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Resumo 
A Piper amalago é uma planta utilizada na medicina 
popular por suas atividades analgésica, anti-inflamatória 
e para complicações envolvendo vias urinárias. O 
objetivo do trabalho foi avaliar o efeito citotóxico do óleo 
essencial e de dois extratos de Piper amalago sobre a 
linhagem celular de melanoma murino B16-F10. Foi 
realizado ensaio de citotoxicidade através da 
metabolização do reagente MTT, e a partir dos dados 
obtidos foram calculados os valores de CI50 e IS (índice 
de seletividade) para linhagem B16-F10 em comparação 
a uma linhagem não tumoral (3T3, fibroblasto murino). 
Apenas os extrato hidroalcóolico e óleo essencial 
demonstraram uma queda da viabilidade celular 
significativa para B16-F10, com CI50 de 221,08 ± 141,10 
µg/mL e IS de 1,324 para o óleo essencial e CI50 de 
104,31 ± 28,68 µg/mL e IS de 1,23 para o extrato 
hidroalcóolico. Os valores de CI50 apresentaram valores 
muito elevados o que demonstra o baixo potencial 
citotóxico para a linhagem tumoral testada.  

Introdução  
Plantas do gênero Piper, têm demonstrado grande 
potencial no tratamento de diferentes doenças. Uma das 
espécies pouco estudadas desse gênero, é a Piper 
amalago, conhecida popularmente como jaborandi falso 
ou pimenta-da-Jamaica. Considerando o potencial 
citotóxico do gênero Piper frente a células tumorais 
(GIROLA et al., 2015; NIU et al., 2015), o objetivo do 
trabalho foi avaliar o efeito citotóxico do óleo essencial e 
de dois extratos de Piper amalago sobre a linhagem 
celular de melanoma murino B16-F10. 

Material e Métodos 
Foi realizado ensaio de citotoxicidade através da 
metabolização do reagente MTT, e a partir dos dados 
obtidos foram calculados os valores de CI50 e IS (índice 
de seletividade) para linhagem B16-F10 em comparação 
a uma linhagem não tumoral (3T3, fibroblasto murino). 

Resultados e Discussão 
Apenas os extratos hidroalcóolicos e óleo essencial 
demonstraram uma queda da viabilidade celular 
significativa para B16-F10, com CI50 de 221,08 ± 141,10 
µg/mL e IS de 1,34 para o óleo essencial e CI50 de 
104,31 ± 28,68 µg/mL e IS de 1,23 para o extrato 
hidroalcóolico. 
A Piper amalago apresenta uma gama de moléculas de 
seu metabolismo secundário que possuem potencial 

para as mais diversas aplicações. Entretanto, 
considerando o que foi feito até o momento, os extratos 
aquoso e hidroalcóolico e o óleo essencial não possuem 
um bom potencial citotóxico, pois apresentaram valores 
de CI50 considerados altos para justificar a continuação 
de mais estudos como a confecção de subfrações e 
isolamento de compostos com atividade biológica. O 
índice de seletividade foi superior a 1,0, contudo, para 
ser considerado significativa como composto antitumoral, 
esse índice deve ser superior a 2 (Ayesh, Abed e Faris, 
2014). 
 
Tabela 1. Valores de CI50 obtidos para as linhagens celulares 
encubadas com oóleo essencial e extrato hidroalcóolico dada planta 
Piper amalago e os índices de seletividade (IS) da linhagem tumoral 
(B16-F10) em relação a linhagem não tumoral (3T3). 

Conclusão ou Conclusões 
Considerando os extratos analisados de óleo essencial, 
extrato hidroalcólico e aquoso da planta Piper amalago, 
apenas os extratos hidroalcóolico e óleo essencial 
demonstraram uma queda da viabilidade celular 
significativa para B16-F10. Os valores de CI50 
apresentaram valores muito elevados o que demonstra o 
baixo potencial citotóxico para a linhagem tumoral 
testada. 
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Extrato Linhagem CI50(µg/mL) IS 

Óleo 
Essencial 

  
296,82 ± 113,73  

1,34 
3T3 

B16F10 221,08 ± 141,10 

Hidroalcólico 
3T3 129,49 ± 13,89 

1,23 
B16F10 104,31 ± 28,68 


