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RESUMO 
 
 
SOUTO-MAIOR, F. N. Avaliação da atividade ansiolítica e antinociceptiva do 
óxido de linalol em modelos animais. 2011. 120 p. Tese (Pós-graduação em 
Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, Farmacologia), Centro de Ciências da 
Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.  
 
 
O óxido de linalol (OXL) é um monoterpeno, álcool monocíclico, de odor agradável, 
que pode ser encontrado em óleos essenciais de algumas plantas aromáticas. Pode 
também ser obtido, a partir do linalol, por oxidação natural ou processos sintéticos. A 
ausência de pesquisas sobre as possíveis atividades farmacológicas do OXL 
incentivou à realização deste traballho, que teve como objetivo avaliar a atividade 
ansiolítica e antinociceptiva do OXL em camundongos Swiss machos. Inicialmente, 
foi realizada a pesquisa da dose letal 50 (DL50) do OXL, no intuito de estabelecer 
doses e concentrações relativamente seguras para os testes subsequentes. O OXL 
foi utilizado nos experimentos nas doses de 50, 100 e 150 mg/kg, pela via 
intraperitoneal (i.p.) e nas concentrações de 0,65%, 1,25%, 2,5% e 5,0%, pela via 
inalatória (v.i.). Para investigar o perfil de ação deste monoterpeno no sistema 
nervoso central foram realizados testes gerais como triagem farmacológica 
comportamental e teste da barra giratória. Durante a triagem, a analgesia foi o 
principal efeito observado nos animais tratados com OXL i.p. e v.i. Houve também 
aumento nos comportamentos de levantar e escalar nos animais que inalaram OXL. 
No teste da barra giratória foi observado que o OXL i.p. e v.i. não causou prejuízos à 
coordenação motora dos animais. Durante a realização de testes específicos, o OXL 
v.i., apresentou um perfil de droga ansiolítica, aumentando o tempo de permanência 
dos animais nos braços abertos do labirinto em cruz elevado e no compartimento 
iluminado do aparelho de claro-escuro. A droga padrão utilizada nesses modelos 
animais de ansiedade foi o diazepam. O OXL i.p. apresentou um perfil de droga 
antinociceptiva, diminuindo o número de contorções abdominais induzidas pelo 
ácido acético e o tempo de lambida da pata dos animais, nas duas fases de 
observação do teste da formalina. Nestes testes, a morfina foi usada como droga 
padrão. Para tentar elucidar o mecanismo envolvido no efeito antinociceptivo do 
OXL foram usadas ferramentas farmacológicas como naloxona, atropina, sulpirida e 
cafeína. O efeito antinociceptivo do OXL foi revertido pela naloxona e sulpirida na 
primeira fase do teste da formalina, e pela cafeína, em ambas as fases, sugerido o 
envolvimento de transmissão opióde, dopaminérgica e adenosínica na ação 
antinociceptiva. O desenvolvimento deste trabalho apresentou descobertas 
preliminares de atividades psicofarmacológicas do OXL. Outras investigações com 
este monoterpeno podem levar, no futuro, ao desenvolvimento de um novo 
medicamento ou nova molécula com maior potência e seletividade. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Farmacologia. Óxido de linalol. Psicofarmacologia. Ansiolítico. 
Antinociceptivo.  
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
SOUTO-MAIOR, F. N. Evaluation of antinociceptive and anxiolytic activity of 
linalool oxide in animal models. 2011. 120 p. Thesis (Pós-graduação em Produtos 
Naturais e Sintéticos Bioativos, Farmacologia), Centro de Ciências da Saúde, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.  
 
