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O câncer é uma doença crônica não 
transmissível que afeta várias dimensões 
da vida humana e causa importante 
impacto econômico na sociedade, o que 
requer tratamento especializado, longo e 
caro. As espécies de Eugenia possuem 
grande potencial para a realização de 
trabalhos de pesquisa na área química e 
farmacológica, visto a grande quantidade 
de compostos isolados e atividades 
biológicas descritas em estudos 
publicados com plantas deste gênero. 
Considerando o potencial desta espécie e 
a escassez de trabalhos com o gênero 
Eugenia mattosii, este trabalho teve como 
objetivo avaliar a atividade antiproliferativa 
in vitro do extrato metanólico do fruto e 
semente da Eugenia mattosii. 
 
 
 
A avaliação da atividade antiproliferativa 
foi realizada através do ensaio brometo de 
3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio 
(MTT) com três linhagens de células 
tumorais: HT-29 (adenocarcinoma 
colorretal), HepG2 (hepatocarcinoma), 
MCF-7 (adenocarcinoma de mama) e uma 
linhagem não tumoral: MRC-5 (fibroblasto 
de humanos normais) obtidas 
pela American Type Culture 
Collection (ATCC). 
 
 
 
 
 
 

 
Os extratos do fruto e da semente da E. 
mattosii apresentaram atividade 
antiproliferativa dose-dependente 
significativa contra todas as linhagens 
estudadas, com maior efeito nas 
linhagens tumorais de cólon e mama, 
sendo o extrato da semente mais ativo na 
redução da viabilidade celular quando 
comparado ao fruto. Ambos não foram 
citotóxicos contra a linhagem não tumoral 
de fibroblastos. 
 

 

Os extratos do fruto e da semente da E. 
mattosii apresentaram potencial 
antiproliferativo, portanto, sugere-se o 
isolamento de compostos que possam 
reforçar os resultados e dar continuidade 
na busca de compostos isolados com 
potencial promissor contra as células 
tumorais, menos tóxicas e menor custo. 
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