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RESUMO. Extratos brutos de raiz, caule e folhas de Plectranthus barbatus Andr. (Lamiaceae), foram tes-
tados frente às células NCI-H292 (obtidas de carcinoma mucoepidermóide de pulmão humano) e células
HEp –2 (obtidas de carcinoma epidermóide de laringe). Extratos de acetona e de metanol da raiz mostra-
ram atividade significativa frente às células NCI-H292. Células HEp-2 não foram sensíveis aos extratos de
P. barbatus. A CI50 foi determinada a partir de uma regressão linear, relacionando-se o percentual de ini-
bição celular em função do logaritmo das concentrações testadas (p<0,01).
SUMMARY. “Cytotoxic Activity of Plectranthus barbatus Andr. (Lamiaceae)”. Crude extracts of Plectranthus
barbatus Andr. (Lamiaceae) roots, stem and leaves, were tested against cell NCI-H292 (derivated from an pul-
monary mucoepidermoid human carcinoma) and cell HEp-2 (derivated from an epidermoid carcinoma of the lar-
ynx). Acetonic and methanolic extracts of the roots showed significative activity agains NCI-H292 cell. The cell
HEp–2 were not sensitive for P. barbatus extracts. The IC50 was measured by linear regression, relating celular
inhibition rate with tested concentration logarithm (p< 0,01).

INTRODUÇÃO
Plectranthus barbatus Andr., espécie prova-

velmente originária da África, é amplamente cul-
tivada em todo o Brasil e utilizada tanto na me-
dicina popular como na forma de medicamentos
fitoterápicos, pelas propriedades analgésica e
anti-dispéptica a ela atribuídas. Constitui uma
das plantas mais citadas em levantamentos etno-
botânicos de plantas medicinais do Brasil 1. 

Trata-se de um arbusto aromático perene de
ramos eretos e sub-lenhosos, que atingem de 1
a 1,5 m de altura. Folhas ovado-oblongas, pilo-
sas e grossas com bordos denteados. Flores de
coloração azulada crescem em racemos (espi-
gas) que surgem na estação chuvosa. Vulgar-
mente é conhecido como boldo-nacional, bol-
do-do-brasil, malva-santa, sete-dores e tapete-
de-oxalá. Muito semelhante à hortelã-da-folha-
grande (P. amboinicus), pode ser facilmente
confundido por leigos. Porém, embora perten-
centes ao mesmo gênero, P. barbatus e P. am-

boinicus, exibem propriedades químicas e far-
macológicas distintas 2. 

A composição química de P. barbatus (raiz,
caule e folhas), já previamente estudada, indica
que o forscolin, diterpeno isolado de suas raí-
zes, estimula a adenilil ciclase em muitos teci-
dos, inibe a agregação de plaquetas 3 e possui
propriedade inotrópica positiva 4. A partir do
extrato diclorometano do caule, foram isolados
barbatusol e ferruginol 4. Estudo cromatográfico
do extrato de acetona das folhas, permitiu o iso-
lamento e identificação de três diterpenos crista-
linos: barbatusina (em maior quantidade), 3 β-
hidróxi-3-desóxi-barbatusina e ciclobutatusina 5.
Óleos voláteis das folhas e flores exibem fenil
acetato, α-capaeno, aromadendro, borneol, γ2-
candineno, trans-cariofileno, ledol, T-cadinol,
torriol, óxido cariofileno, hidrato de calamene-
no, hidróxi-calameneno, α-pipeno, mirceno, β-
ocimeno, erenofileno, humulenona 2,6,7.

Nesse trabalho, propriedades citotóxicas de
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extratos bruto de P. parbatus frente às células
NCI-H292 e HEp-2 foram avaliadas. 

MATERIAL E MÉTODOS
Material botânico

As plantas utilizadas no presente estudo fo-
ram coletadas em Maio de 2001, na Companhia
de Abastecimento e Extensão Rural do Estado
de Pernambuco (EBABE), onde são cultivadas
para produção de fitoterápicos. Foram identifi-
cadas por MSc Valdelice C. Lima, do Herbário
Dárdano de Andrade Lima pertencente à Empre-
sa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, on-
de dois exemplares autênticos estão depositados
sob os números 59237 e 59245.

