
 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simposio Latinoaméricano de Farmacobotanica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 

 

Piperaceae de Mata Atlântica. II - Peperomia scandens, óleo essencial e 

atividade biológica in vitro 

 
Leosvaldo S.M. Velozo,1 Thayane V. Sousa,1 Ana Paula F. Trindade,2,3 David Leonardo F. 

de Medeiros,1 Thiago Martino,1 Elsie F. Guimarães,4 Maria Auxiliadora C. Kaplan,2 

Katia C.C. Sabino,1 Marsen G.P. Coelho1 
 

1Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 
2Laboratório Farmacêutico da Marinha, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 

3Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 
4Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 

 

Peperomia é o segundo gênero mais diverso de Piperaceae, com aproximadamente 1.600 

espécies, distribuídas na região pantropical. Apesar de relatado seu potencial como agente 

antiparasitário, antimicrobiano, anti-inflamatório, antiviral, antineoplásico e como herbicida, sua 

fitoquímica é pouco investigada em comparação com Piper. Peperomia scandens Ruiz & Pav., 

Piperaceae, conhecida como peperômia-alemã ou falso-filodrendo, é uma planta herbácea perene 

e suculenta, com ampla distribuição na Mata Atlântica e comercializada em mercados públicos 

para fins ornamentais. Este trabalho visa o estudo da fitoquímica do óleo essencial e do potencial 

anti-inflamatório in vitro de P. scandens. O óleo essencial de partes aéreas de P. scandens (OE-

PS) foi obtido por hidrodestilação por 2 h em aparelho de Clevenger. A análise de OE-PS foi 

efetuada por CG-EM, usando coluna capilar Rtx-5MS (30 m x 0,32 mm x 0,25 μm), com 

temperatura: injetor 260 °C, detector 290 °C e coluna 50 °C até 290 °C (3 °C/min). Hidrogênio e 

ar sintético foram usados como gases de arraste (1 ml/min). A identificação de OE-PS foi 

realizada pela comparação dos índices de retenção (IR) e espectros de massas com dados da 

literatura e da biblioteca Wiley 275 e NIST 3.0 (CG-EM), sendo confirmada comparando a 

ordem de eluição de substâncias com seus IR relatados na literatura. Os IR foram calculados 

utilizando dados de retenção de n-alcanos lineares com C9-C30. Para avaliação in vitro, o baço de 

camundongos SW machos (25-30 g) foi macerado em meio RPMI 5% SFB, seus esplenócitos 

foram estimulados com concanavalina A (5 µg/ml) e incubados na presença ou ausência do OE-

OS (10-100 µg/ml) por 72 h. A sobrevivência celular foi determinada pelo ensaio de redução de 

MTT.1 A análise do perfil cromatográfico do OE-PS permitiu a identificação química de 94,47% 

dos componentes do óleo, mostrando como constituintes majoritários ishwarona (56,43%), apiol 

(11,46%), ishwarano (10,01%) e β-elemeno (3,77%). O tratamento dos linfócitos murinos com 

OE-PS levou à redução da ARM na presença de 10, 50, 70 e 100 µg/ml (16,4%, 18,7%, 37,2% e 

35%, respectivamente), sugerindo a modulação da sobrevivência celular. Conclui-se que o OE-

PS apresentou diferentes padrões em diversidade química (hidrocarbonetos sesquiterpênicos, 

sesquiterpenos oxigenados e arilpropanoides) e afetou a sobrevivência de linfócitos estimulados 

com mitógeno, sugerindo preliminarmente uma potencial atividade anti-inflamatória.  
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