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O câncer de mama é a primeira e mais 
frequente causa de morte por câncer entre 
as mulheres da região sul do Brasil. 
Efeitos colaterais associados aos 
quimioterápicos tradicionais, bem como a 
possibilidade de recorrência do tumor, 
impulsionam a pesquisa de novos 
fármacos antineoplásicos. Pertencente à 
família Myrtaceae, Eugenia pitanga 
(O.Berg) Nied e Eugenia anomala D. 
Legrand são espécies nativas que 
produzem óleos essenciais (OE) em seu 
metabolismo secundário, porém ainda são 
escassos os relatos dos seus efeitos 
biológicos na literatura atual. Neste estudo 
analisamos a composição química dos OE 
de E. pitanga e E. anômala,  bem como, 
seus possíveis efeitos antitumorais em 
células humanas de câncer de mama.  
 
 
Os OE de folhas de E. pitanga e de E. 
anomala foram extraídos por 
hidrodestilação em aparelho Clevenger, 
analisados em CG-EM, solubilizados em 
veículo DMSO. As células tumorais de 
mama (MCF7) e de queratinócitos 
humanos imortalizados (Hacat) 
foram mantidas em condições padrão, 
tratadas com os OE de ambas as 
espécies por 24h, em diferentes 
concentrações (0,05 a 0,5µg/mL) e suas 
respectivas atividades avaliadas 
usando MTT (5mg/mL). A partir do cálculo 
da concentração inibitória média (IC50) 
dos óleos, verificamos o possível efeito 
sinérgico dos mesmos com o fármaco 
padrão Cisplatina. 

Para ambos os OE as diferentes 
concentrações testadas afetaram 
significativamente a viabilidade das 
células tumorais (MCF7), obtendo o IC50 
de 0,103µg/mL para E. pitanga e 
0,128µg/mL para E. anomala, enquanto 
em células não tumorais (Hacat) o IC50 foi 
de 0,085 e 0,136µg/uL, respectivamente. 
Além disso, a exposição das células 
tumorais ao OE de E. pitanga combinado 
com cisplatina potencializa a ação 
citotóxica deste fármaco em 50%. A 
análise da composição química mostra a 
presença majoritária dos compostos 
Shyobunona (44,2%) e 6-Epishiobunona 
(11,6%) no OE de E. pitanga e dos 
compostos bulnesol (10,8%) e α-Cadinol 
(8,5%) no OE de E. anomala. 
 
 
Nossos resultados trazem informações 

sobre a constituição química dos OE de 

espécies vegetais nativas ainda pouco 

estudadas e indicam a importância da 

continuidade de estudos envolvendo estes 

OE como novas abordagens terapêuticas 

para o câncer de mama. 
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