risco a infecção pela H. pylori (ZHANG et al., 2017). 

Segundo Espinoza et al. (2018), a identificação das espécies da microbiota 

gástrica, incluindo a mucosa e o suco gástrico, inicialmente foi realizada através das 

metodologias de isolamento por cultura; todavia, cerca de apenas 30% dos comensais 

isolados apresentaram crescimento, tornando-se necessária a avaliação através de 

técnicas moleculares, como metagenômica e sequenciamento do rRNA 16s, para 

alcançar a maior biodiversidade do sítio. Baseado nessas análises foram descritas 

bactérias do gênero Prevotella, Streptococcus, Veillonella, Rothia, Pasteurellaceae, 

Fusobacterium, Actinomyces, Neisseria, Haemophilus e Porphyromonas, além de 

achados mais comuns em crianças de Helicobacter, Pseudomonas e Staphylococcus 

(ESPINOZA et al., 2018). 

Embora o mecanismo preciso para determinar a composição da microbiota 

gástrica não tenha sido totalmente compreendido, sugere-se que vários fatores 

possam influenciar na modulação do nicho gástrico, como a dieta, uso de antibióticos, 

uso de probióticos, o uso prolongado de inibidores de bomba de prótons (PPI), bem 

como infecção por H. pylori. Fatores como idade, geografia, imunossupressão e 

suplementos vitamínicos também apresentaram-se como fatores de modulação desse 

ambiente (ESPINOZA et al., 2018). Esses fatores estão relacionados na Figura 3. 
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Figura 3 – Fatores capazes de alterar a composição da microbiota gástrica humana. 

 

PPIs: Inibidores de bomba de prótons. H. pylori: Helicobacter pylori. 

 

 

As espécies de Helicobacter são microaerófilas estritas, com morfologia 

espiralada ou helicoidal. Muitas espécies exibem uma forte atividade da uréase, além 

de possuírem flagelos com bainha (WINN; KONEMAN, 2006). A H. pylori é o principal 

fator indutor de úlceras gástricas na região do antro pilórico. Sua ação ocorre pela 

produção de amônia, seguida da invasão da camada de muco e adesão à membrana 

celular, possibilitando a nutrição e a replicação bacteriana. A morte das células 

superficiais gástricas leva à ulceração hemorrágica, com rompimento dos capilares da 

lâmina própria. A maior parte dos portadores da H. pylori são assintomáticos ou 

afetados por gastrite leve (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

As variações genômicas apresentadas pelas cepas podem ser responsáveis 

pela codificação de diferentes fatores de virulência, capazes de determinar diversos 

tipos de lesão no hospedeiro (GUIMARÃES; CORVELO; BARILE, 2008). Um dos 

principais fatores de virulência associados à H. pylori são os genes CagA e VacA 

(AFTAB et al., 2017; BRIDGE; MERRELL, 2013).  

A H. pylori está diretamente relacionada com a maior incidência de câncer de 

estômago. Tal câncer aqui no Brasil apresentou-se como o quarto mais incidente em 

homens (8,5%) e o quinto (4,8%) em mulheres, de acordo com levantamento feito pelo 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA, 2017). Estimativa 
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para o ano de 2018 segundo o mesmo instituto é de 600 mil casos novos de câncer, 

com cerca de 13.540 casos novos de câncer de estômago entre homens e 7.750 nas 

mulheres para cada ano (biênio 2018-2019). Sem considerar os tumores de pele não 

melanoma, o câncer de estômago em homens é o segundo mais frequente nas 

Regiões Norte (12,35/100 mil) e Nordeste (11,17/100 mil). Para as mulheres, é o 

quinto mais frequente nas Regiões Sul (8,95/100 mil), Centro-Oeste (6,52/100 mil) e 

Norte (5,34/100 mil) (INCA, 2017). 

Estudos que proporcionem a análise de linhagens celulares relacionadas com 

a infecção por esta bactéria são extremamente úteis para o desenvolvimento de novas 

alternativas terapêuticas almejando um tratamento eficiente para afecções gástricas. 

Araújo (2014) verificou a atividade ANTI-Helicobacter pylori através de extratos 

orgânicos de Encholirium spectabile e Syzygium cumini frente às células da linhagem 

HeLa e VERO. Foi constatado que as concentrações 260, 2600 e 26000 μg/mL do 

óleo essencial do S. cumini induziu morte celular em 78,1%, 86,0% e 90,1%, 

respectivamente, da linhagem HeLa; em contrapartida, o ensaio citotóxico frente à 

linhagem VERO induziu 49,58%, 82,61% e 75,31% de morte celular para as 

concentrações de 260, 2600 e 26000 μg/mL, respectivamente (ARAÚJO, 2014). 

Neste sentido, pesquisas envolvendo as células de adenocarcinoma gástrico 

humano, como a AGS (CRL 1739®) têm sido desenvolvidas, com o intuito de se 

estudar o efeito ANTI-Helicobacter nesses cultivos celulares, geralmente se testando 

princípios ativos ou extratos e óleos provenientes de plantas de valor medicinal. 

 

 Avaliação da atividade química do óleo essencial da L. grata 

 

A avaliação da atividade química ocorreu por metodologias que envolvessem a 

análise fitoquímica do óleo essencial da L. grata, como cromatografia gasosa 

associada a espectrometria de massa (CG/EM), como já descrita na literatura (ARASU 

et al., 2019; CHOU et al., 2018; PANDIYAN; MATHEW; MUNUSAMY, 2019). Para 

isto, os tópicos abaixo refletem os princípios utilizados para essas avaliações, na 

tentativa que auxiliar o leitor em seu entendimento. 
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 Cromatografia gasosa associada a espectrometria de massa 

 

A cromatografia gasosa associada a espectrometria de massa consiste em uma 

técnica de análise qualitativa e quantitativa de fitoquímicos, podendo ser aplicada em 

amostras sólidas, líquidas ou gasosas, sendo mais indicado em amostras que 

apresentem componentes voláteis. Primeiramente as amostras são convertidas a um 

estado gasoso pela cromatografia gasosa e então a análise é realizada com base na 

taxa de massa para carga do componente. Nesse método espécies são distribuídas 

entre uma fase líquida e gasosa; a fase gasosa é a fase fluida e a líquida a 

estacionária, de sorte que quando as moléculas da amostra estão na fase líquida elas 

estão estacionadas ali, influenciando na taxa de migração, uma vez que esta depende 

diretamente da quantidade de espécies químicas distribuídas nesta fase. Portanto, 

quanto maior a porcentagem de material no estado gasoso mais rápido se dará a 

migração, bem como se uma amostra se distribuir nas duas fases ela migrará em uma 

taxa intermediária, e se ela se distribuir totalmente na fase líquida ela não migrará. 

Desta forma, a cromatografia gasosa associada a espectrometria de massa (CG/EM) 

tem que o fluxo de gás emergente do cromatógrafo a gás é admitido através de uma 

válvula em um tubo, onde passa por um vazamento molecular. Parte da corrente de 

gás é assim admitida na câmara de ionização do espectrômetro de massa. Desta 

forma, é possível obter o espectro de massa de cada componente em uma mistura 

sendo injetada no cromatógrafo gasoso. Um esquema da CG/EM está demonstrado 

na Figura 4. Com um sistema de CG/EM pode-se analisar posteriormente se os 

componentes da amostra analisada são componentes conhecidos através de 

bibliotecas de dados, que gera uma lista de maior probabilidade em que os 

componentes da amostra na biblioteca combine com uma substância conhecida 

(ALTEMIMI et al., 2017; BANU; CATHRINE, 2015; PAVIA; LAMPMAN; KRIZ, 2001). 

Para realizar esta comparação, faz-se o uso do Índice de Kovats (IK), que nada mais 

é do que um padrão de comparação de acordo com os índices de retenção da amostra 

encontrados na cromatografia gasosa. Quando há o valor do Índice de Kovats da 

substância que se quer descobrir pode-se comparar com o Índice de Kovats de outras 

substâncias. Se o IK for igual, ou muito parecido, é bem provável que a substância 

desconhecida seja aquela com a qual houve a comparação com o IK inicial. Alencar 

et al., 1990, simularam uma equação que utiliza o tempo de retenção (RT) e seu Índice 

de Kovats correspondente (KI) nos eixos “x” e “y” de uma reta, a fim de verificar uma 
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correlação funcional entre eles (ALENCAR et al., 1990). Desta forma, a equação 

simplificada para tal encontra-se abaixo: 

KI = B. RT + A 

Onde B = declive da reta com o eixo y; 

A = intercepção da reta com o eixo y; 

RT = tempo de retenção selecionado; 

KI = Índices Kovats correspondentes aos RT's selecionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaliação da atividade biológica dos produtos vegetais da L. grata 

 

Assim como na avaliação da atividade química, para a avaliação biológica de 

produtos vegetais foi utilizado ensaios que pudessem elucidar a viabilidade celular e 

citotoxicidade das células AGS frente ao OE e EHA da L. grata, através do ensaio de 

redução do brometo 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltretazólico (MTT), ensaio 

clonogênico e citometria de fluxo. Os ensaios utilizados neste trabalho acompanham 

o que já é encontrado na literatura (LEE et al., 2019; WU et al., 2018; ZHANG et al., 

2019). Para isto, os tópicos abaixo refletem os princípios utilizados para essas 

avaliações, na tentativa de auxiliar o leitor em seu entendimento. 

 

 Redução do MTT 

 

O ensaio da redução do MTT foi primeiramente idealizado por Mosmann em 

1983 a fim de se verificar a viabilidade celular através de um ensaio colorimétrico. 

Essa metodologia surgiu como alternativa aos métodos de coloração da época ao 

mensurar a viabilidade celular evitando-se etapas de lavagem, por exemplo, que 

Figura 4 – Esquema da cromatografia gasosa associada a espectrometria de massa com 
uma fonte de ionização de elétrons. 

CWSZOT, 2018. 
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levariam ao aumento de tempo e poderiam apresentar variação da amostra. O que foi 

apresentado por Mosmann foi a possibilidade de utilizar uma reação colorimétrica para 

mensurar o número de células viáveis. Desta forma, foi pensado no sal tetrazólico 

MTT, que consegue medir apenas as células viáveis e que pode ser lido em uma 

leitora de microplacas de 96 poços. Portanto, o MTT é diluído em meio de cultura sem 

suplementação do soro fetal bovino e adicionado aos poços contendo as células para 

que ocorra a redução do MTT a cristais de formazan. Toda essa reação ocorre através 

da atividade metabólica celular por meio da ação das desidrogenases mitocondriais, 

que refletem o número de células viáveis com a redução mitocondrial e citoplasmática 

do MTT aos cristais de formazan, uma vez que há clivagem do anel tetrazólico pela 

succinato dehidrogenase dentro da mitocôndria. Por fim, a maior vantagem desse 

ensaio é velocidade em que as amostras podem ser processadas nele e que o 

substrato não interfere com a medição do produto (MOSMANN, 1983). A reação de 

redução do MTT ao cristal de formazan está representado na Figura 5. 

 

 

 Ensaio clonogênico 

 

O ensaio de formação de colônia ou ensaio clonogênico possui como objetivo 

investigar o uso de amostras de diversos tipos (como extratos vegetais) sobre a 

formação de clones a partir de uma única célula tumoral. Este ensaio foi protocolado 

por Franken et. al, 2006, apesar de existir relatos de trabalhos com a mesma finalidade 

a partir de 1956. O ensaio testa essencialmente cada célula da população por sua 

capacidade de se submeter a uma divisão ilimitada, e pode ser utilizado para 

determinar a efetividade de agentes citotóxicos (BRITO, 2015; FRANKEN et al., 2006). 

 

Figura 5 – Redução mitocondrial do MTT ao cristal de formazan. 

GRANT, 2014. 
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 Morte celular Anexina V/PI por citometria de fluxo 

 

A citometria de fluxo com marcação por Anexina V e iodeto de propídio (PI) é 

destinada a detecção da morte celular de vários tipos celulares, através da dosagem 

de fosfatidilserina (PS) e marcação por PI. A PS normalmente é observada de forma 

predominante na superfície interna da bicamada lipídica celular, voltada para o citosol. 

