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O Cerrado brasileiro é o segundo maior bioma do país, 
com mais de 10.000 espécies de plantas nativas, com 
potencial curativo. Por esse motivo, ele é considerado 
uma farmácia verde1. 

Destas espécies, o Pequizeiro (Caryocar brasiliense) é 
amplamente utilizado na culinária por suas propriedades 
antifúngicas, antibacterianas e inseticidas, sendo 
também utilizado na medicina regional2.

Esse estudo é relevante porque, na maioria dos casos, 
o uso dessas espécimes de plantas   na medicina popular 
e na cultura tradicional é feito empiricamente, sem o 
conhecimento dos benefícios e dos efeitos adversos que 
essas plantas podem causar3. 

O objetivo deste estudo foi identificar os efeitos que o 
extrato da casca do pequi pode promover sobre as  
células de osteossarcoma canino, ao avaliar a 
capacidade de destruir células cancerígenas, usando a 
técnica de MTT (redução do sal de tetrazólio) para 
avaliar essa eficiência.

Apresentação do problema 
e motivação da pesquisa

O extrato não apresentou efeito citotóxico após 24 
horas de tratamento, mas teve efeito protetor ou 
possivelmente mitótico nas células do osteossarcoma. 
Este resultado é interessante do ponto de vista médico e 
farmacológico, onde se busca um remédio (pomada e 
spray) com efeito protetor e cicatrizante em tecidos 
danificados, como feridas e cortes. 

Porém, dentro de 48 e 72 horas, encontramos uma 
citotoxicidade gradativa quando aumentamos a dose do 
extrato, o mesmo resultado pode ser observado em 
relação ao tempo de exposição do extrato nas células, o 
que favorece o controle efetivo células neoplásicas. Em 
média a citotoxicidade variou de 55% nas 
concentrações de 10 a 100 µg / mL (Tabela 01)

Resultados e 
impactos esperados

Esses resultados indicam que o extrato etanólico da 
casca do Pequi pode aumentar a viabilidade celular em 
24 horas de exposição, além de promover citotoxicidade 
quando exposto por mais de 48 horas, demostrando 
efeito dose-dependente e tempo-dependente.

Conclusão e
perspectivas

ApoioTabela 01. Valores de viabilidade celular e citotoxicidade obtidos 
por absorbância por espectrofotometria em comprimento de onda 
de 532 nm para amostras com tratamento EEPP após exposição 
de 24, 48 e 72 horas.

Tempo 24h 48h 72h

Tratamento 
(µg/mL)

CON 1 10 100 1000 CON 1 10 100 1000 CON 1 10 100 1000

VC (%) 100 107 101 105 26 100 99 72 56 17 100 72 63 50 11

CC (%) 0 0 0 0 74 0 1 28 44 83 0 28 37 50 89
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Com base nos dados observados no MTT, pode-se 
estabelecer um modelo de regressão linear baseado na 
relação entre a absorbância do agente de tratamento 
verificada pelo espectrofotômetro e o tempo de 
exposição de 24, 48 e 72 horas. A partir dessa análise, 
verifica-se que EECP possui efeito dose - dependente e 
tempo – dependente (Figura 02).
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Figura 02. Valores da atividade metabólica da linhagem celular 
D-17 obtidos a partir da absorbância dos tratamentos testados em 
três tempos de análise de 24, 48 e 72 horas após a exposição ao 
extrato etanólico da casca de pequi.

1. Carvalho, A. C. B., Branco, P. F., Fernandes, L. A., Marques, R. F. D. O., Cunha, S. C., 
& Perfeito, J. P. S. (2013). Regulação brasileira em plantas medicinais e fitoterápicos.

2. Arruda, H. S., Cruz, R. G., & Almeida, M. E. F. (2012). Caracterização química, 
funcionalidade e toxicidade do pequi. Nutrição Brasil, 11(5), 315-319.

3. Nepomuceno, L. L., Ferreira, C. M., Soares, N. P., de Almeida Borges, J. C., Pereira, D. 
K. S., Pereira, K. F., ... & de Araújo, E. G. (2020). Citotoxicidade e efeito residual do 
extrato etanólico da casca do pequi sobre células de osteossarcoma canino. Research, 
Society and Development, 9(10), e8779109230-e8779109230.