 
Linalool oxide (OXL) is a monoterpene, monocyclic alcohol, which has pleasant odor 
and can be found in essential oils of some aromatic plants. It can also be obtained 
from linalool by natural oxidation or synthetic processes. The lack of research on  
possible pharmacological activities of OXL encouraged this work that had as main 
objective the assessment of anxiolytic-like and antinociceptive-like activities of OXL 
on male Swiss mice. Initially was investigated the 50% lethal dose (LD50) of OXL in 
order to establish safe doses and concentrations for subsequent tests. The OXL was 
used in the experiments at doses of 50, 100 and 150 mg/kg, intraperitoneally (i.p.) 
and at concentrations of 0.65%, 1.25%, 2.5% and 5.0% by inhalation (INH). In order 
to investigate the profile of action of this monoterpene on central nervous system, 
general tests such as behavior pharmacological screening and rotarod test were 
performed. During the screening, analgesia was the main effect observed in animals 
treated with OXL i.p. or by INH route. Inhaled OXL also increases rearing and 
climbing behavior in animals. In rotarod test OXL i.p. or INH caused no motor 
impairments in mice. In specific tests, inhaled OXL presented a profile of anxiolytic 
drug by increasing the time spent in open arms of elevated plus maze and increasing 
the time spent in the brightly-lit chamber of the light/dark box. The standard drug 
used in these animal models of anxiety was diazepam. OXL i.p. showed a profile of 
antinociceptive drug, decreasing the number of abdominal writhing induced by acetic 
acid and decreasing the time spent by the animals licking the injected paw in both 
observation phases of the formalin test. In these tests, morphine was used as 
standard drug. Pharmacological tools such as naloxone, atropine, sulpiride and 
caffeine were used to attempt elucidate the mechanism involved in the 
antinociceptive effect of OXL. Sulpiride and naloxone reversed this antinociceptive 
effect in the first phase of the formalin test, and caffeine in both phases, suggesting 
the involvement of opioid, dopaminergic and adenosinic transmissions in the 
antinociceptive action. The development of this thesis has presented preliminary 
findings of OXL psychopharmacological activity. Further investigations with this 
monoterpene can lead to the future development of a new drug or molecule with 
greater potency and selectivity. 
 
 
KEYWORDS: Pharmacology. Linalool oxide. Psychopharmacology. Anxiolytic. 
Antinociception. 
 
 
 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 -  Estruturas químicas do linalol  ......................................................... 34 

 

Figura 2 -   Estruturas químicas do óxido de linalol ........................................... 36 

 

Figura 3 - Reação enzimática para produção de óxido de linalol .................... 37 

 

Figura 4  - Camundongo Swiss albino  ............................................................. 42 

 

Figura 5 - Aparelho da barra giratória (rota-rod)  ............................................. 45 

 

Figura 6 - Aparelho de labirinto em cruz elevado ............................................ 46 

 

Figura 7 - Aparelho de claro-escuro  ................................................................ 47 

 

Figura 8 - Caixa de inalação  ........................................................................... 48 

 

Figura 9 - Caixa de observação para o teste da formalina  ............................. 49 

 

Figura 10 -  Resumo esquemático da metodologia realizada  ............................ 50 

 

Figura  11 -   Protocolo experimental utilizado na triagem farmacológica 

comportamental ............................................................................... 

 

53 

Figura 12 - Animais submetidos ao teste no aparelho de rota-rod  ................... 54 

 

Figura 13 - Animal submetido ao teste do labirinto em cruz elevado  ............... 56 

 

Figura 14 - Animal submetido ao teste da formalina  ......................................... 58 

 

Figura 15 - Efeito do OXL, i.p., sobre o tempo de permanência (s) dos 

camundongos na barra giratória ......................................................

 

68 



 

 

Figura 16 - Efeito do OXL, v.i., sobre o tempo de permanência (s) dos 

camundongos na barra giratória ......................................................

 

68 

 

Figura 17 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre número de entradas 

dos camundongos nos braços abertos, durante o teste do labirinto 

em cruz elevado . ............................................................................ 

 

 

70 

 

Figura 18 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre o tempo de 

permanência dos camundongos nos braços abertos, durante o 

teste do labirinto em cruz elevado   ................................................. 

 

 

70 

 

Figura 19 -  Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre número de entradas 

dos camundongos nos braços fechados, durante o teste do 

labirinto em cruz elevado.................................................................. 

