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Introdução 

O gênero Mentha L. é composto por, 
aproximadamente, 25 espécies

1
 e compreende 

plantas popularmente conhecidas como hortelãs, as 
quais são muito cultivadas devido aos óleos 
essenciais produzidos por tricomas glandulares 
presentes nas folhas e caules das plantas. Estudos 
indicam que o consumo do chá das folhas de 
Mentha spicata e de Mentha piperita por mulheres 
acometidas pelo hirsutismo resultou em redução 
significativa na concentração de testosterona livre, 
associada a um aumento nos níveis dos hormônios 
luteinizante (LH), folículo-estimulante (FSH) e 
estradiol, o que pode sugerir uma atividade 
hormonal/anti-hormonal de algumas espécies de 
Mentha

2
. 

Resultados e Discussão 

Nesse estudo foram testadas três espécies distintas 
do gênero Mentha: M. piperita (CPMA 560), M. 
arvensis (CM406) e M. aquatica  (CM19). Todas as 
espécies foram coletadas no campo experimental 
do CPQBA-Unicamp, em novembro de 2011, e seus 
respectivos óleos essenciais (OE) foram extraídos 
pelo método de arraste a vapor em sistema fechado 
tipo Clevenger, a partir das folhas frescas. Os OEs 
foram analisados por cromatografia gasosa [HP 
6890, coluna capilar HP5MS (30m x 0,25mm x 
0,25µm)] acoplada ao detector seletivo de massas 
[HP 5975, 70 eV, injetor a 220ºC, detector a 250ºC, 
coluna a 60ºC (inicial) razão de aquecimento 
3ºC/min até 240ºC, gás de arraste Hélio 1mL/min]. 
Os compostos foram identificados através da 
comparação de seus índices de retenção relativos e 
de seus respectivos espectros de massas, com 
aqueles disponíveis na literatura

3
. O teste de 

atividade antiploriferativa foi realizado com oito 
linhagens tumorais humanas [U251 (glioma), 
UACC-62 (melanoma), MCF-7 (mama), NCI/ADR-
RES (ovário resistente a múltiplas drogas), 786-0 
(rim), PC-3 (próstata), HT29 (cólon), K562 (medula 
óssea, leucemia mielóide crônica)] e uma linhagem 
celular não-tumoral (HaCat, queratinócito humano), 
com os OEs em concentrações entre 0,25 e 250 
µg/mL. A proliferação celular foi determinada, após 
48h de exposição, por quantificação do conteúdo 
protéico celular, pelo método da Sulforrodamina B. 
A partir das curvas de crescimento celular foi 
calculada a concentração necessária para inibição 
de 50% do crescimento celular, denominada GI50. 

 

  
Figura 01. Curvas de crescimento celular em função da 
concentração de OE (da esquerda para direita – M. aquatica, 
M. piperita e M. arvensis) 

A análise por CG/EM do OE de M. aquatica sugeriu, 
como compostos principais, carvotanacetona (74%, 
m/m) e diidro-carvona (8%), enquanto o OE de M. 
arvensis apresentou 65% de iso-mentol e 16% de 
mentona. Finalmente, no OE de M. piperita foram 
identificados mentol (43%) e mentona (22%), como 
majoritários. Quanto à atividade antiproliferativa, o 
OE de M. aquatica foi o mais ativo dos três inibindo 
de forma muito semelhante as linhagens de HT29 
(GI50 = 23,2µg/mL), PC-3 (GI50 = 24,6 µg/mL), K562 
(GI50 = 36,8µg/mL) e UACC-62 (GI50 = 43,2µg/mL); 
já o OE de M. arvensis apresentou inibição fraca do 
crescimento da linhagem HT29 (GI50 = 24,6µg/mL), 
enquanto o OE de M. piperita foi inativo. 

Conclusões 

Os resultados obtidos sugerem que a variação na 
composição química dos OEs das três espécies de 
Mentha influencia a atividade antiproliferativa. Mais 
ainda, como nenhuma das linhagens hormônio-
dependentes (MCF-7 e NCI-ADR/RES) foram 
inibidas pelos OEs avaliados pode-se supor que os 
compostos identificados nestes OEs não estejam 
envolvidos com as ações hormonais/anti-hormonais 
do chá das folhas de Mentha sp. 
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