Nas células no início da apoptose, onda a membrana celular ainda permanece intacta, 

mas sofre uma desorganização, a PS é translocada para a superfície exterior da 

bicamada. O aparecimento da PS na superfície celular é reconhecida pelos fagócitos, 

que captam este sinal e removem a célula que sinalizou seu “suicídio” ao ambiente. A 

Anexina V é uma proteína que se liga à fosfolipídios e possui alta afinidade pela PS 

na presença de íons cálcio. Mudanças nesta assimetria da membrana, que é 

analisada através da medição da aderência da Anexina V à membrana celular, podem 

ser detectadas antes das alterações morfológicas associadas ao início da apoptose e 

antes da perda da integridade da membrana. Ao conjugar a Anexina V ao FITC 

(isotiocianato de fluoresceína) é possível identificar e quantificar as células 

apoptóticas em citometria de fluxo. Já o iodeto de propídio é um marcador nuclear 

utilizado para distinguir células apoptóticas de células necróticas. O PI é uma molécula 

que se intercala em qualquer DNA, desde que a membrana celular esteja permeável. 

Tal propriedade deve-se ao fato de que marcadores de DNA de elevado peso como o 

PI, não são passíveis de penetrar na célula intacta em decorrência do seu tamanho, 

bem como não marcam células apoptóticas sem que estas apresentem alterações na 

permeabilidade da membrana plasmática, como ocorre nos estágios finais da 

apoptose. Desse modo, corar células simultaneamente com Anexina V-FITC 

(fluorescência verde) e com o PI (fluorescência vermelha) permite a discriminação de 

células intactas, viáveis (FITC - / PI -), no início da apoptose (FITC + / PI -) e células 

tardiamente apoptóticas ou necróticas (FITC + / PI +). 
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 OBJETIVOS 

 

 Objetivo geral 

 

Avaliação da citotoxicidade e atividade anti-proliferativa do óleo essencial e 

extrato hidroalcóolico da L. grata in celula frente à linhagem celular de 

adenocarcinoma gástrico (AGS – CRL 1739®). 

 

 Objetivos específicos 

 

a. Avaliar a viabilidade e morte celular da linhagem celular do adenocarcinoma 

gástrico (AGS) frente ao óleo essencial e extrato hidroalcóolico da L. grata de 

modo a comparar com a linhagem normal, fibroblasto murino 3T3. 

 

b. Caracterizar quimicamente o composto vegetal que apresentar a melhor 

atividade (óleo essencial ou extrato hidroalcóolico da L. grata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Obtenção do extrato hidroalcóolico e óleo essencial da L. grata 

 

A produção do óleo essencial e extrato hidroalcóolico se deu a partir de folhas 

da L. grata, provenientes de uma população da espécie cultivadas no campus Central 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte em colaboração com o Laboratório 

de Fisiologia e Bioquímica de Plantas (UERN). As amostras encontram-se 

cadastradas (registro nº A624800) no Sistema Nacional de Gestão de Patrimônio 

Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN). 

Para a extração do óleo essencial da L. grata foi realizada a coleta de cerca de 

1000 gramas em folhas frescas no período de 6 horas da manhã para o processo de 

hidrodestilação utilizando-se o aparato de Clevenger. As folhas foram colocadas em 

balão de fundo redondo utilizando-se cerca de 2 litros de água para o processo; a 

vidraria foi aquecida em manta aquecedora durante 2 horas. O vapor gerado pelo 

aquecimento foi condensado precipitando óleo e água em funil de separação. Como 

são imiscíveis, a água foi separada do óleo. Em seguida, o óleo foi desidratado com 

sulfato de sódio anidro e éter. 

O extrato hidroalcóolico foi preparado a partir de folhas frescas da L. grata 

coletadas às 6 horas da manhã na proporção de 1:5 p/v, utilizando-se 1000 gramas 

de folhas para cinco litros de etanol a 70%. As folhas foram colhidas, lavadas, 

trituradas e colocadas em recipiente de vidro âmbar mantendo-se a proporção citada 

sob agitação ocasional. O líquido extraído passou por uma primeira filtração em papel 

de filtro sobre pressão reduzida e uma segunda filtração por gravidade com funil 

fechado com algodão. O filtrado em seguida foi concentrado em evaporador rotativo 

sob pressão reduzida à temperatura de ± 80 °C, para separação do etanol. A solução 

obtida foi colocada em banho-maria a uma temperatura constante de 65 °C para 

evaporação da água e obtenção do material sólido. A amostra de um espécime está 

depositada no herbário Dárdaro de Andrade Lima MOSS, da Universidade Federal 

Rural do Semi-árido (UFERSA), localizada sob Latitude 05º 11' 15" S e Longitude 37º 

20' 39" W, sob n° de tombo 9317. 

Os materiais vegetais (óleo essencial e extrato hidroalcóolico) foram estocados 

em frascos herméticos, protegidos da luz, acondicionados em gelo e transportados 

para o Laboratório de Ensaios Antimicrobianos e de Citotoxicidade (LEAC) do 



38 
 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (DMP/UFRN), onde permaneceram sob refrigeração a -10°C até o 

momento de sua utilização. 

 

 Cultivo celular 

 

Para investigação do efeito citotóxico do óleo essencial e do extrato 

hidroalcóolico da L. grata in celula foram utilizadas as células de adenocarcinoma 

gástrico humano, AGS (CRL-1739®), as quais foram adquiridas do Banco de Células 

do Rio de Janeiro (BCRJ) sob código 0311, e as células de fibroblasto murino (3T3), 

provenientes do Banco de Células da Sala de Cultivo Celular do Departamento de 

Bioquímica da UFRN. As células foram cultivadas em frascos de cultura celular de 75 

cm2 em meio HAM-F12 (AGS) e DMEM (3T3), enriquecido com 10% de soro fetal 

bovino (SFB), 2mM de L-glutamina e antibióticos. Para o subcultivo, as células foram 

lavadas com tampão fosfato salino (PBS) e incubadas com uma solução de tripsina a 

0,2% por 7min. (AGS) e 5min (3T3), a 37°C e 5% de CO2. Após esse período, a tripsina 

foi inativada pela adição de meio contendo SFB e as células desprendidas da garrafa 

foram centrifugadas em tubo cônico de 15 mL. Em seguida, o sobrenadante foi 

descartado e o precipitado celular foi cuidadosamente ressuspendido em novo meio 

contendo 10% de SFB. A suspensão celular foi transferida para uma nova garrafa, a 

qual foi colocada na estufa e as trocas de meio foram realizadas a cada dois dias. O 

cultivo celular utilizando-se as linhagens citadas foram realizados no Departamento 

de Bioquímica do Centro de Biociências da UFRN, na Sala de Cultivo Celular. 

 

 Testes com linhagens celulares 

 

 Ensaio de redução do MTT 

 

O óleo essencial e o extrato hidroalcóolico da L. grata foram avaliados quanto 

a citotoxicidade em células AGS, célula epitelial originada de adenocarcinoma 

gástrico, e em células 3T3, fibroblasto de camundongo. O método colorimétrico do 

MTT, brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio (Sigma - Aldrich, 

Alemanha) descrito por Mosmann (1983) com modificações permitiu determinar a 

capacidade das células em realizar redução deste composto à formação cristais de 
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formazan. Monocamadas confluentes de células AGS e 3T3 contidas em placas de 

96 poços foram expostas às concentrações selecionadas após varredura para 

descoberta da dose mínima segura que promovera a citotoxicidade celular em 24, 48 

e 72 horas tanto do extrato hidroalcóolico (EHA) como do óleo essencial (OE) da L. 

grata. Inicialmente foi realizada uma varredura para encontrar as concentrações que 

levariam a citotoxicidade celular das linhagens, através da consideração da 

concentração inicial partindo de 10 mg/mL que foi dissolvida em 20% de DMSO, 

preparando concentrações múltiplas de 10, no que se segue: 1000, 100, 10, 1 e 0,1 

μg/mL. Após a avaliação dos resultados por períodos, houve um reajuste das 

concentrações para 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 e 1750 μg/mL e novos 

experimentos se sucederam. Após uma terceira avaliação dos resultados, as 

concentrações finais estabelecidas foram de 125, 250, 500, 750 e 1000 μg/mL. 

Inicialmente realizou-se o plaqueamento de ambas as linhagens (7 x 104 cél/placa da 

AGS e 5 x 103 cél/placa da 3T3) utilizando seu respectivo meio enriquecido com SFB; 

após isto, as placas permaneceram em estufa por 24h a 37ºC e 5% CO2. Após esse 

período houve troca do meio pelo mesmo sem a adição do SFB, a fim de que todas 

as células pudessem se manter no mesmo estágio celular (em seguida incubadora a 

37ºC e 5% CO2). No terceiro dia de experimento houve a aplicação das amostras nas 

concentrações finais citadas, onde as células mantiveram contato com o óleo ou 

extrato por 24, 48 e 72h nas condições de 37ºC e 5% CO2 na incubadora. Por fim, ao 

findar cada um desses períodos foram adicionados a cada poço o MTT numa 

concentração final de 1 mg/mL. Após 4 horas de incubação a 37ºC e 5% CO2, o 

sobrenadante foi removido e 100 µL de álcool etílico absoluto P.A. foram adicionados 

a cada poço para solubilizar os cristais de formazan. Após agitação, a absorbância foi 

medida a 570 nm em um leitor de microplacas. O controle positivo foi a cisplatina em 

uma concentração de 30 μg/mL e o controle negativo consistiu no cultivo das células 

apenas com meio de cultura. Os ensaios foram avaliados em triplicata. A porcentagem 

da redução do MTT foi calculada como se segue: 

 

% 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑜 𝑀𝑇𝑇 = (
𝐴𝑏𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒
) 𝑥 100 
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 Ensaio Clonogênico 

 

O ensaio clonogênico ou de formação de colônia foi realizado utilizando as 

células de adenocarcinoma gástrico (AGS – CRL 1739®) conforme protocolo 

adaptado de BRITO, 2015 e FRANKEN et. al, 2006. (BRITO, 2015; FRANKEN et al., 

2006), numa concentração de 100 células/poço, sendo as mesmas plaqueadas em 

placas de 06 poços e cultivadas por 24 h a 37°C e 5% de CO2. Após esse período o 

meio foi substituído por novo meio contendo o OE e EHA de L. grata nas 

concentrações de 125, 250 e 500 µg/mL. As placas foram mantidas na estufa por 10 

dias e a cada três dias o meio de cada poço foi trocado por um novo meio contendo 

também as amostras. Para o controle negativo foi considerado um poço apenas com 

meio de cultura e células. Após o tempo de incubação, o meio foi removido, as células 

foram lavadas com PBS, fixadas com metanol e coradas com cristal violeta a 0,2% 

durante 30 minutos. Em seguida, as placas foram lavadas em água corrente para 

retirada do excesso de corante. Cada poço foi fotografado e a área do poço ocupada 

pelas colônias foi determinada utilizando-se a contagem manual do observador. Os 

valores foram expressos em porcentagem da área em relação ao controle, onde as 

células não foram tratadas com as amostras. 

 

 Citometria de fluxo Anexina V/PI 

 

O efeito do óleo essencial e extrato hidroalcóolico de Lippia grata nas células 

AGS foi determinado por citometria de fluxo duplamente marcada com Anexina V-

FITC e iodeto de propídeo (PI), que permite a identificação de células apoptóticas e 

necróticas através da perda da integridade da membrana. As células AGS foram 

dispostas em placas de 6 poços com uma densidade de 2 x 105 células/poço, em um 

volume total de 1,5 mL. Após 24 horas de incubação sob condições de 37°C e 5% de 

CO2, as células foram tratadas com óleo essencial e extrato hidroalcóolico na 

concentração de 500 µg/mL durante 48 horas, pois nessa concentração e período as 

células normais 3T3 apresentavam uma viabilidade acima de 70% e as células 

cancerígenas AGS apresentaram uma mortalidade acima de 90%. Após o período 

explicitado, as células foram obtidas recolhendo o sobrenadante dos poços, lavando 

com PBS, tripsinização e dois passos de centrifugação a 3.200 rpm durante 5 minutos. 

Como controle positivo foram utilizadas células tratadas com cisplatina em uma 
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concentração de 30 µg/mL. Finalmente, elas foram rotuladas de acordo com as 

instruções do “Annexin V-FITC Apoptosis detection kit” (Affymetrix & eBioscience, 

Vienna, Austria), e analisados com BD FACSCanto II (BD Biosciences, CA, EUA) 

analisando 10.000 eventos por amostra, e software FlowJo, versão vX.0.7 (Tree Star 

Inc., CA, EUA). 