 

 

71 

 

Figura 20 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre o tempo de 

permanência dos camundongos nos braços fechados, durante o 

teste do labirinto em cruz elevado ................................................... 

 

 

72 

 

Figura 21 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre número total de 

entradas dos camundongos nos braços abertos e fechados, 

durante o teste do labirinto em cruz elevado .................................. 

 

 

72 

 

Figura 22 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre o tempo gasto pelos 

camundongos para entrar pela primeira vez no compartimento 

escuro, durante o teste do claro-escuro .......................................... 

 

 

73 

 

Figura 23 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre número de entradas 

dos camundongos no compartimento claro, durante o teste do 

claro-escuro ..................................................................................... 

 

 

74 

 

 



 

Figura 24 -  Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre o tempo de 

permanência dos camundongos no compartimento claro, durante 

o teste do claro-escuro .................................................................... 

 

 

75 

 

Figura 25 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre número de entradas 

dos camundongos no compartimento escuro, durante o teste do 

claro-escuro  .................................................................................... 

 

 

75 

 

Figura 26 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre o tempo de 

permanência dos camundongos no compartimento escuro, 

durante o teste do claro-escuro ....................................................... 

 

 

76 

 

Figura 27 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre número de 

cruzamentos dos camundongos entre os compartimentos, durante 

o teste do claro-escuro .................................................................... 

 

 

77 

 

Figura 28 - Efeito do OXL e morfina, i.p., sobre o número de contorções 

abdominais induzidas pelo ácido acético em camundongos .......... 

 

78 

 

Figura 29 - Efeito do OXL e morfina, i.p., durante a primeira fase do teste da 

formalina em camundongos ............................................................ 

 

79 

 

Figura 30 - Efeito do OXL e morfina, i.p., durante a segunda fase do teste da 

formalina em camundongos ............................................................ 

 

79 

 

Figura 31 - Efeito do OXL 150 mg/kg e morfina 10 mg/kg, i.p., na primeira 

fase do teste da formalina, em camundongos, na presença de 

naloxona 5mg/kg, i.p.  ......................................................................

 

 

80 

 

Figura 32 -  Efeito do OXL 150 mg/kg e morfina 10 mg/kg, i.p., na segunda 

fase do teste da formalina, em camundongos, na presença de 

naloxona 5 mg/kg, i.p. ......................................................................

 

 

81 

 



 

Figura 33 - Efeito do OXL 150 mg/kg, i.p., na primeira fase do teste da 

formalina, em camundongos, na presença de atropina 5 mg/kg, 

i.p.  ................................................................................................... 

 

 

82 

 

Figura 34 - Efeito do OXL 150 mg/kg, i.p., na segunda fase do teste da 

formalina, em camundongos, na presença de atropina 5 mg/kg, 

i.p.  ................................................................................................... 

 

 

82 

 

Figura 35 - Efeito do OXL 150 mg/kg, i.p., na primeira fase do teste da 

formalina, em camundongos, na presença de sulpirida 20 mg/kg, 

i.p.  ................................................................................................... 

 

 

83 

 

Figura 36 - Efeito do OXL 150 mg/kg, i.p., na segunda fase do teste da 

formalina, em camundongos, na presença de sulpirida 20 mg/kg, 

i.p. .................................................................................................... 

 

 

84 

 

Figura 37 - Efeito do OXL 150 mg/kg, i.p., na primeira fase do teste da 

formalina, em camundongos, na presença de cafeína 10 mg/kg, 

i.p., ................................................................................................... 

 

 

85 

 

Figura 38 - Efeito do OXL 150 mg/kg, i.p., na segunda fase do teste da 

formalina, em camundongos, na presença de cafeína 10 mg/kg, 

i.p. .................................................................................................... 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

 

Tabela 1 -  

 

Percentual de mortes em camundongos tratados com doses 

distintas do OXL por via intraperitoneal  .......................................... 

