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1. RESUMO 

O gênero Copaifera, que apresenta um grande número de espécies presentes na 

flora brasileira, tem sido bastante utilizado na medicina popular uma vez que sua 

oleoresina apresenta propriedades antiinflamatória, cicatrizante, antimicrobiana e 

antitumoral. Dados obtidos em estudos conduzidos pelo grupo de pesquisas no 

Laboratório de Genética e Biologia Molecular da Universidade de Franca que 

mostraram o potencial citotóxico e antiproliferativo da oleoresina extraída de 

Copaifera dukei e do ácido poliáltico sobre a linhagem celular mamária MCF-7.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, existe uma tendência multidisciplinar visando o desenvolvimento 

de novos fármacos. Essa estratégia é iniciada pela bioprospecção de substâncias 

naturais bioativas, extraídas principalmente de plantas ou de microorganismos, 

seguida pela obtenção de seus análogos estruturais, o que pode ser realizado por 

métodos sintéticos ou biotecnológicos e que culmina com a avaliação de suas 

atividades farmacológicas, toxicológicas e determinação do mecanismo de ação 

(Ambrósio et al., 2006; Tirapelli et al., 2008). O gênero Copaifera, o qual pertence à 

família botânica Fabaceae Lindl., recebe inúmeras designações por todo o mundo, e 

no Brasil é conhecido como copaíba. Conhecidas e utilizadas popularmente como 

plantas medicinais, as propriedades anti-inflamatória, cicatrizante, antimicrobiana e 

antitumoral são as atividades mais relatadas em estudos sobre o gênero (Veiga Jr & 

Pinto, 2002; Gomes et al., 2007). Este trabalho apresenta os dados obtidos em 

estudos conduzidos pelo grupo de pesquisas no Laboratório de Genética e Biologia 

Molecular da Universidade de Franca que mostraram o potencial citotóxico e 

antiproliferativo da oleoresina extraída de Copaifera dukei e do ácido poliáltico sobre 

a linhagem celular mamária MCF-7.  

 

3. OBJETIVOS 

- Avaliar a citotoxicidade da oleoresina de Copaifera duckei e do Ácido 

Poliáltico nas células MCF-7 por meio do ensaio de sobrevivência clonogênica. 

- Avaliar o efeito do tratamento com oleoresina de Copaifera duckei e do Ácido 

Poliáltico sobre a proliferação celular analisada por meio do ensaio de incorporação 

de bromodeoxiuridina (BrdU) nas células MCF-7. 

 



4. METODOLOGIA 

4.1 Manutenção e cultivo celular 

As células MCF-7 foram obtidas do banco de células do Rio de Janeiro e cultivadas 

em meio de cultivo composto por meio HAM F10+DMEM (Sigma, St Louis, USA) 

suplementado com 10 % de soro bovino fetal (Sigma, St Louis, USA) em mistura de 

antibióticos penicilina/estreptomicina (10 mL.L-1, Sigma, St Louis, USA) acrescido 

de sulfato de canamicina (10 mg. L-1) utilizando garrafas de cultivo de 25 mm2 

(TPP, Swizerland) ou placas de poços múltiplos quando necessário. Durante o 

tempo de cultivo e tratamentos as células serão mantidas em estufa de CO2 à 37ºC. 

4.2 Ensaio de Sobrevivência Clonogênica 

Para esse ensaio foram semeadas 200 células por poço, em placas de 6 poços, 

contendo 2 mL de meio de cultivo completo. Após 4 h as células foram tratadas por 

mais 24 h com diferentes concentrações de oleoresina de Copaifera duckei e de 

Ácido Poliáltico baseadas em resultados obtidos pelos ensaios preliminares. As 

culturas foram observadas diariamente com o auxílio de um microscópio invertido, e 

após aproximadamente 7 dias de cultivo, as células serão lavadas com 5 mL de PBS 

(1X) a 37°C. As células foram então submetidas ao processo de fixação com 

metanol:ácido acético:água destilada (1:1:8, v/v/v) em temperatura ambiente, por 30 

minutos. A coloração foi feita com 5 mL do corante Giemsa diluído em tampão 

Sorensen a 37°C, na proporção de 1:20 (v/v), de 15 a 30 minutos. Foram contadas 

as colônias com mais de 50 células, com o auxílio de estereomicroscópio (aumento 

16x). O número de colônias contadas no grupo controle negativo foi considerado 

como 100%. A partir disso, os cálculos para obtenção das frações de sobrevivência 

(FS) foram feitos da seguinte maneira:  

FS = nº de colônias contadas em cada tratamento X 100/nº de colônias observadas 

no controle 

4.3 Ensaio de Proliferação celular 

Também foi realizado o ensaio de proliferação celular por meio da incorporação de 

bromodeoxiuridina (BrdU) usando o kit Cell Proliferation Elisa BrdU (Roche Applied 

Science). O protocolo de tratamento constituiu em expor as células por 24 h a quatro 

diferentes concentrações de oleoresina de Copaifera duckei e de Ácido Poliáltico e, 

após esse tempo, foi realizada a análise de proliferação por meio da incorporação 

com BrdU segundo as recomendações do fabricante. A leitura colorimétrica foi feita 



em espectrofotômetro (370-492 nm), sendo então determinada a fração de células 

em proliferação em razão das medidas de absorbância do controle negativo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Os ensaios de proliferação celular por meio da incorporação de bromodeoxiuridina 

(BrdU) foram realizados no intervalo de 48 horas. Todos os ensaios foram realizados 

em triplicatas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A Figura 1 representa as médias obtidas ensaios de proliferação celular por meio da 

incorporação de bromodeoxiuridina (BrdU) após 48 horas de tratamento com  

oleoresina de Copaifera duckei e Ácido Poliáltico. 

 
FIGURA 1: Dados referentes aos ensaios de proliferação celular por meio da incorporação de 
bromodeoxiuridina (BrdU) após 48 horas de tratamento. 

 

A Figura 2 representa as médias obtidas em três experimentos independentes para 

os ensaios de sobrevivência clonogênica. 

 
FIGURA 2: Dados referentes à três expeimentos independetes para ensaios de sobrevivência 
clonogênica com linhagem de células MCF-7.  
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