Preparo dos extratos
Extratos de acetona, etanol, metanol e aquo-

so de raiz, caule e folhas, foram preparados a
partir de 35 g de planta seca (triturada) para 300
mL de solvente. A extração com acetona, etanol
e metanol foi feita por maceração em repouso
(8 dias), em temperatura controlada de 28 a 30
°C. Os extratos foram filtrados e o volume total
foi evaporado em evaporador rotativo. Extratos
aquosos foram preparados por agitação por 4 h
(200 rpm) em temperatura controlada de 28 a
30 °C, filtrados e liofilizados. Além dos extratos
de P. barbatus, a ação citotóxica da vincristina
sobre ambas as linhagens de células estudadas
foi avaliada. 

Células neoplásicas utilizadas nos testes
Os testes de citotoxicidade foram realizados

frente a duas linhagens de células: células NCI-
H292 e HEp-2 obtidas do Banco de Células da
Fundação de Saúde Amauri de Medeiros (FU-
SAM- PE) e mantidas de acordo com o protoco-
lo estabelecido pelo laboratório de cultura de
células do Departamento de Antibióticos da UF-
PE. 

As células NCI-H292 correspondem a uma
linhagem contínua de células mucoepidermói-
des, obtida a partir de carcinoma de pulmão hu-
mano, que tem sido utilizada para o isolamento
e propagação do Paramyxovirus humano 8. As
células HEp-2 (Human Epidermoide Cancer
Cells) são derivadas de tumor primário de larin-
ge humana.

Atividade citotóxica
As células foram mantidas em DMEM - Mini-

mum Essencial Medium Eagle - modificado Dul-
becco (Sigma), suplementado com 10% de soro
fetal bovino (GIBCO), 1% de solução de anti-

biótico (penicilina 1000 UI/ml + estreptomicina
250 mg/ml) e 1% de L-glutamina 200 mM.

Para determinar a viabilidade celular, foi uti-
lizado o corante vital Azul Tripano (Merck) 0,4%
p/v, em PBS 9.

A contagem das células foi realizada em mi-
croscópio invertido LEITZ, com a utilização de
um hemocitômetro, preenchido com uma alí-
quota da suspensão de células homogeneizada.

A determinação da citotoxicidade foi feita
pelo método colorimétrico do MTT 10. A sus-
pensão celular (105 células/mL), preparada em
meio adaptado para cada linhagem celular foi
distribuída em placas de cultura com 96 poços
(225 µL em cada poço). As placas foram incuba-
das a 37 °C em estufa (Sedas, Milão-Itália), com
atmosfera úmida enriquecida com 5% de CO2

por 24 h. Após 24 h às substâncias testes foram
adicionadas (25 µL/poço) e as placas foram
reincubadas a 37 °C 11. Após 72 h de contato
das células com o produto teste, foi adicionado
25 µL de MTT (brometo (3-[5,4-dimetiltiazol-2-
il]-2,5-difeniltetrazólio), 5 mg/mL em PBS (p/v)
em cada poço e as placas foram deixadas por
duas horas em estufa 37 °C. Ao final desse perí-
odo o meio de cultura, juntamente com o exces-
so de MTT foram aspirados e em seguida, 100
µL de DMSO foi adicionado a cada poço para
dissolução dos cristais de formazano 12.

A leitura óptica foi feita em leitor automático
de placas do tipo Multiskan (490 nm) e a densi-
dade óptica (DO) média dos poços foi compara-
da com a DO média dos poços controles. 

