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Introdução 

Câncer é o nome dado a um conjunto de 
mais de 100 doenças que têm em comum o 
crescimento desordenado (maligno) de células que 
invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se 
(metástase) para outras regiões do corpo e é a 
segunda doença que mais mata no mundo
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. Muitos 

medicamentos utilizados para o tratamento do 
câncer são de origem natural ou derivados destes.  

Nesse contexto o presente trabalho visa o 
estudo do óleo essencial dos frutos e folhas de 
Kielmeyera coriacea na busca de novos produtos 
naturais com atividade antitumoral. 

Resultados e Discussão 

A hidrodestilação dos frutos e das folhas de 
K. coriacea forneceu um óleo amarelado claro com 
rendimento médio de 0,0041% e 0,41% 
respectivamente. 

No óleo essencial dos frutos foram 
identificados 29 compostos sendo D-germacreno 
(18,94%), neo-intermedeol (12,18%), 
biciclogermacreno (12,00%), viridiflorol (9,30%), 
globulol (8,76%), epi-α-muurolol (8,13%) e δ-
cadineno (5,00%) encontrados em maior 
concentração. 

Os efeitos dos óleos essenciais dos frutos e 
folhas de K. coriacea sobre a proliferação e 
viabilidade celular (MDA-MB-231 (tumor da mama), 
DU-145 (tumor de próstata) e FH (fibroblastos 
humanos)) foi determinado através do uso do 
reagente reagente MTT [3-(4,5-dimethylthiozol-2-yl)-
2,5-diphenyltetrazolium bromide]

2
 e os resultados 

estão expostos na Figura 1 (FBS- (sem soro fetal 
bovino), FBS+ (com soro fetal bovino),* P<0,01, # 
P<0,001). 

Os resultados mostram que o óleo essencial 
dos frutos de K. coriacea (100 µg/mL) inibe a 
proliferação celular em linhagem de tumor de 
próstata (DU-145), tumor de mama (MDA-MB-231), 
bem como em células não tumorais (FH) (Figura 1) . 

 
 

 
Figura 1. Efeito do óleo essencial dos frutos (OEPS 
1) e folhas (OEPS 2) de K. coriacea na proliferação 
de células humanas tumorais (MDA-MB-231, DU-
145) e não tumorais (FH) em 48h.  

Conclusões 

Esse trabalho descreve pela primeira vez a 
composição química do óleo essencial dos frutos de 
K. coriacea, contribuindo para o conhecimento da 
espécie. Entretanto os óleos essenciais dos frutos e 
das folhas dessa espécie não se mostraram 
promissores, uma vez que apresentaram mais 
citotóxicas frente às células normais em 
comparação às tumorais aqui testadas. 
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