 

 

63 

 

Tabela 2 - 

 

Percentual de mortes em camundongos tratados com 

concentrações distintas do OXL pela via inalatória  ........................ 

 

 

64 

 

Tabela 3 - 

 

Alterações comportamentais observadas em camundongos 

decorrentes da administração intraperitoneal de OXL .....................

 

 

65 

 

Tabela 4 - 

 

Alterações comportamentais observadas em camundongos 

decorrentes da administração de OXL pela via inalatória    ............ 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 
 
 
 
 

AAS Ácido acetilsalicílico 
BZDs Benzodiazepínicos 
DL50  Dose letal 50 
e.p.m. Erro padrão da média 
et al. e colaboradores 
g Grama  
GABA Ácido gama-aminobutírico 
GABAA Receptor de ácido gama-aminobutírico tipo A 
h Hora 
INH Inhalation  
i.p.  Intraperitoneal 
L  Litro 
LCE Labirinto em cruz elevado 
LTF  Laboratório de Tecnologia Farmacêutica 
min  Minuto 
n Número de animais 
OEs Óleos essenciais 
OXL Óxido de linalol 
P.A. Para análise 
r.p.m.  Rotação por minuto 
s  Segundo 
SNC  Sistema nervoso central 
v.i. Via inalatória 
v.o.  Via oral 
vs  Versus 
UFPB Universidade Federal da Paraíba 
μL Microlitros 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO  ..................................................................................... 20 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

   2.1. Considerações gerais sobre a psicofarmacologia  ........................... 24 

     2.1.1. Atividade ansiolítica  .................................................................... 25 

       2.1.1.1. A via inalatória ......................................... .............................. 28 

     2.1.2. Atividade antinociceptiva ............................................................. 30 

    2.2. Considerações gerais sobre os óleos essenciais ............................ 32 

       2.2.1. Linalol ........................................................................................ 34 

       2.2.2. Óxido de linalol .......................................................................... 36 

3. OBJETIVOS   

3.1. GERAL ............................................................................................ 40 

3.2. ESPECÍFICOS ................................................................................ 40 

4. MATERIAL E MÉTODOS   

4.1. MATERIAL   

4.1.1. Animais ................................................................................. 42 

4.1.1.1. Condições experimentais  ............................................. 43 

4.1.2. Substâncias utilizadas   ........................................................ 43 

      4.1.2.1. Especificações do óxido de linalol (Sigma-Aldrich) ...... 44 

4.1.2.2. Preparação e administração do óxido de linalol ........... 44 

4.1.3. Aparelhagem     

4.1.3.1. Aparelho da barra giratória (rota-rod)  .......................... 45 

4.1.3.2. Aparelho de labirinto em cruz elevado .......................... 46 

4.1.3.3. Aparelho de claro-escuro .............................................. 47 

4.1.3.4. Caixas de inalação   ...................................................... 48 

4.1.3.5. Caixas de observação para o teste da formalina  ......... 49 

4.2. MÉTODOS   .................................................................................... 50 

4.2.1. Determinação da dose letal 50 ............................................. 51 

4.2.2. Avaliação preliminar da atividade sobre o sistema nervoso 

central  

 

4.2.2.1. Triagem farmacológica comportamental  ...................... 51 

 



 

4.2.3. Avaliação da atividade geral sobre o sistema nervoso 

central 

 

4.2.3.1. Teste da barra giratória (rota-rod) ................................. 54 

4.2.4. Avaliação da atividade ansiolítica     

4.2.4.1. Teste do labirinto em cruz elevado ............................... 55 

4.2.4.2. Teste do claro-escuro   ................................................. 56 

4.2.5. Avaliação da atividade antinociceptiva    

4.2.5.1. Teste das contorções abdominais induzidas por ácido 

acético ....................................................................... 

