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Espécies de plantas da família Solanaceae têm despertado o interesse de 
pesquisadores por apresentarem diversas atividades biológicas, dentre elas atividade 
antitumoral. Assim, com o objetivo de avaliar a viabilidade celular do extrato 
hidroalcoólico de folhas frente a linhagem celular B16F10 foi conduzido um 
experimento com Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz. (SOLANACEAE), conhecida 
como esporão-de-galo e presente na flora nativa do Rio Grande do Sul. O material 
vegetal foi coletado no distrito de Boca do Monte, município de Santa Maria, RS e 
uma exsicata depositada no Herbário SMDB (nº. 14.450). Para a obtenção do extrato 
hidroalcoólico, as folhas passaram por um processo de secagem em estufa de 
circulação/renovação de ar à temperatura de 40ºC durante 48h, foram moídas em 
moinho de facas e maceradas em álcool etílico 80% durante três dias à temperatura 
ambiente. O material resultante foi filtrado e rotaevaporado a pressão reduzida, a 
40°C obtendo-se o extrato bruto. As células B16F10 foram cultivadas em meio de 
cultura Eagle modificado de Dulbecco (DMEM), com 10% de soro bovino fetal e 1% 
de antibióticos. Após adquirirem uma confluência de 80% na garrafa de cultura 
celular, as células foram repicadas, centrifugadas e ressuspensas em 1mL de meio de 
cultura (DMEM). O controle de viabilidade foi realizado com o corante azul de tripan 
e a contagem em câmara de Neubauer. As células foram plaqueadas na concentração 
de 1x105 cels/200μL (poço), em triplicata, e expostas a diferentes tratamentos do 
extrato hidroalcoólico nas concentrações de 10, 30, 50, 70, 80 e 100 mg/ml. Após um 
período de 24 horas em estufa, foi adicionado o reagente MTT e incubado por 3 
horas. A absorbância foi determinada em leitor de ELISA a 560 nm. A concentração 
inibitória capaz de reduzir a viabilidade celular em 50% (IC50%) foi obtida a partir das 
curvas de viabilidade do ensaio de MTT, utilizando o programa GraphPad Prism 5. 
Foi utilizado como controle positivo o peróxido de hidrogênio e negativo, as células 
B16F10 em meio de cultura completo. As concentrações de 10 e 30 mg apresentaram 
alta capacidade citotóxica para a linhagem de células estudadas reduzindo a 
viabilidade celular em 86,4% e 88,2%, respectivamente. A concentração de 50 mg 
reduziu a viabilidade celular em 14,9% enquanto as concentrações de 70, 80 e 100 
mg não apresentaram redução. A IC 50% foi de 39,41 mg. Os resultados obtidos 
sugerem que o extrato apresenta potencial atividade citotóxica frente à linhagem 
celular B16F10.    
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