 

 Análise química do óleo essencial por CG/EM 

 

A identificação dos constituintes voláteis foi realizada no Instituto de Química da UFRN 

sob supervisão da Profª. Drª Renata Mendonça Araújo com três amostras do óleo 

essencial da L. grata (fabricado em 2013) analisadas em triplicata. O equipamento 

utilizado foi a cromatografia gasosa associado a espectrometria de massa modelo 

QP2020 da Shimadzu®, usando uma coluna capilar de 5MS com o método do 

Terpeno. A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG/EM) foi 

realizada utilizando injeção do tipo split, configurada na proporção de 1:7 e 

temperatura do injetor de 290°C. O fluxo constante foi de 1,5 mL/min, com linha de 

transferência ajustada a 300°C e temperatura da fonte iônica de 240°C. Foi utilizada 

uma rampa a 80°C (0 min), 80°C até 260°C (5°C/min por 0 min), e 260°C até 280°C 

(10°C/min por 5 min).  A abrangência de massa utilizada foi de 35 – 500 u.m.a. com 

tempo de scan 0.2 segundos e injeção 1 µL. A amostra do óleo essencial foi realizada 

em triplicata, sendo esta amostra dissolvida em dicloro metano P.A. (UV/HPLC). Os 

componentes do óleo foram identificados por comparação com os dados da literatura 

(ADAMS, 2007). 

 

 Análise estatística 

 

Foi utilizado o teste de Kruskal Wallis com correção de Bonferroni para 

determinar se houve diferença nas distribuições entre as concentrações do óleo e do 

extrato para as duas linhagens celulares. A hipótese alternativa diz que no mínimo 

uma das concentrações tem uma medida de centro diferente das demais. O teste de 

Mann-Whitney foi utilizado post hoc para avaliar as diferenças entre cada par de 

concentrações. Para obtenção das estatísticas dos testes foi utilizado o pacote Stata 

14.1, considerando-se um nível de significância de 5%. 
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 RESULTADOS 

 

 Citotoxicidade celular através da redução do MTT 

 

 Óleo essencial de L. grata 

 

O óleo essencial testado na linhagem considerada normal, 3T3, apresentou na 

primeira leitura (após 24 h), redução do MTT superior a 100% nas concentrações de 

125, 250, 500 e 750 µg/mL, indicando proliferação celular, com exceção da maior 

(1000 µg/mL), com redução de apenas 22,6%. Os períodos de 48 e 72 h também 

foram marcados por proliferação celular, entretanto apenas nas duas concentrações 

iniciais, 125 e 250 µg/mL, variando entre 20% (125 µg/mL em 48 h) a 5% (125 µg/mL 

em 72h), e de 6% (250 µg/mL em 48 h) a 2% (250 µg/mL em 72h) (Figura 6).  

 

Figura 6 – Viabilidade de células 3T3 determinada pela redução do MTT (%) após exposição à 
diferentes concentrações (µg/mL) do óleo essencial da L. grata em diferentes tempos (horas). Para o 
controle negativo foi considerado a viabilidade através da redução do MTT em 100%. 

 

 Fonte: autoria própria. 
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A diferença considerada estatisticamente significativa na linhagem 3T3 no 

período de 24 h foi apenas entre as concentrações de 250 e 1000 µg/mL. Durante 48 

h as concentrações que diferiram estatisticamente foram 125 com 500, 750 e 1000 

µg/mL, 250 com 500, 750 e 1000 µg/mL, e 500 com 1000 µg/mL. O período de 72 h 

foi marcado pela diferença entre as concentrações de 125 com 500, 750 e 1000 

µg/mL, bem como 250 com 750 e 1000 µg/mL e 500 com 1000 µg/mL (Tabela 3). 

 

 
Tabela 3 – Diferença estatística entre concentrações (µg/mL) do óleo essencial da L. grata testadas em 
linhagem celular 3T3 por períodos (horas). 

24 h 48 h 72 h 

Concentração 

(µg/mL) 
Valor de p 

Concentração 

(µg/mL) 
Valor de p 

Concentração 

(µg/mL) 
Valor de p 

125 x 250 p>0.05 125 x 250 p>0.05 125 x 250 p>0.05 

125 x 500 p>0.05 125 x 500 p<0.01** 125 x 500 p<0.05* 

125 x 750  p>0.05 125 x 750  p <0.001*** 125 x 750  p<0.001*** 

125 x 1000  p>0.05 125 x 1000  p <0,001*** 125 x 1000  p<0.001*** 

250 x 500  p>0.05 250 x 500  p<0.05* 250 x 500  p>0.05 

250 x 750  p>0.05 250 x 750  p<0.01** 250 x 750  p<0.01** 

250 x 1000  p<0.05* 250 x 1000  p <0.001*** 250 x 1000  p<0.001*** 

500 x 750  p>0.05 500 x 750  p>0.05 500 x 750  p>0.05 

500 x 1000  p>0.05 500 x 1000  p<0.01** 500 x 1000  p<0.01** 

750 x 1000  p>0.05 750 x 1000  p>0.05 750 x 1000  p>0.05 

Os valores de significância contidos nesta tabela foram calculados de acordo com o teste de Mann-

Whitney, com valores de *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001. 

 

Para a linhagem AGS na primeira leitura, após 24 h de exposição, houve 

atividade citotóxica nas concentrações de 250, 500, 750 e 1000 µg/mL do óleo 

essencial, sendo mais evidente a partir de 500 µg/mL a 1000 µg/mL. As concentrações 

induziram a morte celular em 31,74%, 87,71%, 86,88% e 90,54%, nas concentrações 

de 250, 500, 750 e 1000 µg/mL, respectivamente. Entretanto, a concentração mais 

baixa utilizada (125 µg/mL) não afetou a viabilidade das células, mas sim induziu a 

sua proliferação em cerca de 8%. 

Na segunda leitura, após 48 h de exposição, houve atividade citotóxica em 

todas as concentrações testadas do óleo essencial frente à linhagem AGS, sendo 

mais evidente a partir de 500 µg/mL a 1000 µg/mL. As concentrações induziram a 

morte celular em 33,30%, 39,04%, 91,52%, 94,81% e 94,77%, nas concentrações de 

125, 250, 500, 750 e 1000 µg/mL, respectivamente. A leitura com 72 h de exposição 

Fonte: autoria própria. 
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ao OE apresentou o mesmo padrão observado com o período anterior (48 h), 

apresentando morte celular acima de 90% apenas a partir da concentração de 500 

µg/mL: 92,41%, 94,28% e 94,28% nas concentrações de 500, 750 e 1000 µg/mL, 

respectivamente (Figura 7). 

 

Figura 7 – Viabilidade de células AGS determinada pela redução do MTT (%) após exposição à 
diferentes concentrações (µg/mL) do óleo essencial da L. grata em diferentes tempos (horas). Para o 
controle negativo foi considerado a viabilidade através da redução do MTT em 100%. 

 

 

 A comparação entre as concentrações do óleo essencial para a AGS no 

período de 24 h demonstrou que houve diferença entre 125 µg/mL e as demais 

concentrações (exceto 250 µg/mL), bem como de 250 µg/mL com 750 e 1000 µg/mL. 

Para 48 h houve diferença em ambas concentrações de 125 µg/mL e 250 µg/mL com 

750 e 1000 µg/mL. Em 72 h observou-se o mesmo padrão de 48 h (Tabela 4).  

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 4 – Diferença estatística entre concentrações (µg/mL) do óleo essencial da L. grata testadas em 
linhagem celular AGS por períodos (horas). 

24 h 48 h 72 h 

Concentração 

(µg/mL) 
Valor de p 

Concentração 

(µg/mL) 
Valor de p 

Concentração 

(µg/mL) 
Valor de p 

125 x 250 p>0.05 125 x 250 p>0.05 125 x 250 p>0.05 

125 x 500 p<0.05* 125 x 500 p>0.05 125 x 500 p>0.05 

125 x 750  p<0.01** 125 x 750  p<0.001*** 125 x 750  p<0.05* 

125 x 1000  p<0.001*** 125 x 1000  p<0,001*** 125 x 1000  p<0.05* 

250 x 500  p>0.05 250 x 500  p>0.05 250 x 500  p>0.05 

250 x 750  p<0.05* 250 x 750  p<0.01** 250 x 750  p<0.01** 

250 x 1000  p<0.05* 250 x 1000  p<0.01** 250 x 1000  p<0.01** 

500 x 750  p>0.05 500 x 750  p>0.05 500 x 750  p>0.05 

500 x 1000  p>0.05 500 x 1000  p>0.05 500 x 1000  p>0.05 

750 x 1000  p>0.05 750 x 1000  p>0.05 750 x 1000  p>0.05 

Os valores de significância contidos nesta tabela foram calculados de acordo com o teste de Mann-

Whitney, com valores de *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001. 

 

 Extrato hidroalcóolico de L. grata 

 

A viabilidade celular das células 3T3 quando expostas ao EHA da L. grata 

mostrou um padrão bem distinto conforme o tempo de exposição. Durante a exposição 

após 24 h, verificou-se que apenas a concentração de 1000 µg/mL não apresentou 

viabilidade acima de 100% (94,64%), o que também foi confirmado no período de 48 

h nesta mesma concentração, apesar de uma caída drástica de viabilidade, com morte 

celular expressa em cerca de 75,56%. Já no período de 72 h, observou-se que 

somente a concentração inicial apresentou viabilidade acima de 90% (94,24%); as 

demais concentrações apresentaram tal viabilidade variando entre 70,23% e 15,45% 

(Figura 8). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 8 – Viabilidade de células 3T3 determinada pela redução do MTT (%) após exposição à 
diferentes concentrações (µg/mL) do extrato hidroalcóolico da L. grata em diferentes tempos (horas). 
Para o controle negativo foi considerado a viabilidade através da redução do MTT em 100%. 

 

 

A diferença na linhagem 3T3 no período de 24 h foi apenas entre as 

concentrações de 125 e 1000 µg/mL. O período de 48 h apresentou o mesmo padrão 

de 24 h. Já o período de 72 h foi marcado pela diferença entre as concentrações de 

125 com 250, 750 e 1000 µg/mL, bem como 250 com 1000 µg/mL, e 500 com 750 e 

1000 µg/mL (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTA, 2019. 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 5 – Diferença estatística entre concentrações (µg/mL) do extrato hidroalcóolico da L. grata 
testadas em linhagem celular 3T3 por períodos (horas). 

24 h 48 h 72 h 

Concentração 

(µg/mL) 
Valor de p 

Concentração 

(µg/mL) 
Valor de p 

Concentração 

(µg/mL) 
Valor de p 

125 x 250 p>0.05 125 x 250 p>0.05 125 x 250 p<0.01** 

125 x 500 p>0.05 125 x 500 p>0.05 125 x 500 p>0.05 

125 x 750  p>0.05 125 x 750  p>0.05 125 x 750  p<0.001*** 

125 x 1000  p<0.05* 125 x 1000  p<0.05* 125 x 1000  p<0.001*** 

250 x 500  p>0.05 250 x 500  p>0.05 250 x 500  p>0.05 

250 x 750  p>0.05 250 x 750  p>0.05 250 x 750  p>0.05 

250 x 1000  p>0.05 250 x 1000  p>0.05 250 x 1000  p<0.001*** 

500 x 750  p>0.05 500 x 750  p>0.05 500 x 750  p<0.01** 

500 x 1000  p>0.05 500 x 1000  p>0.05 500 x 1000  p<0.001*** 

750 x 1000  p>0.05 750 x 1000  p>0.05 750 x 1000  p>0.05 

Os valores de significância contidos nesta tabela foram calculados de acordo com o teste de Mann-

Whitney, com valores de *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001. 

 

 

A viabilidade das células AGS quando expostas ao EHA da L. grata durante a 

exposição após 24 h verificou-se que ainda houve proliferação para as duas 

concentrações iniciais e que a partir da terceira concentração houve morte celular: 

31,55%, 64,87% e 67,51% para as concentrações de 500, 750 e 1000 µg/mL, 

respectivamente. O período de 48 h demonstrou morte celular a partir de 75% a partir 

da concentração de 250 µg/mL, variando este valor até 94% (1000 µg/mL). Por fim, o 

período de 72 h foi marcado pela viabilidade celular de 71,87% em 125 µg/mL, 13,21% 

em 250 µg/mL, 6,28% em 500 µg/mL, 6,64% em 750 µg/mL e 7,58% na concentração 

de 1000 µg/mL (Figura 9). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 9 – Viabilidade de células AGS determinada pela redução do MTT (%) após exposição à 
diferentes concentrações (µg/mL) do extrato hidroalcóolico da L. grata em diferentes tempos (horas). 
Para o controle negativo foi considerado a viabilidade através da redução do MTT em 100%. 