 

57 

4.2.5.2. Teste da formalina  ....................................................... 58 

4.2.6. Estudo do mecanismo de ação da atividade antinociceptiva 

do óxido de linalol pelo teste da formalina  

 

4.2.6.1. Efeito do antagonista de receptores opióides na 

antinocicepção induzida pelo óxido de linalol .................... 

 

59 

4.2.6.2. Efeito do antagonista de receptores muscarínicos na 

antinocicepção induzida pelo óxido de linalol   .................. 

 

59 

4.2.6.3. Efeito do antagonista de receptores dopaminérgicos 

do tipo D2 na antinocicepção induzida pelo óxido de linalol  

 

60 

4.2.6.4. Efeito do antagonista de receptores de adenosina na 

antinocicepção induzida pelo óxido de linalol   .................. 

 

60 

4.2.7. Análise estatística    ............................................................. 60 

5. RESULTADOS       

    5.1. Determinação da dose letal 50 ........................................................ 63 

    5.2. Avaliação preliminar da atividade sobre o sistema nervoso central  

        5.2.1. Triagem farmacológica comportamental  ................................. 64 

     5.3. Avaliação da atividade geral sobre o sistema nervoso central   

       5.3.1. Teste da barra giratória (rota-rod) ............................................. 67 

     5.4. Avaliação da atividade ansiolítica    

       5.4.1. Teste do labirinto em cruz elevado ............................................ 69 

       5.4.2. Teste do claro-escuro      ........................................................... 73 

      5.5. Avaliação da atividade antinociceptiva   

        5.5.1. Teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético 77 

        5.5.2. Teste da formalina   .................................................................. 78 



 

      5.6. Estudo do mecanismo de ação da atividade antinociceptiva do 

óxido de linalol pelo teste da formalina  

 

          5.6.1. Efeito do antagonista de receptores opióides na 

antinocicepção induzida pelo óxido de linalol  ........................... 

 

80 

           5.6.2. Efeito do antagonista de receptores muscarínicos na 

antinocicepção induzida pelo óxido de linalol   .......................... 

 

81 

            5.6.3. Efeito do antagonista de receptores dopaminérgicos do tipo 

D2 na antinocicepção induzida pelo óxido de linalol   ................ 

 

83 

            5.6.4. Efeito do antagonista de receptores de adenosina na 

antinocicepção induzida pelo óxido de linalol  ........................... 

 

84 

6. DISCUSSÃO   ....................................................................................... 87 

7. CONCLUSÕES   ................................................................................... 101 

8. PERSPECTIVAS   ................................................................................. 103 

REFERÊNCIAS .......................................................................................... 105 

ANEXOS I  

ANEXOS II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souto-Maior, F. N.  Introdução     

 

20

1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa de novos fármacos, seja pela academia ou pela indústria 

farmacêutica, é realizada, a cada dia, no mundo inteiro, contribuindo diretamente 

para o progresso da medicina (DREWS, 2000; SIMÕES; SCHENKEL, 2002). É uma 

atividade complexa, pois requer interdisciplinaridade entre várias ciências como a 

química, farmacologia e ciências clínicas, entre outras (BUTLER, 2004). Atualmente, 

existe uma grande necessidade de obtenção de novos fármacos que apresentem 

eficácia, seletividade e que possuam, ao mesmo tempo, baixa toxicidade, diminuindo 

dessa forma, o risco de aparecimento de reações adversas ou efeitos indesejáveis 

(McKENNA, 1996).  

Os produtos naturais e seus derivados como, por exemplo, compostos 

derivados de microorganismos, plantas e animais, historicamente, representam uma 

valiosa fonte de agentes terapêuticos (KOEHN; CARTER, 2005; GULLO; HUGHES, 

2005; ABUHAMDAH; CHAZOT, 2008). O reino vegetal, particularmente, tem sido 

uma das mais importantes fontes para a realização de pesquisas, por apresentar um 

vasto número de compostos químicos, em espécies de plantas encontradas em todo 

o mundo. A interdisciplinaridade existente entre os estudos de substâncias obtidas, 

predominantemente a partir de plantas, serviu como base para o desenvolvimento 

dos primeiros medicamentos, como aconteceu com a aspirina, digitoxina, morfina, 

quinina e também da pilocarpina (BUTLER, 2004). 