A CI50 foi determinada a partir de uma re-
gressão linear, onde se relacionou o percentual
de inibição em função do logaritmo das concen-
trações testadas admitindo-se um intervalo de
confiança de 99% (p < 0,01), para a reta obtida 13.
A avaliação da atividade citotóxica foi feita se-
gundo protocolo do National Cancer Institute
(NCI) 14.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Células NCI-H292 foram sensíveis aos extra-

tos da raiz, caule e folhas de P. barbatus, bem
como à vincristina (Tabela 1). Extratos de aceto-
na da folha e do caule exibiram valores de CI50

iguais a 45,48 e 35,04 µg/mL, respectivamente.
Extratos de etanol da raiz e do caule exibiram
valores de CI50 iguais a 49,73 e 33,46 µg/mL,
respectivamente. 

Não houve sensibilidade das células NCI-
H292 aos extratos de etanol e de metanol das
folhas nem aos extratos aquosos de raiz, caule e
folhas.
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Os extratos que exibiram atividades citotóxi-
cas consideradas significativas foram os extratos
de metanol e de acetona da raiz, com valores de
CI50 iguais a 29,34 e 29,42 µg/mL, respectiva-
mente (Fig. 1 e 2).

Células HEp-2 não foram sensíveis a maioria
dos extratos de P. barbatus ou exibiram valores
de CI50 acima daquele considerado significativo
pelo National Cancer Institute (NCI) 14 (Tabela 1). 

Diferente ao observado para os extratos de
P. barbatus, que foram ativos apenas para as
célula NCI-H292, testes de citotoxicidade, utili-

Figura 1. Determinação da CI50 para o extrato meta-
nólico da raiz de Plectranthus barbatus Andr. frente a
células NCI-H292, a partir de uma regressão linear,
relacionando o percentual de inibição do crescimento
celular, em função do logaritmo das concentrações
testadas (50,00, 37,50, 28,00 e 21,00 µg/mL), admitin-
do-se um intervalo de confiança de 99% (p < 0,01),
para a reta obtida.

Figura 2. Determinação da CI50 para o extrato de
acetona da raiz de Plectranthus barbatus Andr. frente
a células NCI-H292, a partir de uma regressão linear,
relacionando o percentual de inibição do crescimento
celular, em função do logaritmo das concentrações
testadas (50,00, 25,00, 12,50 e 6,25 µg/mL), admitin-
do-se um intervalo de confiança de 99% (p < 0,01),
para a reta obtida.

LINHAS CELULARES 
CI50 (µg/mL)

EXTRATOS
NIC-H292 HEp-2

Folha: Acetona 45,48 > 30

Etanol > 30 > 30

Metanólico > 30 > 30

Aquoso > 30 > 30

Caule: Acetona 35,04 > 30

Etanol 33,46 > 30

Metanol > 30 > 30

Aquoso > 30 > 30

Raiz: Acetona 29,42* > 30

Etanol 49,73 52,97

Metanol 29,34* 44,54

Aquoso > 30 > 30

Vincristina 0,04 0,003

Tabela 1. Atividade citotóxica de extratos de Plec-
tranthus barbatus Andr. e da vincristina frente às cé-
lulas HEp-2 e NCI -H292. * valores considerados signifi-
cativos.

zando a vincristina (substância pura de origem
vegetal), frente as duas linhagens de células,
mostraram que as células HEp-2 com CI50 igual
a 0,003 µg/mL, foram mais sensíveis a vincristi-
na do que as células NCI-H292, cuja CI50 foi
igual a 0,04 µg/mL (Tabela 1).

Testes para avaliar atividade citotóxica de
extratos brutos de P. barbatus frente às células
de carcinoma epidermóide humano de nasofa-
ringe foram realizados também por Bakuni 15, o
qual obteve resultados negativos em todos os
testes. No presente estudo, entretanto, embora
os extratos de P. barbatus tenham se mostrado
negativos frente às células HEp-2, mostraram
atividades significativas frente às células NCI-
H292. Este fato estimula estudos futuros para
avaliação da atividades citotóxicas de extrato da
espécie, frente a outras linhagens de células.
Além disso, deve-se ressaltar que outros pesqui-
sadores, em estudos recentes 16,17, consideram
valores de CI50 equivalentes a 68,43, 56,41,
33,44, 31,00 e 30,92 µg/mL, como representati-
vos de atividade citotóxica. Neste estudo, só
considerou-se como representativos valores  de
CI50 < 30 µg/mL, tal como protocolo para scree-
ning, in vitro, de susbstâncias ativas do National
Cancer Institute.
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CONCLUSÕES
Extratos brutos de P. barbatus foram ativos