 

 

A comparação entre as concentrações do extrato hidroalcóolico para a AGS no 

período de 24 h demonstrou que houve diferença entre 125 µg/mL e as demais 

concentrações (exceto 250 µg/mL), bem como de 250 com 750 e 1000 µg/mL. Para 

48 h manteve-se o padrão de 24 h, com exceção apenas à diferença de 250 com 750 

µg/mL. Em 72 h observou-se o mesmo padrão de 24 h, adicionando-se diferença na 

concentração de 500 µg/mL com 1000 µg/mL (Tabela 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 6 – Diferença estatística entre concentrações (µg/mL) do extrato hidroalcóolico da L. grata 
testadas em linhagem celular AGS por períodos (horas). 

24 h 48 h 72 h 

Concentração 

(µg/mL) 
Valor de p 

Concentração 

(µg/mL) 
Valor de p 

Concentração 

(µg/mL) 
Valor de p 

125 x 250 p>0.05 125 x 250 p>0.05 125 x 250 p>0.05 

125 x 500 p<0.05* 125 x 500 p<0.01** 125 x 500 p<0.001*** 

125 x 750  p<0.001*** 125 x 750  p<0.001*** 125 x 750  p<0.001*** 

125 x 1000  p<0.001*** 125 x 1000  p<0,01** 125 x 1000  p<0.01** 

250 x 500  p>0.05 250 x 500  p>0.05 250 x 500  p<0.001*** 

250 x 750  p<0.01** 250 x 750  p<0.001*** 250 x 750  p<0.01** 

250 x 1000  p<0.01** 250 x 1000  p>0.05 250 x 1000  p>0.05 

500 x 750  p>0.05 500 x 750  p>0.05 500 x 750  p>0.05 

500 x 1000  p>0.05 500 x 1000  p>0.05 500 x 1000  p<0.01** 

750 x 1000  p>0.05 750 x 1000  p>0.05 750 x 1000  p>0.05 

Os valores de significância contidos nesta tabela foram calculados de acordo com o teste de Mann-

Whitney, com valores de *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001. 

 

 

Os valores de IC50 encontrados para o ensaio de redução do MTT para as 

linhagens 3T3 e AGS por períodos (24 horas, 48 h e 72 h) e amostras (OE ou EHA) 

podem ser encontrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Valores de IC50 do óleo essencial e extrato hidroalcóolico da L. grata frente às linhagens 
celulares AGS e 3T3 nos períodos de 24, 48 e 72 horas. 

Linhagem celular Período (horas) Amostra Valor do IC50(µg/ml) 

AGS 24h OE 452,99 

3T3 24h OE 994,72 

AGS 48h OE 259,74 

3T3 48h OE 723,4 

AGS 72h OE 289,82 

3T3 72h OE 671,89 

AGS 24h EHA 145,47 

3T3 24h EHA 2.109,58 

AGS 48h EHA 94,51 

3T3 48h EHA 1.036,84 

AGS 72h EHA 14,31 

3T3 72h EHA 614,6 

OE: óleo essencial. EHA: extrato hidroalcóolico. 

Fonte: autoria própria. 

Fonte: autoria própria. 
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 Ensaio clonogênico 

 

A avaliação do efeito anti-proliferativo nas linhagens celulares testadas 

conforme amostras do óleo essencial e extrato hidroalcóolico nas três concentrações 

iniciais através da contagem das colônias formadas foi expressa em porcentagem 

levando em consideração a média das áreas do grupo controle (células que não 

receberam tratamento) e, ao final do ensaio após 10 dias, observou-se uma redução 

de 100% da proliferação das células tumorais. 

 

Figura 10 – Colônias formadas a partir da linhagem AGS decorrentes ensaio clonogênico frente às 
concentrações de 125, 250 e 500 µg/mL do óleo essencial e extrato hidroalcóolico da L. grata. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
(A) Controle negativo (células não tratadas); (B1) Células tratadas com o óleo essencial na 
concentração de 125 µg/mL; (B2) Células tratadas com o óleo essencial na concentração de 250 µg/mL; 
(B3) Células tratadas com o óleo essencial na concentração de 500 µg/mL; (C1) Células tratadas com 
o extrato hidroalcóolico na concentração de 125 µg/mL; (C2) Células tratadas com o extrato 
hidroalcóolico na concentração de 250 µg/mL; (C3) Células tratadas com o extrato hidroalcóolico na 
concentração de 500 µg/mL. 

 

 

A Figura 10 demonstra um comparativo entre um poço de células controle 

negativo (A) e poços que receberam tratamento com o óleo essencial (B1 a B3) e 

extrato hidroalcóolico da L. grata (C1 a C3) nas concentrações de 125, 250 e 500 

µg/mL. A média encontrada na contagem de colônias de (A) foi de aproximadamente 

246, enquanto que em todas as demais concentrações, tanto do OE quanto do EHA 

(B1-B3, C1-C3), no mesmo intervalo de tempo, o número de colônias reduziu de forma 

Fonte: autoria própria. 

(A) (B1) (B2) (B3) 

(C1) (C2) (C3) 
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extremamente significativa a proliferação celular, inexistindo, ao término do período, 

nenhuma colônia de célula AGS. 

 

 Avaliação da morte celular 

 

Para avaliação da morte das células AGS após tratamento com o OE e EHA da 

L. grata, o ensaio de citometria de fluxo foi realizado com dupla marcação pela 

Anexina V FITC e Iodeto de Propídio (PI). A concentração escolhida para a realização 

do ensaio foi a de 500 µg/mL no período de 48 h, pois a ação tanto do óleo quanto do 

extrato hidroalcóolico na célula são tempo e dose dependentes. Para tanto, o período 

de 48 h foi àquele se satisfez um percentual de concentração que levou à baixa morte 

celular dos fibroblastos 3T3 (cerca de 0,9% para o EHA e 26,4% para o OE) e alta 

morte das células de adenocarcinoma gástrico (94,2% para o EHA e 91,6% para o 

OE), quando comparado aos períodos de 24 h e 72 h. Para o controle positivo utilizou-

se as células tratadas com cisplatina a 30 µg/mL. 

 

Figura 11 – Efeito do óleo essencial e extrato hidroalcóolico da L. grata frente à linhagem celular AGS 
após tratamento por 48 h, avaliado por citometria de fluxo com marcação por Anexina V-FITC e Iodeto 
de Propídio (PI).  

 

 

(A) Controle negativo (células não tratadas); (B) Controle positivo (cisplatina 30 µg/mL); (C) Extrato 

hidroalcóolico 500 µg/mL; (D) Óleo essencial 500 µg/mL. Os gráficos são exibidos com a Anexina V-

FITC no eixo “x” e o Iodeto de Propídio (PI) no eixo “y”. As células no quadrante superior esquerdo 

representam os debris nucleares (Q1); no superior direito em apoptose tardia (Q2); no inferior direito 

em apoptose precoce (Q3); e no quadrante inferior esquerdo as células viáveis (Q4). 

 

 

Na Figura 11 pode-se observar que durante o período de 48 h de tratamento 

as células não tratadas (A) apresentaram viabilidade de aproximadamente 98%, 

enquanto que o controle positivo (B) apenas 8,88%. As células tratadas com o EHA 

Fonte: autoria própria. 
 

Fonte: autoria própria. 

(A)    (B)       (C)           (D) 

 

(A)    (B)       (C)           (D) 
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na concentração de 500 µg/mL apresentou apenas 0,13% (C) de viabilidade celular e 

quando tratadas como OE nesta mesma concentração sua viabilidade foi de apenas 

1,00% (D). A porcentagem de apoptose tardia apresentada para a cisplatina foi de 

73,4% (B), já as células que utilizaram o tratamento do EHA apresentaram-se em 14% 

(C), e do OE em 54,4% (D). Ao verificar as células que entraram em apoptose precoce, 

percebeu-se que apenas àquelas tratadas com o OE apresentaram um valor de 1,20% 

(D), enquanto que o controle positivo apresentou em 4,37% (B). Ambos os 

tratamentos com as amostras demonstraram que os debris celulares ocuparam a 

maior porcentagem, indicando uma possível morte por necrose celular. 

 

 Caracterização química do óleo essencial da L. grata  

 

Durante a caracterização química do óleo essencial de L. grata (extraído em 

2013) foram encontrados quatro componentes majoritários: carvacrol (51,4%), como 

constituinte majoritário, seguido do timol (15,6%), ρ-cimeno (12,2%) e γ-terpineno 

(7,4%). Os constituintes foram identificados por cromatografia gasosa associada a 

espectrometria de massa (CG/EM), como mostrado na Tabela 8. 

 

 
Tabela 8 – Composição química do óleo essencial da L. grata. 

Componente volátil KI-L 

LGOE1 LGOE2 LGOE3 

RT 
Área 
(%) 

KI-C RT 
Área 
(%) 

KI-C RT 
Área 
(%) 

KI-C 

Mirceno 990 5,13 2,17 998,24 5,12 1,56 998,47 5,12 1,59 998,51 

δ-2-Careno 1002 5,74 1,45 1019,22 5,73 1,13 1019,38 5,73 1,12 1019,42 

ρ-Cimeno 1024 5,94 13,52 1026,02 5,91 12,16 1025,73 5,91 12,37 1025,71 

γ-Terpineno 1059 6,72 7,75 1052,93 6,71 7,37 1052,89 6,71 7,34 1052,91 

Ipsdienol 1145 8,98 1,64 1130,45 8,97 1,43 1130,55 8,97 1,36 1130,60 

Terpinen-4-ol 1177 9,98 1,68 1164,91 9,97 1,32 1165,02 9,97 1,26 1165,18 

Timol 1290 13,48 16,35 1284,90 13,47 15,61 1285,29 13,47 15,22 1285,15 

Carvacrol 1299 13,91 46,56 1299,87 13,88 51,44 1299,06 13,86 51,91 1298,55 

(E)-Cariofileno 1419 17,47 2,77 1422,15 17,46 2,28 1422,11 17,46 2,20 1422,22 

Óxido de cariofileno 1583 22,34 2,84 1589,27 22,33 2,50 1589,49 22,33 2,48 1589,65 

Equação da reta  y = 34,33.x + 822,1 y = 34,334.x + 822,51 y = 34,345.x + 822,46 

R2  0,9976 0,9976 0,9976 

LGOE1: Lippia grata óleo essencial análise 1. LGOE2: Lippia grata óleo essencial análise 2. LGOE3: Lippia grata 

óleo essencial análise 3. 

RT: tempo de retenção. 

KI-L: Índice de Kovats padrozinados da literatura (Adams 2007). 

KI-C: Índice de Kovats corrigido. 
Fonte: autoria própria. 

 

Fonte: autoria própria. 
 

Fonte: autoria própria. 
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 DISCUSSÃO 

 

Espécies populares de plantas como a Lippia grata requerem abordagens 

etnofarmacológicas, e até o momento estas ainda são escassas, principalmente no 

que se refere a mais estudos da atividade anticarcinogênica. Entretanto, alguns 

estudos relatam que a Lippia apresenta atividade antimicrobiana (MOTA; DANTAS; 

FROTA, 2018; ZARE et al., 2012), antiparasitária (GALVÃO et al., 2018) e 

antioxidativa em estudos anteriores (SILVA DAMASCENO et al., 2018). 

A atividade anti-proliferativa do óleo essencial e extrato hidroalcóolico da L. 

grata apresentada neste estudo demonstrou que ambos conseguiram inibir a 

proliferação celular da AGS nas primeiras 24 horas. Durante o mesmo período, tais 

amostras não apresentaram citotoxicidade relevante em quatro das cinco 

concentrações para a linhagem de fibroblasto murino. Isso indica que a competição 

das células pelos nutrientes presentes nas amostras a fim de levar à sua sobrevivência 

mostraram que os componentes presentes tanto no óleo essencial quanto no extrato 

hidroalcóolico da planta possui atividade citotóxica. No tocante à L. grata, a literatura 

tem elucidado o teor quantitativo e qualitativo da composição química do óleo 

essencial através de inúmeras pesquisas, como as que serão relatadas abaixo.  