O Brasil é possuidor de uma grande riqueza vegetal, sendo 

considerado o país de maior diversidade genética do mundo. No entanto, apesar 

desta riqueza, este país ainda possui um número de pesquisadores reduzido 

(SIMÕES; SCHENKEL, 2002). Na realidade, a maioria das plantas encontradas em 

toda extensão territorial brasileira e, em especial, na região Amazônica, ainda 

encontra-se inexplorada (SILVA et al., 2007).      

O emprego de plantas medicinais para tratamento alternativo de 

diversos tipos de doenças é muito antigo e está presente, ainda nos dias atuais, em 

sistemas médicos de países em desenvolvimento (HAJHASHEMI; GHANNADI; 

PEZESHKIAN, 2002). Pesquisas em sistemas etnomédicos sobre o uso de plantas, 

como agentes terapêuticos, são de extrema importância para a saúde da população, 

tanto em países em desenvolvimento, quanto em sociedades industrializadas, uma 
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vez que, muitas vezes, plantas são utilizadas para o tratamento de enfermidades, 

sem que os princípios ativos destas sejam conhecidos (HAJHASHEMI; GHANNADI; 

PEZESHKIAN, 2002; CANOA; VOLPATO, 2004). A etnofarmacologia pode fornecer 

aos pesquisadores indicativos sobre o potencial terapêutico de uma planta de 

determinada espécie. Muitos fármacos, atualmente existentes no mercado, foram 

descobertos, em pesquisas laboratoriais, com base em informações preliminares 

fornecidas pelo conhecimento popular (FABRICANT; FARNSWORTH, 2001; RAZA, 

2006). Além disso, ao serem comprovados os efeitos farmacológicos de uma planta, 

poderão ser geradas novas fontes de pesquisa com outras plantas pertencentes à 

mesma família.  A partir de informações etnofarmacológicas também é possível 

diminuir o tempo e os recursos gastos para desenvolver um novo medicamento 

(RODRIGUES; DUARTE-ALMEIDA; PIRES, 2009).  

As plantas medicinais aromáticas representam uma excelente fonte 

para estudos farmacológicos, atraindo, constantemente, a atenção de 

pesquisadores, por serem produtoras de muitas substâncias naturais, 

biologicamente ativas. Os óleos essenciais (OEs) são normalmente os produtos de 

maior interesse presentes nestas plantas e são formados por metabólitos 

secundários voláteis, concentrados, caracterizados por um forte odor (BAKKALI et 

al., 2008; SILVA et al., 2009). Estes OEs possuem uma grande aplicação em 

perfumarias e indústrias alimentícias e farmacêuticas. São amplamente utilizados 

pela medicina popular e aromaterapia, por apresentarem uma variedade de 

propriedades biológicas, dentre elas, o efeito ansiolítico, anticonvulsivante e 

analgésico (ALMEIDA; NAVARRO; BARBOSA-FILHO, 2001; UMEZU et al., 2002; 

ALMEIDA; MOTTA; LEITE, 2003; ALMEIDA et al., 2004; DE-SOUSA et al., 2006). As 

suas atividades biológicas podem ser resultantes do efeito sinérgico da mistura de 

todas as suas moléculas constituintes, as quais se apresentam em diferentes 

concentrações, ou apenas, das principais moléculas presentes como componentes 

majoritários nesses óleos (SIMÕES; SPITZER, 2003; BAKKALI et al., 2008). 

