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 O desenvolvimento de novos agentes 

antineoplásicos está relacionado com uma 

sequência de atividades experimentais, que 

decorrem de tempo e relação custo e benefício.  

 Este estudo é relevante porque, nos últimos 

anos, a comunidade científica tem se esforçado 

para desenvolver agentes antineoplásicos mais 

eficazes e com menores efeitos adversos, por meio 

da descoberta de novos quimioterápicos, a partir 

de plantas e outras fontes naturais. 

 O bioma cerrado contém plantas tropicais e 

medicinais com potencial para o desenvolvimento 

de quimioterápicos. Como exemplo dessa 

biodiversidade, temos o Ipê (Figura 1), árvore que 

se destaca pela beleza de suas flores na estação 

seca do ano. Algumas substâncias são extraídas 

da serragem da sua madeira, com diversas 

propriedades, entre elas a beta lapachona. 

 Este estudo, fruto de uma pesquisa de 

doutorado, objetivou verificar os efeitos da beta 

lapachona sobre células do osteossarcoma canino, 

uma neoplasia relativamente comum em cães. 

 

Apresentação do problema  

e motivação da pesquisa 

 A Beta lapachona, substância que pode ser 

extraída da serragem da madeira do Ipê, induziu 

apoptose intrínseca, um tipo de morte celular,  nas 

células de osteossarcoma canino e promoveu 

bloqueio no início do ciclo celular, na fase G0/G1 

(Quadro 1). Os resultados de todas as fases 

experimentais desse trabalho estão publicados na 

revista Pesquisa Veterinária Brasileira. 

 Acredita-se que os dados obtidos com essa 

pesquisa possam contribuir como uma alternativa, 

viável e sustentável, para a utilização do composto 

Beta lapachona na quimioterapia do 

osteossarcoma, vislumbrando uma possível 

aplicação no tratamento pré-operatório e/ou 

coadjuvante desta neoplasia em cães e humanos.  

 Além disso, espera-se que os impactos da 

pesquisa contribuam para o despertar crescente da 

comunidade científica, especialmente no 

concernente à exploração extrativista vegetal bem 

conduzida, dos recursos naturais do Bioma 

Cerrado. 

Resultados 

 A Beta lapachona promoveu apoptose intrínseca 

nas células de osteossarcoma canino e bloqueio na 

fase G0/G1 do ciclo celular. 

 Vale ressaltar que as concentrações de Beta 

lapachona utilizadas para todo o experimento foram 

baixas, o que torna a substância econômica para 

pesquisas. Além disso, diminui a possibilidade de 

efeitos adversos ao paciente, diante da utilização de 

baixas concentrações terapêuticas.  

Conclusão e 

perspectivas 

Apoio 

Tempo de 

Tratamento 

(horas) 

Concentração Fases do Ciclo Celular 

SUB-G1 G0/G1 S G2/M 

24 0,1μM 0,75 46,42 49,13 8,67 

0,3 μM 7,35 43,46 52,11 4,43 

1,0 μM 

  

2,69 58,44 41,56 0,00 

48 0,1μM 0,00 72,74 27,20 0,05 

  0,3μM 0,81 65,74 33,80 0,45 

1,0μM 

  

4,67 71,08 18,10 12,96 

72 0,1μM 0,02 69,03 29,12 1,84 

  0,3μM 1,45 64,99 32,01 2,98 

1,0μM 

  

11,92 66,48 12,02 21,52 

FIGURA 1 - Imagem de uma espécie de ipê-amarelo, Tabebuia ochracea, localizada à 

margem da Alameda Marginal Botafogo, Goiânia-GO. 

Quadro 1. Apresentação dos dados sobre a análise do bloqueio do ciclo celular, 

promovido pela Beta lapachona em células de osteossarcoma canino.  
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