Um estudo em 2012 demonstrou que foi realizada a identificação do óleo 

essencial da L. grata proveniente de Pernambuco, encontrando principalmente fenóis 

e monoterpenos, como carvacrol (41,77%), ρ-cimeno (17,85%) e timol (10,13%) 

(ALBUQUERQUE et al., 2012). Sarrazin et al. (2012) avaliaram as suas amostras no 

Pará, as quais indicaram que o componente majoritário foi o carvacrol (37,12%), 

seguido do ρ-cimeno (11,64%) e timol (7,83%) (SARRAZIN et al., 2012). Martins 

(2017) utilizou seu material de Sergipe, encontrando os mesmos componentes dos 

autores anteriores (carvacrol 34,72%, timol 16,08% e ρ-cimeno 15,06%) (MARTINS, 

2017). Menezes et al. (2016) e Cruz et al. (2018) verificaram alguns genótipos da L. 

grata, ambas oriundas de Sergipe; estes estudos também demonstraram o mesmo 

padrão de componentes nos óleos essenciais: carvacrol, ρ-cimeno e timol (CRUZ et 

al., 2018; MENEZES, 2016).  

As partes das plantas avaliadas neste estudo foram oriundas de Mossoró/RN, 

colhidas no período da manhã, as quais apresentaram na composição do óleo 

essencial o carvcacrol (51,44%), timol (15,61%), ρ-cimeno (12,12%), corroborando 

com os trabalhos de Albuquerque et al. (2012), Sarrazin et al. (2012), Martins (2017), 
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Cruz et al. (2018) e Menezes et al. (2016). Desta forma, percebe-se uma 

predominância de fenóis e monoterpenos, sobretudo do carvacrol, timol e ρ-cimeno, 

das amostras de L. grata, mesmo quando a composição química desse óleo 

demonstra oscilação entre as concentrações dos componentes majoritários, que se 

deve provavelmente a alguns fatores que podem influenciar o acúmulo de metabólitos 

secundários em plantas, como temperatura, sazonalidade, índice pluviométrico, 

radiação UV, ritmo circadiano, composição atmosférica, idade, água e 

micro/macronutrientes, bem como a questão herbívora e ataque de patógenos; todos 

esses fatores podem ter grande influência na qualidade e, consequentemente, no 

valor terapêutico de preparados fitoterápicos (GOBBO-NETO; LOPES, 2007; 

GOMES; NOGUEIRA; MORAES, 2011b).  

O carvacrol, componente majoritário encontrado na L. grata aqui avaliada, é um 

monoterpeno fenólico, derivado natural do ρ-cimeno, que é um monoterpeno; 

apresenta-se como um agente aromatizante, antimicrobiano, agroquímico e 

antioxidante (PUBCHEM, 2019). Estudos realizados por Albuquerque e colaboradores 

(2006) demonstraram que a atividade antibacteriana e antifúngica do óleo essencial 

da L. grata foi devido à presença de dois monoterpenos fenólicos, o carvacrol e o 

timol; ainda relataram que o crescimento de oito espécies de fungos foi inibido em 

100%, dentre eles o Aspergillus flavus, enquanto que o crescimento de outras duas 

variaram entre aproximadamente 89% e 95%, além de sete bactérias testadas que 

também foram inibidas frente ao OE de L. grata (ALBUQUERQUE et al., 2006). 

A fungitoxicidade do óleo essencial e extratos da L. grata foi observada 

similarmente por um estudo realizado em 2015, que demonstrou o efeito do óleo 

essencial e extratos etanólicos da L. grata no controle do fungo Monosporasccus 

cannonballus, causador do colapso de meloeiro, em três concentrações diferentes, 

levando a total inibição do fungo (FERNANDES et al., 2015). Assim, mais uma vez, a 

ação biológica do óleo contra os microrganismos se deu, provavelmente, em virtude 

da presença do carvacrol e do timol, componentes majoritários nessa espécie. O 

mecanismo de ação do óleo deve-se a sua natureza lipofílica, o qual interage com a 

membrana plasmática da célula, resultando na formação de canais, através dos quais 

há extravasamento de conteúdo e consequente desorganização celular (COSTA et 

al., 2011). 

A presença do carvacrol no óleo essencial deste estudo pode ter sido um dos 

fatores que levou à citotoxicidade para as células AGS, de forma que a redução do 
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MTT demonstrou que quanto maior a concentração da amostra no meio, menor a 

viabilidade da mesma, indicando que a morte celular é dose-dependente. Esta 

constatação foi confirmada pelo ensaio da citometria de fluxo, indicando que houve 

morte programada (apoptose) e não programada (necrose). 

Apesar de ainda não ter sido identificados os componentes do extrato 

hidroalcóolico da L. grata neste estudo, os resultados apresentados pelo ensaio de 

redução do MTT levam a crer que deva haver presença de flavanoides, esteróis e 

saponinas, uma vez que houve diminuição da viabilidade celular, também dose-tempo 

dependente, apesar de não tão significativo como os resultados encontrados no óleo 

essencial. O mecanismo envolvido na morte celular da linhagem AGS pode ser 

atribuído a possível composição do extrato à base de saponinas, visto que estas 

formam complexos com esteróis, resultando no aumento da permeabilidade da 

membrana celular, levando ao vazamento do conteúdo celular.   

O carvacrol também apresentou atividade antioxidante quando serviu como 

agente modulador associado a fármacos indicados para hiperlipidemia, como a 

sinvastatina, diminuindo o valor de colesterol total, triglicerídeos, lipoproteína de baixa 

densidade e aumentando o valor da lipoproteína de alta densidade (ABD EL AAL et 

al., 2017). Além disso, como sendo um dos terpenos os que mais modulam citocinas 

no processo inflamatório, como inibição de PGE2, IL-1β e TNF-α, esse efeito anti-

inflamatório do Carvacrol auxiliaria no processo de restruturação e cicatrização do 

tecido gástrico (GUIMARÃES et al., 2012; QUINTANS et al., 2019). 

Os resultados obtidos neste estudo contribuem, sugestivamente, para novas 

avaliações que identifiquem as citocinas envolvidas no processo inflamatório 

decorrente do processo cancerígeno gástrico, de forma a comparar com os dados da 

literatura, uma vez que tais citocinas poderiam estar relacionadas com a diminuição 

da viabilidade celular decorrente da atividade anti-proliferativa da linhagem AGS, 

assim também relatado por um estudo, além de ter se comportado como um indutor 

de apoptose tardia, como evidenciam pelos resultados de citometria de fluxo 

(BALUSAMY et al., 2018).  

O timol (2-isopropril-5-metilfenol), um dos principais monoterpenos que 

aparece nos óleos essenciais isolados de plantas pertencentes à família 

Verbenaceae, que engloba a L. grata, apresenta diversas atividades, sendo 

classificadas como antioxidante, anti-inflamatória, anestésico local, antinociceptivo, 

cicatrizante, antibacteriano, antifúngico, anti-tumoral, dentre outras (MARCHESE et 
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al., 2016). Segundo Ribeiro et al. (2016), o timol também possui efeito gastroprotetor 

em modelo in vivo de úlcera aguda e crônica, sendo capaz de modular a inflamação, 

através da redução do infiltrado polimorfonuclear e edema, além de aumentar a 

secreção de muco, sugerindo estar envolvido também na produção de PGE2 e 

modulação de canais de potássio ATP-sensíveis (MARTINS, 2017; RIBEIRO et al., 

2016). O efeito anti-proliferativo apresentado pelo óleo essencial da L. grata frente à 

linhagem celular AGS revela que o timol pode ser um potencial componente percursor 

do efeito anti-cancerígeno do tecido gástrico, podendo auxiliar na elucidação de 

futuras pesquisas de princípios ativos na busca de tratamentos alternativos para 

afecções gástricas. 

Ferraz et al. (2013) estudaram o efeito do óleo essencial de Lippia grata na 

proliferação celular quantificado pelo metil-[3H]-timidina por 72 h em relação a três 

linhagens celulares: HepG2 (carcinoma hepatocelular humano), K562 (leucemia 

mielocítica crônica humana) e B16-F10 (melanoma murino). Este óleo essencial 

apresentou atividade citotóxica com valores de IC50 de 4,93 a 22,92 mg/mL. Além 

disso, também testaram alguns componentes isolados, como timol, ρ-cimeno, γ-

terpineno e mirceno, observando que esses componentes voláteis tinham baixa 

atividade citotóxica em comparação com todo o óleo essencial. Estes resultados 

podem ser atribuídos a um efeito sinérgico entre monoterpenos e sesquiterpenos 

fornecidos por óleos voláteis. Para fins biológicos, o sinergismo parece ser mais 

significativo do que os componentes isolados, devido à atividade dos principais 

componentes poderem ser modulados por outras moléculas menores; isso pode 

induzir a uma melhor distribuição celular do óleo essencial (BAKKALI et al., 2008; 

FERRAZ et al., 2013; PEREIRA et al., 2017).  

A concentração do composto que inibe 50% do que está sendo avaliado em 

termos de uma função biológica corresponde a IC50. Neste estudo, a IC50 foi avaliada 

por três fatores: tempo de exposição das amostras à linhagem celular (24 h, 48 h ou 

72 h), linhagem celular (AGS ou 3T3) e tipo das amostras (se óleo ou extrato). O 

menor valor de IC50 foi para a linhagem AGS no período de 72 h utilizando-se o extrato 

hidroalcóolico, que foi de 14, 31 µg/mL, sugerindo-se que o extrato possui efeito 

citotóxico elevado para a AGS quando comparado ao óleo em um mesmo período 

para a mesma linhagem celular. Ao comparar o maior valor de IC50 testado dentre as 

variáveis apresentadas, percebe-se essa tendência de maior citotoxicidade do extrato 

quando comparado ao óleo, considerando que o maior valor foi para o período de 24 
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h utilizando-se a linhagem 3T3 também para o extrato, com valor de 2.109,58 µg/mL. 

Esses resultados também corroboram com os dados encontrados pela citometria de 

fluxo, onde o extrato hidroalcóolico levou a um maior número de células que entraram 

em necrose celular, um tipo de morte onde há prejuízo celular, uma vez que há 

inflamação dos tecidos vizinhos, em detrimento do uso do óleo essencial. O uso deste 

óleo induziu um número de células em maior percentual em apoptose, ou morte celular 

limpa, onde não há dano para as células vizinhas, estando este último mais próximo 

do perfil de um fármaco utilizado em tratamentos de neoplasias (cisplatina). 

Os resultados apresentados pelo ensaio de redução do MTT levaram em 

consideração o uso de duas linhagens celulares (normal e cancerígena), dois tipos de 

amostras utilizadas (óleo essencial ou extrato hidroalcóolico), cinco concentrações 

distintas (125, 250, 500, 750 e 1000 µg/mL) e períodos em horas (24, 48 ou 72 h). A 

redução do MTT é normalmente realizada para estudar a atividade da desidrogenase 

mitocondrial e não mitocondrial, sendo um teste citotóxico aplicada a uma variedade 

de componentes químicos (PEREIRA et al., 2017). 

Quando comparando a célula 3T3 com a AGS, pode-se perceber que apenas 

a maior concentração no tempo de 24 h e a menor e maior em 48 h não apresentou 

diferença considerada significativa, indicando que o período e as concentrações 

influenciam diretamente na viabilidade celular, ou seja, dose e tempo dependente; de 

sorte que quanto mais tempo à exposição, maior diferença há entre as células. De 

forma semelhante, Karagozlu et al. (2010) demonstraram que a exposição das células 

AGS para aumentar as concentrações de aminoderivados a partir dos 

quitooligosacarídeos (ou derivados de quitosana) também resultou numa diminuição 

da dose e tempo dependente da viabilidade celular quando comparada ao controle 

(KARAGOZLU et al., 2010). 

Quando comparado as duas linhagens celulares, observou-se que não houve 

diferença na concentração de 500 µg/mL de 24 h, 250 µg/mL em 48 h e 125 µg/mL 

em 72 h, ou seja, a viabilidade celular apresentou-se, mais uma vez tempo e dose 

dependente. De forma semelhante ao presente estudo, Zhang et al. (2016) realizaram 

um teste de citotoxicidade através da redução do MTT, mostrando que a proliferação 

de células AGS foi ligeiramente reduzida após o tratamento com diferentes 

concentrações de mangiferina, (presente nas folhas da manga com atividades anti-

proliferativa, antioxidativa e anti-carcinogênica). Os autores constataram que a 

mangiferina pode desencadear apoptose ou processo de necrose em células AGS, 
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mas no menor nível, pois, neste caso, não houve diferença significativa quando 

comparado ao controle positivo, que era a amoxicilina (ZHANG; YUE, 2016). 