frente às células NCI-H292 e não foram ativos
frente às células HEp-2. Ao contrário do obser-
vado para os extratos de P. barbatus, testes rea-
lizandos com a vincristina, frente as duas linha-
gens de células, mostraram que as células HEp-
2 apresentaram maior sensibilidade à vincristina
do que as células NCI-H292. Os resultados des-

se estudo estimulam novas investigações para
avaliar atividade citotóxica de extratos da espé-
cie, frente a outras linhagens de células. 

Agradecimentos. Os autores agradecem a Empresa
de Abastecimento e Extensão Rural do Estado de Per-
nambuco, pelo fornecimento do material botânico e
ao Banco de Células da Fundação de Saúde Amauri
de Medeiros (FUSAM- PE), pelo fornecimento das lin-
hagens de células utilizadas nesse estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Carriconde, C., D. Mores, M.V. Fritschen, &
E.L. Cardozo (1996) “Plantas medicinais &
plantas alimentícias”, Universidade Federal
Rural de Pernambuco, Vol. 1, p. 1-153

2. Albuquerque, R.L. (2000) “Contribuição ao es-
tudo químico de plantas medicinais do Brasil:
Plectranthus barbatus Andr. Plectranthus am-
boinicus (Lour)Spreng.” Dissertação de Mestra-
do, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza,
p. 1-166.

3. Agarwal, K. C. & R.E. Parks (1983) Int. J. Cân-
cer 32: 801-4.

4. indner, E., A.N. Dohadwalla & B.K. Bhatta-
charya (1978) Arzneimittel-Forschung 28: 284-
9.

5. Zenil, R., D. Lavie, E.C. Levy, A. H.J. Wang &
I.C. Paul (1977) Tetrahedron 33:1457-67.

6. Chalchat, J.C. & R. Garry (1996) Riv. Ital. EP-
POS 7: 665-74. 

7. Muhayimana, A., J.C. Chalchat & R.P. Garry
(1998) J. Essent. Oil Res. 10: 251-9. 

8. Morier, L., L. Pérez, R. Cancio, C. Savón, Z.
González & A. Goyenechea (1996) Rev. Cuba-
na Med. Trop. 48: 171-3.

9. Weisenthal, L.M. (1983) Cancer Res. 43: 749-
57.

10. Mosmann, T. (1983) J. Immunol. Methods 65:
55-63.

11. Pereira, E.C. (1994) Tokai J. Exp Clin Med. 19:
47-52.

12. Alley, M.C. (1988) Cancer Res. 48: 589 - 601.
13. Nascimento, S.C. (1993) “Recherche de l’activi-

té antitumorale de produits de synthese ou
d’origine naturalle. Utilisation du SAMBA pour
l’analyse de modifications cellulaires induites.”
Tese Doutorado, Université Joseph Fourier,
UFR de Pharmacie, Grenoble, France, p. 173. 

14. Geran, R.I., N.H. Greenberg, M.M. Macdonald,
A.M. Schumacher & B.J. Abbott (1972) Câncer
Chemotherapy Reports 3 : 1-102.

15. Bhakuni, D.S., M.L. Dhar, M.M. Dhar, B.N.
Dhawan & R.C. Srimal (1971) Indian Jour. of
Experimantal Biology 9: 91-102. 

16. Awadh A.N.A., W.D. Jülich, C. Kusnick & U.
Lindequist (2001) J. Ethnopharmacol. 74: 173-
9.

17. Islam, A., A. Sayeed, M.S.A. Bhuiyan, M.A. Mo-
saddik, M.A.U. Islam & G.R.M.A. Khan (2001)
Fitoterapia 72: 428-30.