Durante a última década, a apoptose tem atraído muitas atenções com 

potencial de aplicação em várias doenças humanas. Para a manutenção normal do 

organismo completo, milhões de células serão sintetizadas e morrem todos os dias, e 

a morte celular relacionada à apoptose é essencial para o crescimento saudável de 

um organismo. Desta forma, o estudo da via de sinalização de apoptose aumentaria 

o entendimento sobre os mecanismos apoptóticos de uma droga alvo que abriria 

caminho para a descoberta de novos fármacos (PERUMALSAMY et al., 2018). 

Além disso, Perumalsamy e colaboradores (2018) demonstraram que um 

derivado cumarínico, muito estudado hoje por suas propriedades anti-cancerígenas, 

pôde ser bastante eficiente conduzindo às células AGS à apoptose através da via 

intrínseca, como verificado em ensaio de citometria de fluxo. Além disso, 

demonstraram que o IC50 foi de apenas 4,56 µg/mL, indicando uma potencial 

substância a ser trabalhada em novos estudos in vivo. Levando em consideração os 

valores de IC50
 baixos deste estudo (14,31 µg/mL), assim como relatado por 

Perumalsamy et al. (2018), tanto o óleo essencial quanto o extrato hidroalcóolico 

possuem potencial para serem trabalhados em novas etapas experimentais, 

principalmente levando em consideração que os componentes derivados das 

cumarinas estão presentes em espécies do gênero Lippia. 

Um novo estudo verificou a citotoxicidade de um extrato metanólico a partir de 

rizomas de Curcuma zedoaria contra as células AGS através da indução da apotose. 

Os referidos pesquisadores verificaram que um componente isolado da avaliação 

química do extrato metanólico demonstrou um forte efeito na supressão da 

proliferação das células AGS de forma dose dependente (valor de IC50 de 125.11±2.77 

μM). Os resultados de Western blotting demonstraram que tal isolado consegue inibir 

a viabilidade celular da AGS através da ativação da caspase-8, caspase-9 e caspase-

3, levando a morte celular por apoptose pela via intrínseca (JUNG et al., 2018).  

Ahmed et al. (2000) investigaram a progressão do ciclo celular de linhagens 

celulares de câncer gástrico, como AGS e KATO III, na presença e ausência da 

bactéria H. pylori através de citometria de fluxo utilizando iodeto de propídio e 

analisando a expressão da ciclina E, proteína p21 e p53 através de Western blotting. 

Os pesquisadores anteriormente citados chegaram à conclusão que na ausência da 

bactéria, as células AGS permaneceram 40% na fase G0-G1, 45% na S e 15% G2-M. 
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Quando a AGS foi cultivada na presença da bactéria, a fase S diminuiu em 10% e a 

fase G0-G1 aumentou 17% depois de 24 h quando comparado aos controles.  

Além disso, os efeitos inibitórios da H. pylori no ciclo celular da AGS constatado 

por Ahmed et al. (2000) foram associados ao aumento significativo da expressão da 

p53 e p21 depois de 24 h. A expressão da ciclina E foi diminuída nas células AGS 

depois da exposição à bactéria neste mesmo período. O estudo demonstrou que a H. 

pylori induz a inibição do crescimento in vitro, predominantemente no ponto de 

checagem G0-G1 (AHMED et al., 2000). Este trabalho avaliou a morte celular das 

células AGS frente ao OE e EHA da L. grata, indicando haver indução da apoptose 

tardia com o tratamento do EHA em 14% e do OE em 54,4%, de forma que a maior 

porcentagem celular apresentada correspondeu ao quadrante de debris celulares, 

induzindo uma possível morte celular não programada (necrose), viabilizando a 

possibilidade de realização futura de citometria de fluxo com marcação para ciclo 

celular. 

O ensaio clonogênico, também denominado de ensaio de formação de 

colônias, foi estabelecido há mais de cinquenta anos e o artigo original descrevendo 

a técnica foi publicado em 1956. A partir dele, modificações foram feitas no intuito de 

adequar a finalidade do ensaio de acordo com o objetivo do trabalho. O ensaio permite 

avaliar a diferença entre a viabilidade reprodutiva das células entre controles 

negativos e células que foram expostas a diversos tratamentos, sejam eles à base de 

ionização/radiação ou componentes químicos, como agentes citotóxicos (FRANKEN 

et al., 2006; RAFEHI et al., 2011). 

No presente estudo, o ensaio clonogênico avaliou a formação de colônias a 

partir da sedimentação de 100 células/poço da AGS, nas concentrações de 125, 250 

e 500 µg/mL, onde foi constatado que após o período de exposição de 10 dias, 

segundo adaptação do protocolo por Brito (2015), as amostras nas três concentrações 

induziram total inibição na formação de clones de uma mesma célula. Perumalsamy 

et al. (2018) também realizaram o ensaio clonogênico utilizando-se das células de 

adenocarcinoma gástrico (AGS), sedimentando 1000 células/poço e testando as 

concentrações de um derivado cumarínico em 4, 8, 16, 32 e 64 µg/mL. Os autores 

constataram que as células tratadas com o derivado cumarínico demonstraram 

diminuição da formação da colônia de forma dose dependente, sugerindo que tal 

derivado pode ser utilizado como um fármaco anti-proliferativo. 
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Outros pesquisadores em 2019 também realizaram o ensaio clonogênico 

utilizando as células de adenocarcinoma gástrico (AGS), sedimentando 200 

células/poço, a fim de verificar se o fator de transcrição ETS derivado da próstata 

(PDEF) com knockout poderia influenciar na formação de colônias. Eles concluíram 

que não houve diferença significativa no número de colônias formadas no grupo 

controle negativo (sem transfecção) e grupo de transfecção (pX459), apesar do 

número de colônias formadas no grupo transfecção pX459-sgRNA1 ter sido menor 

que controle negativo e o grupo pX459, indicando que a retirada do gene PDEF levou 

a inibição da formação de colônia pelas células AGS, podendo a PDEF ser 

considerada um novo alvo para o tratamento do câncer gástrico (ZHANG et al., 2019). 

Sabe-se que a capacidade para a proliferação de forma contínua de células-

tronco em tecidos é um pré-requisito para a integridade e função dos tecidos normais, 

enquanto que em tumores a sua erradicação se faz necessário para a prevenção de 

recorrências. Diante disto, estudos mais aprofundados devem ser realizados para 

entender melhor o mecanismo pelo qual num período curto e em concentrações 

baixas as amostras de OE e EHA da L. grata conseguem inibir a formação de colônias 

e, assim, auxiliar em novos estudos in vivo para verificar sua ação em situações de 

inflamação do tecido gástrico. 

Entende-se que novas tecnologias científicas acompanham novas 

possibilidades de aplicação de recursos na cura de doenças, como a edição de 

genomas (CRISPR/Cas9) citada no estudo de Zhang et al. (2019), demonstrando que 

os resultados do corrente estudo sugerem que o óleo essencial e o extrato 

hidroalcóolico da L. grata devem ser avaliados como alvos farmacoterapêuticos no 

tratamento de afecções do estômago. 

Desta forma, o estudo de plantas medicinais é importante para obter 

conhecimento sobre o potencial farmacológico de uma diversidade de plantas nativas 

que ainda permanece cientificamente desconhecidas, garantindo a sua exploração 

racional e favorecendo a ampliação do cuidado médico-farmacológico em saúde 

pública (GUERRA et al., 2017). 
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 CONCLUSÃO 

 

O extrato hidroalcóolico e óleo essencial da Lippia grata possuem atividade 

citotóxica e anti-proliferativa frente à célula de adenocarcinoma humano AGS. A 

atividade anti-carcinogênica constatada pode ser atribuída à composição do óleo 

essencial da planta, pela presença do timol, carvacrol e ρ-cimeno.  

A viabilidade celular observada pela redução do MTT para a linhagem AGS é 

dose e tempo dependente, ocasionando a citotoxicidade celular utilizando ambas as 

amostras (óleo e extrato). Isso leva a crer que tanto o óleo essencial quanto o extrato 

hidroalcóolico devem ser submetidos a novos estudos para a viabilização de novos 

fármacos para o tratamento de distúrbios gástricos, uma vez que o tratamento 

farmacêutico atual está estagnado e a flora dos biomas brasileiros continua pouco 

explorada. 

O óleo essencial e extrato hidroalcóolico foram capazes de induzir a morte 

celular da linhagem AGS através de testes por citometria de fluxo com Anexina V-

FITC/PI e ensaio clonogênico, indicando que o óleo essencial se mostrou mais 

promissor quando comparado ao extrato hidroalcóolico. São necessários mais 

estudos para reconhecer a via de apoptose relacionada à morte celular para maior 

compreensão dos mecanismos das amostras testadas. Além disso, ensaios in vivo 

são interessantes para demonstrar a capacidade dessas amostras em diminuir a 

formação de colônias do tecido gástrico cancerígeno. 

Por fim, conclui-se que, como perspectiva futura, necessariamente estudos 

complementares aos resultados encontrados neste trabalho devem ser realizados, 

para a possível validação de novos fármacos a partir dos extratos vegetais e óleos 

essenciais da L. grata, contribuindo para a terapia alternativa de câncer gástrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 REFERÊNCIAS 

 

ABD EL AAL, H. A. et al. Combination of carvacrol with simvastatin improves the 
lipid-lowering efficacy and alleviates simvastatin side effects. Journal of 
Biochemical and Molecular Toxicology, v. 31, n. 12, p. e21981, dez. 2017.  

ADAMS, R. P. Identification of essential oil components by gas 
chromatography/mass spectorscopy. 4th ed ed. Carol Stream, Ill: Allured Pub. 
Corp, 2007.  

AFTAB, H. et al. Two populations of less-virulent Helicobacter pylori genotypes in 
Bangladesh. PLOS ONE, v. 12, n. 8, p. e0182947, 10 ago. 2017.  

AGUIAR, J. S. et al. Atividade antimicrobiana de Lippia alba (Mill.) N. E. Brown 
(Verbenaceae). Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 18, n. 3, p. 436–440, set. 
2008.  

AHMED, A. et al. Helicobacter pylori inhibits gastric cell cycle progression. Microbes 
and Infection, v. 2, n. 10, p. 1159–1169, ago. 2000.  

ALBUQUERQUE, C. C. et al. Effects of the essential oil of Lippia gracilis Schauer on 
caulinary shoots of heliconia cultivated in vitro. Revista Brasileira de Plantas 
Medicinais, v. 14, n. 1, p. 26–33, 2012.  

ALBUQUERQUE, C. C. DE et al. Antimicrobial action of the essential oil of Lippia 
gracilis Schauer. Brazilian Archives of Biology and Technology, v. 49, n. 4, p. 
527–535, jul. 2006.  

ALENCAR, A., José Wilson et al. Kovats indices simulation in essential oil analysis. 
Química Nova, v. 13, n. 4, p. 282–284, 1990.  

ALMEIDA, M. Z. DE. Plantas medicinais. 3. ed. Salvador: EDUFBA, 2011.  

ALTEMIMI, A. et al. Phytochemicals: Extraction, Isolation, and Identification of 
Bioactive Compounds from Plant Extracts. Plants, v. 6, n. 4, p. 42, 22 set. 2017.  

ANVISA. Anuário estatístico do mercado farmacêutico pela CMED. Brasília, DF: 
[s.n.].  

ARASU, M. V. et al. Essential oil of four medicinal plants and protective properties in 
plum fruits against the spoilage bacteria and fungi. Industrial Crops and Products, 
v. 133, p. 54–62, jul. 2019.  

ARAÚJO, G. M. Avaliação da atividade anti-Helicobacter pylori e citotóxica in 
vitro de extratos orgânicos obtidos das folhas de Encholirium spectabile e 
Syzygium cumini. Mestr em Ciências Biológicas—Natal: Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, mar. 2014. 

AYALA, G. Exploring alternative treatments for Helicobacter pylori infection. World 
Journal of Gastroenterology, v. 20, n. 6, p. 1450, 2014.  



63 
 

BADKE, M. R. Conhecimento popular sobre o uso de plantas medicinais e o 
cuidado da enfermagem. Santa Maria: Dissertação (Dissertação em enfermagem) 
– UFSM, 2008.  

BAHRI, S. et al. The efficacy of plant extract and bioactive compounds approaches in 
the treatment of pulmonary fibrosis: A systematic review. Biomedicine & 
Pharmacotherapy, v. 93, p. 666–673, set. 2017.  

BAKKALI, F. et al. Biological effects of essential oils – A review. Food and Chemical 
Toxicology, v. 46, n. 2, p. 446–475, fev. 2008.  

BALUSAMY, S. R. et al. Anti-proliferative activity of Origanum vulgare inhibited 
lipogenesis and induced mitochondrial mediated apoptosis in human stomach cancer 
cell lines. Biomedicine & Pharmacotherapy, v. 108, p. 1835–1844, dez. 2018.  

BANU, K. S.; CATHRINE, L. General Techniques Involved in Phytochemical 
Analysis. International Journal of Advanced Research in Chemical Science 
(IJARCS), v. 2, n. 4, p. 25–32, abr. 2015.  

BITU, V. et al. Phythochemical screening and antimicrobial activity phythochemical of 
essential oil from Lippia gracillis. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 22, n. 1, 
p. 69–75, fev. 2012.  

BITU, V. DE C. N. et al. Chemical composition of the essential oil of Lippia gracilis 
Schauer leaves and its potential as modulator of bacterial resistance. Natural 
Product Research, v. 28, n. 6, p. 399–402, 19 mar. 2014.  

BORN, F. DE S. et al. Acaricidal property of the essential oil from Lippia gracilis 
against Tetranychus urticae and a natural enemy, Neoseiulus californicus, under 
greenhouse conditions. Experimental and Applied Acarology, v. 75, n. 4, p. 491–
502, ago. 2018.  

BRAGA, M. et al. Prospection of enzyme modulators in aqueous and ethanolic 
extracts of Lippia sidoides leaves: genotoxicity, digestion, inflammation, and 
hemostasis. Chemistry & Biodiversity, 2 jan. 2019.  

BRASIL. Decreto no 50.040. Dispõe sobre as Normas Técnicas Especiais 
Reguladoras do emprego de aditivos químicos a alimentos. . 24 jan. 1961.  

BRIDGE, D. R.; MERRELL, D. S. Polymorphism in the Helicobacter pylori CagA and 
VacA toxins and disease. Gut Microbes, v. 4, n. 2, p. 101–117, jan. 2013.  

BRITO, A. DA S. Caracterização estrutural de um heparinoide com potencial 
anticoagulante e antitumoral isolado do camarão Litopenaeus vannamei. Natal: 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2015. 

CALIXTO, J. B. et al. Biological activity of plant extracts: novel analgesic drugs. 
Expert Opinion on Emerging Drugs, v. 6, n. 2, p. 261–279, out. 2001.  

CAROLINE,  DA S. F. et al. Composition and antioxidant and antifungal activities of 
the essential oil from Lippia gracilis Schauer. African Journal of Biotechnology, v. 
13, n. 30, p. 3107–3113, 23 jul. 2014.  



64 
 

CARVALHO, R. R. DA C.; LARANJEIRA, D.; CARVALHO FILHO, J. S. DE. In vitro 
activity of essential oils of Lippia gracilis and their major chemical components 
against Thielaviopsis paradoxa, causal agent of stem bleeding in coconut palms. 
Química Nova, v. 36, n. 2, p. 241–244, 2013.  

CAVALCANTI, S. C. H. et al. Composition and acaricidal activity of Lippia sidoides 
essential oil against two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch). 
Bioresource Technology, v. 101, n. 2, p. 829–832, jan. 2010.  

CHOU, S.-T. et al. Chemical composition, antioxidant, anti-melanogenic and anti-
inflammatory activities of Glechoma hederacea (Lamiaceae) essential oil. Industrial 
Crops and Products, v. 122, p. 675–685, out. 2018.  

COSTA, A. R. . et al. Ação do óleo essencial de Syzygium aromaticum (L.) Merr. & 
L.M.Perry sobre as hifas de alguns fungos fitopatogênicos. Revista Brasileira de 
Plantas Medicinais, v. 13, n. 2, p. 240–245, 2011.  

COSTA, P. S. et al. Atividade antimicrobiana e potencial terapêutico do gênero 
Lippia sensu lato (Verbenaceae). Hoehnea, v. 44, n. 2, p. 158–171, abr. 2017.  

COSTA-JÚNIOR, L. M. et al. Acaricidal efficacies of Lippia gracilis essential oil and 
its phytochemicals against organophosphate-resistant and susceptible strains of 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Veterinary Parasitology, v. 228, p. 60–64, 
set. 2016.  

CRUZ, E. M. O. et al. Lippia gracilis Schauer essential oil nanoformulation prototype 
for the control of Thielaviopis paradoxa. Industrial Crops and Products, v. 117, p. 
245–251, jul. 2018.  

DA SILVA, B. J. M. et al. Medicinal plants from the Brazilian Amazonian region and 
their antileishmanial activity: a review. Journal of Integrative Medicine, v. 16, n. 4, 
p. 211–222, jul. 2018.  

DANTAS, L. I. S. et al. Atividade antibacteriana do óleo essencial de Lippia gracilis 
SCHAUER sobre patógenos de importância na indústria de alimentos. HOLOS, v. 5, 
p. 114–123, 2010.  

DE A. MATOS, F. J. et al. Medicinal Plants of Northeast Brazil Containing Thymol 
and Carvacrol - Lippia sidoides Cham. and L. gracillis H.B.K. (Verbenaceae). 
Journal of Essential Oil Research, v. 11, n. 6, p. 666–668, nov. 1999.  

DE MELO, J. O. et al. Antidermatophytic and antileishmanial activities of essential 
oils from Lippia gracilis Schauer genotypes. Acta Tropica, v. 128, n. 1, p. 110–115, 
out. 2013.  

DHIFI, W. et al. Essential Oils’ Chemical Characterization and Investigation of Some 
Biological Activities: A Critical Review. Medicines, v. 3, n. 4, p. 25, 22 set. 2016.  

DUTRA, R. C. et al. Medicinal plants in Brazil: Pharmacological studies, drug 
discovery, challenges and perspectives. Pharmacological Research, v. 112, p. 4–
29, out. 2016.  



65 
 

EDRIS, A. E. Pharmaceutical and therapeutic Potentials of essential oils and their 
individual volatile constituents: a review. Phytotherapy Research, v. 21, n. 4, p. 
308–323, abr. 2007.  

ESCOBAR, P. et al. Chemical composition and antiprotozoal activities of Colombian 
Lippia spp essential oils and their major components. Memórias do Instituto 
Oswaldo Cruz, v. 105, n. 2, p. 184–190, mar. 2010.  

ESPINOZA, J. L. et al. Gastric microbiota: An emerging player in Helicobacter pylori 
induced gastric malignancies. Cancer Letters, v. 414, p. 147–152, fev. 2018.  

FEDOTOVA, J. et al. Therapeutical strategies for anxiety and anxiety-like disorders 
using plant-derived natural compounds and plant extracts. Biomedicine & 
Pharmacotherapy, v. 95, p. 437–446, nov. 2017.  

FERNANDES, L. C. B. et al. Fungitoxicidade dos extratos vegetais e do óleo 
essencial de Lippia gracilis Schauer sobre o fungo Monosporascus cannonballus 
Pollack e Uecker. Summa Phytopathologica, v. 41, n. 2, p. 153–155, jun. 2015.  

FERRAZ, R. P. C. et al. Cytotoxic effect of leaf essential oil of Lippia gracilis Schauer 
(Verbenaceae). Phytomedicine, v. 20, n. 7, p. 615–621, maio 2013.  

FIBIGR, J.; ŠATÍNSKÝ, D.; SOLICH, P. Current trends in the analysis and quality 
control of food supplements based on plant extracts. Analytica Chimica Acta, ago. 
2018.  

FRANKEN, N. A. P. et al. Clonogenic assay of cells in vitro. Nature Protocols, v. 1, 
n. 5, p. 2315–2319, dez. 2006.  

GALVÃO, J. G. et al. Lippia gracilis essential oil in β-cyclodextrin inclusion 
complexes: an environmentally safe formulation to control Aedes aegypti larvae: 
Lippia gracilis essential oil in β-cyclodextrin inclusion complexes. Pest Management 
Science, 5 set. 2018.  

GANZERA, M.; MURAUER, A. Separation of Natural Products. In: Supercritical 
Fluid Chromatography. [s.l.] Elsevier, 2017. p. 439–460.  

GOBBO-NETO, L.; LOPES, N. P. Plantas medicinais: fatores de influência no 
conteúdo de metabólitos secundários. Química Nova, v. 30, n. 2, p. 374–381, abr. 
2007.  

GOMES, S. V. F.; NOGUEIRA, P. C. L.; MORAES, V. R. S. Aspectos químicos e 
biológicos do gênero Lippia enfatizando Lippia gracilis Schauer. Eclética Química, 
v. 36, n. 1, p. 64–77, 2011a.  

GOMES, S. V. F.; NOGUEIRA, P. C. L.; MORAES, V. R. S. Aspectos químicos e 
biológicos do gênero Lippia enfatizando Lippia gracilis Schauer. Eclética Química, 
p. 64–77, 2011b.  

GUERRA, A. C. V. DE A. et al. Libidibia ferrea presents antiproliferative, apoptotic 
and antioxidant effects in a colorectal cancer cell line. Biomedicine & 
Pharmacotherapy, v. 92, p. 696–706, ago. 2017.  



66 
 

GUILHON, C. C. et al. Characterisation of the anti-inflammatory and antinociceptive 
activities and the mechanism of the action of Lippia gracilis essential oil. Journal of 
Ethnopharmacology, v. 135, n. 2, p. 406–413, maio 2011.  

GUIMARÃES, A. G. et al. Phytochemical characterization and antinociceptive effect 
of Lippia gracilis Schauer. Journal of Natural Medicines, v. 66, n. 3, p. 428–434, jul. 
2012.  

GUIMARÃES, J.; CORVELO, T. C.; BARILE, K. A. Helicobacter pylori: fatores 
relacionados à sua patogênese. Revista Paraense de Medicina, v. 22, n. 1, mar. 
2008.  

GUTIÉRREZ-REBOLLEDO, G. A.; DRIER-JONAS, S.; JIMÉNEZ-ARELLANES, M. 
A. Natural compounds and extracts from Mexican medicinal plants with anti-
leishmaniasis activity: An update. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, v. 
10, n. 12, p. 1105–1110, dez. 2017.  

HANDA, S. S. et al. Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants. 
Italy: [s.n.].  

HARAGUCHI, L. M. M.; CARVALHO, O. B. DE. Plantas Medicinais: do curso de 
plantas medicinais. 1. ed. São Paulo: [s.n.].  

HARVEY, A. L.; EDRADA-EBEL, R.; QUINN, R. J. The re-emergence of natural 
products for drug discovery in the genomics era. Nature Reviews Drug Discovery, 
v. 14, p. 111, 23 jan. 2015.  

HEZARJARIBI, H. Z. et al. A systematic review of the effects of Iranian 
pharmaceutical plant extracts on Giardia lamblia. Asian Pacific Journal of Tropical 
Disease, v. 5, n. 12, p. 925–929, dez. 2015.  

INCA. Estimativa 2018: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 
2017.  

JANNUZZI, H. et al. Avaliação agronômica e química de dezessete acessos de erva-
cidreira [Lippia alba (Mill.) N.E.Brown] - quimiotipo citral, cultivados no Distrito 
Federal. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 13, n. 3, p. 258–264, 2011.  

JUNG, E. B. et al. Curcuzedoalide contributes to the cytotoxicity of Curcuma zedoaria 
rhizomes against human gastric cancer AGS cells through induction of apoptosis. 
Journal of Ethnopharmacology, v. 213, p. 48–55, mar. 2018.  

JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica - Texto e Atlas. 12. ed. 
[s.l.] Guanabara Koogan (Grupo Gen), 2013.  

KARAGOZLU, M. Z. et al. Anti-proliferative effect of aminoderivatized 
chitooligosaccharides on AGS human gastric cancer cells. Process Biochemistry, 
v. 45, n. 9, p. 1523–1528, set. 2010.  

LEE, T. K. et al. Sesquiterpenes from Curcuma zedoaria rhizomes and their 
cytotoxicity against human gastric cancer AGS cells. Bioorganic Chemistry, v. 87, 
p. 117–122, jun. 2019.  



67 
 

LOCHER, C.; PFORR, C. The Legacy of Sebastian Kneipp: Linking Wellness, 
Naturopathic, and Allopathic Medicine. The Journal of Alternative and 
Complementary Medicine, v. 20, n. 7, p. 521–526, jul. 2014.  

M. NETO, R. et al. O óleo essencial de Lippia gracilis Schauer, Verbenaceae, em 
ratos diabéticos. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 20, n. 2, p. 261–266, 
maio 2010.  

MAHMOODI, M. et al. Carvacrol ameliorates experimental autoimmune 
encephalomyelitis through modulating pro- and anti-inflammatory cytokines. Life 
Sciences, nov. 2018.  

MARCELINO-JR, C. DE A. C. et al. Utilizando uma cuscuzeira na extração do óleo 
essencial do alecrim-da-chapada (Lippia gracilis), uma planta da Caatinga. Química 
Nova na Escola, v. 22, p. 51–53, nov. 2005.  

MARCHESE, A. et al. Antibacterial and antifungal activities of thymol: A brief review 
of the literature. Food Chemistry, v. 210, p. 402–414, nov. 2016.  

MARTINS, J. D. L. Efeito gastroprotetor do óleo essencial da Lippia gracilis 
SCHAUER (Verbanaceae). Dissertação de Mestrado (área de concentração 
Ciências Fisiológicas)—São Cristovão: Universidade Federal de Sergipe, 2017. 

MATOS, F. J. DE A. Introdução à Fitoquímica Experimental. 3. ed. Fortaleza: 
Editora da Universidade Federal do Ceará - UFC, 2009.  

MENDES, S. S. et al. Evaluation of the analgesic and anti-inflammatory effects of the 
essential oil of Lippia gracilis leaves. Journal of Ethnopharmacology, v. 129, n. 3, 
p. 391–397, jun. 2010.  

MENEZES, M. S. Caracterização química e efeito do óleo essencial de Lippia 
gracilis e seus constituintes majoritários sobre Aceria guerreronis (Acari: 
Eriophyidae). São Cristovão: Dissertação (Dissertação em agricultura e 
biodiversidade) – UFS, 2016.  

MENG, C. et al. Human Gut Microbiota and Gastrointestinal Cancer. Genomics, 
Proteomics & Bioinformatics, v. 16, n. 1, p. 33–49, fev. 2018.  

MINISTÉRIO DA SAÚDE (ED.). Política e Programa Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos. 1a. ed ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência 
Farmacêutica, 2016a.  

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Uso de fitoterápicos e plantas medicinais cresce no 
SUS, jun. 2016b. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-
saude/24205-uso-de-fitoterapicos-e-plantas-medicinais-cresce-no-sus> 

MITROPOULOU, G. et al. Citrus medica essential oil exhibits significant antimicrobial 
and antiproliferative activity. LWT, v. 84, p. 344–352, out. 2017.  



68 
 

MOSMANN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application 
to proliferation and cytotoxicity assays. Journal of Immunological Methods, v. 65, 
n. 1–2, p. 55–63, 16 dez. 1983.  

MOTA, A. P. P.; DANTAS, J. C. P.; FROTA, C. C. Antimicrobial activity of essential 
oils from Lippia alba, Lippia sidoides, Cymbopogon citrates, Plectranthus 
amboinicus, and Cinnamomum zeylanicum against Mycobacterium tuberculosis. 
Ciência Rural, v. 48, n. 6, 21 jun. 2018.  

NISHIJIMA, C. M. et al. Citral: A monoterpene with prophylactic and therapeutic anti-
nociceptive effects in experimental models of acute and chronic pain. European 
Journal of Pharmacology, v. 736, p. 16–25, ago. 2014.  

ONU. Relatório Mundial sobre Drogas. [s.l.] Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC), 26 jun. 2018.  

PANDIYAN, G. N.; MATHEW, N.; MUNUSAMY, S. Larvicidal activity of selected 
essential oil in synergized combinations against Aedes aegypti. Ecotoxicology and 
Environmental Safety, v. 174, p. 549–556, jun. 2019.  

PASCUAL, M. E. et al. Lippia: traditional uses, chemistry and pharmacology: a 
review. Journal of Ethnopharmacology, v. 76, n. 3, p. 201–214, ago. 2001.  

PAVIA, D. L.; LAMPMAN, G. M.; KRIZ, G. S. Introduction to spectroscopy: a 
guide for students of organic chemistry. 3rd ed ed. Fort Worth: Harcourt College 
Publishers, 2001.  

PEREIRA, C. B. et al. Cytotoxic mechanism of Baccharis milleflora (Less.) DC. 
essential oil. Toxicology in Vitro, v. 42, p. 214–221, ago. 2017.  

PERUMALSAMY, H. et al. In silico and in vitro analysis of coumarin derivative 
induced anticancer effects by undergoing intrinsic pathway mediated apoptosis in 
human stomach cancer. Phytomedicine, v. 46, p. 119–130, jul. 2018.  

PINHO, L. DE et al. Atividade antimicrobiana de extratos hidroalcoolicos das folhas 
de alecrim- pimenta, aroeira, barbatimão, erva baleeira e do farelo da casca de 
pequi. Ciência Rural, v. 42, n. 2, p. 326–331, 3 fev. 2012.  

PUBCHEM. CarvacrolNational Center of Biotechnology Information - PubChem 
Compound Database (CID=10364), 2019. Disponível em: 
<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10364>. Acesso em: 20 jan. 2019 

QUINTANS, J. S. S. et al. Monoterpenes modulating cytokines - A review. Food and 
Chemical Toxicology, v. 123, p. 233–257, jan. 2019.  

RAFEHI, H. et al. Clonogenic Assay: Adherent Cells. Journal of Visualized 
Experiments, n. 49, 13 mar. 2011.  

RAFFA, D. et al. Recent discoveries of anticancer flavonoids. European Journal of 
Medicinal Chemistry, v. 142, p. 213–228, dez. 2017.  



69 
 

RAVISHANKAR, D. et al. Flavonoids as prospective compounds for anti-cancer 
therapy. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, v. 45, n. 12, p. 
2821–2831, dez. 2013.  

REID, A.-M. et al. Traditional Medicine. In: Medicinal Plants for Holistic Health and 
Well-Being. [s.l.] Elsevier, 2018. p. 1–11.  

RIBEIRO, A. R. S. et al. Gastroprotective effects of thymol on acute and chronic 
ulcers in rats: The role of prostaglandins, ATP-sensitive K+ channels, and gastric 
mucus secretion. Chemico-Biological Interactions, v. 244, p. 121–128, jan. 2016.  

RIELLA, K. R. et al. Anti-inflammatory and cicatrizing activities of thymol, a 
monoterpene of the essential oil from Lippia gracilis, in rodents. Journal of 
Ethnopharmacology, v. 143, n. 2, p. 656–663, set. 2012.  

ROBBINS, S. L. (STANLEY L.; COTRAN, R. S.; KUMAR, V. Patologia [de] Robbins 
& Cotran: bases patológicas das doenças. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2010.  

RODRÍGUEZ, D. J. DE; ANGULO-SÁNCHEZ, J. L.; HERNÁNDEZ-CASTILLO, F. D. 
Chapter 14 An overview of the antimicrobial properties of Mexican medicinal plants. 
In: Advances in Phytomedicine. [s.l.] Elsevier, 2006. v. 3p. 325–377.  

ROYER, A. F. B. et al. Fitoterapia aplicada a avicultura industrial. Enciclopédia 
Biosfera, v. 9, n. 17, p. 1466, 2013.  

SANTOS, R. G. et al. Tipo de estaca e substrato na propagação vegetativa de Lippia 
gracilis Schauer. Arquivos do Instituto Biológico, v. 83, n. 0, 2016.  

SARRAZIN, S. L. F. et al. Chemical composition and antimicrobial activity of the 
essential oil of Lippia grandis Schauer (Verbenaceae) from the western Amazon. 
Food Chemistry, v. 134, n. 3, p. 1474–1478, out. 2012.  

SILVA DAMASCENO, E. T. et al. Lippia origanoides Kunth. essential oil loaded in 
nanogel based on the chitosan and ρ-coumaric acid: Encapsulation efficiency and 
antioxidant activity. Industrial Crops and Products, v. 125, p. 85–94, dez. 2018.  

SIQUEIRA-LIMA, P. S. et al. Central nervous system and analgesic profiles of Lippia 
genus. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 29, n. 1, p. 125–135, jan. 2019.  

SOARES, B. V. et al. Antiparasitic, physiological and histological effects of the 
essential oil of Lippia origanoides (Verbenaceae) in native freshwater fish Colossoma 
macropomum. Aquaculture, v. 469, p. 72–78, fev. 2017.  

SOARES, B. V.; TAVARES-DIAS, M. Espécies de Lippia (Verbenaceae), seu 
Potencial Bioativo e Importância na Medicina Veterinária e Aquicultura. Biota 
Amazônia, v. 3, n. 1, p. 109–123, 30 jun. 2013.  

VALIZADEH, R. et al. Wound healing potential of Althaea officinalis flower mucilage 
in rabbit full thickness wounds. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, v. 
5, n. 11, p. 937–943, nov. 2015.  



70 
 

VANZOLINI, K. L. et al. Acetylcholinesterase affinity-based screening assay on 
Lippia gracilis Schauer extracts. Journal of Pharmaceutical and Biomedical 
Analysis, v. 153, p. 232–237, maio 2018.  

VEGGI, P. C. Obtenção de extratos vegetais por diferentes métodos de 
extração: estudo experimental e simulação dos processos. Dissertação de 
Mestrado (área de concentração Engenharia de Alimentos)—Campinas: 
Universidade Estadual de Campinas, 2009. 

VIZZOTO, M.; KROLOW, A. C. R.; WEBER, G. E. B. Metabólitos secundários 
encontrados em plantas e sua importânciaEmprapa Clima Temperado, , 2010. 
Disponível em: 
<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/886074/1/documento
316.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2019 

WHO (ED.). Guidelines for the appropriate use of herbal medicines. Manila: 
WHO, Western Pacific Region, 1998.  

WINN, W. C.; KONEMAN, E. W. (EDS.). Koneman’s color atlas and textbook of 
diagnostic microbiology. 6th ed ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 
2006.  

WU, J. et al. Astragalus polysaccharide enhanced antitumor effects of Apatinib in 
gastric cancer AGS cells by inhibiting AKT signalling pathway. Biomedicine & 
Pharmacotherapy, v. 100, p. 176–183, abr. 2018.  

YUNES, R. A.; CECHINEL FILHO, V. Química de produtos naturais, novos 
fármacos e a moderna farmacognosia. 4. ed. Itajaí, SC: Univali, 2014.  

ZARE, Z. et al. Antimicrobial activity of leaf and flower extracts of Lippia nodiflora L. 
(Verbenacea). Journal of Plant Protection Research, v. 52, n. 4, p. 401–403, 28 
dez. 2012.  

ZHANG, C. et al. The Gastric Microbiome and Its Influence on Gastric 
Carcinogenesis. Hematology/Oncology Clinics of North America, v. 31, n. 3, p. 
389–408, jun. 2017.  

ZHANG, Q.; YUE, L. Inhibitory activity of mangiferin on Helicobacter pylori induced 
inflammation in human gastric carcinoma AGS cells. African Journal of Traditional, 
Complementary, and Alternative Medicines, Afr J Tradit Complement Altern Med. 
v. 14, n. 1, p. 263–271, 23 nov. 2016.  

ZHANG, Y.-Q. et al. CRISPR/Cas9-mediated knockout of the PDEF gene inhibits 
migration and invasion of human gastric cancer AGS cells. Biomedicine & 
Pharmacotherapy, v. 111, p. 76–85, mar. 2019.  

ZOUBIRI, S.; BAALIOUAMER, A. Potentiality of plants as source of insecticide 
principles. Journal of Saudi Chemical Society, v. 18, n. 6, p. 925–938, dez. 2014.  

 

 



71 
 

ANEXO A – IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DO ÓLEO ESSENCIAL PELA 

CROMATOGRAFIA GASOSA/ESPECTROMETRIA DE MASSA (ADAMS, 2007) 
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APÊNDICE A – ESPECTROS DOS CONSTITUINTES IDENTIFICADOS POR 

CROMATOGRAFIA GASOSA ASSOCIADA A ESPECTROMETRIA DE MASSA 
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