O linalol é exemplo de um monoterpeno frequentemente encontrado, 

como componente majoritário, em OEs obtidos a partir de várias espécies de plantas 

aromáticas como Aeolanthus suaveolens G. Dom, Lavandula angustifolia Mill, 

Melissa officinalis L., Rosmarinus officinalis L., Cymbopogon citratus DC, Aniba 

rosaeodora Ducke e Licaria martiniana (Mez) Kosterm. (ELISABETSKY; 
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MARSCHNER; SOUZA, 1995; RE et al., 2000; BATISTA et al., 2008; LINCK et al., 

2009; LINCK et al., 2010; ALCÂNTARA; YAMAGUCHI; VEIGA JUNIOR, 2010). É 

uma substância amplamente utilizada pela indústria, como essência, na fabricação 

de perfumes, xampus, sabonetes e detergentes (MITIĆ-ĆULAFIĆ et al., 2009). 

Algumas espécies produtoras de linalol são usadas em sistemas médicos 

tradicionais como sedativas, analgésicas, hipnóticas e ansiolíticas, para aliviar 

sintomas e tratar doenças (PEANA et al., 2002; LINCK et al., 2010). Muitos estudos 

com este monoterpeno já foram realizados, no intuito de ampliar os conhecimentos 

sobre a segurança para o seu uso terapêutico (ELISABETSKY et al., 1995; 

ELISABETSKY; MARSCHNER; SOUZA, 1995; ELISABETSKY; BRUM; SOUZA, 

1999). 

Assim como outros componentes voláteis, o linalol possui uma 

estrutura quimicamente instável. Em estudo realizado para avaliar a estabilidade 

química do linalol e acetato de linalil, nos OEs de Cinnamomum camphora e Citrus 

aurantium, foi observado, por cromatografia gasosa, que a simples exposição 

desses OEs ricos em linalol à temperatura ambiente e ao contato com o ar, levou à 

diminuição na concentração de linalol e ao aumento na concentração de uma outra 

substância denominada óxido de linalol (OXL) (SANTOS et al., 2008). 

O OXL também é exemplo de monoterpeno, de odor agradável, que 

pode ser encontrado em OEs de algumas plantas aromáticas, porém, na maioria, 

como componente minoritário (ALCÂNTARA; YAMAGUCHI; VEIGA JUNIOR, 2010). 

De acordo com o levantamento bibliográfico realizado, antes da execução 

experimental deste trabalho, ao contrário do linalol, poucos estudos foram 

publicados com esta substância.   

A falta de pesquisas sobre as possíveis atividades farmacológicas do 

OXL e a necessidade do descobrimento de novos fármacos, mais eficientes e que 

apresentem menor toxicidade, incentivou à realização de um novo estudo. Este foi 

direcionado para a área da psicofarmacologia, seguindo duas linhas específicas de 

avaliação, com a investigação da atividade ansiolítica e antinociceptiva do OXL. A 

partir desta pesquisa, o aumento do conhecimento sobre efeitos 

psicofarmacológicos do OXL poderá despertar o interesse dos pesquisadores para 

investigações adicionais com este monoterpeno e contribuir para o desenvolvimento 

de um novo medicamento. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1.  Considerações gerais sobre a psicofarmacologia 

 

Psicofarmacologia é a parte da farmacologia que estuda drogas que 

agem no sistema nervoso central (SNC) e seus efeitos sobre processos cerebrais 

como a cognição, o humor e outros fenômenos psicológicos (NUTT; LINGFORD-

HUGHES, 2004).  

As drogas que interferem primariamente em funções do SNC são 

definidas como psicofármacos ou agentes psicotrópicos e apresentam um alto 

consumo no mundo inteiro (ABREU; ACÚRCIO; RESENDE, 2000). Podem ser 

classificadas em grandes grupos, tentando contemplar um maior número de drogas 

com ação sobre o SNC (ALMEIDA; BARBOSA-FILHO, 2006), sendo eles:    

 Psicoanalépticos - estimulam a atividade do SNC. Esta classe 

contempla as drogas que excitam o psiquismo, como os agentes convulsivantes, 

drogas inibidoras do apetite, estimulantes da vigília, estimulantes maiores e menores 

e drogas antidepressivas (ALMEIDA; BARBOSA-FILHO, 2006); 

 Psicolépticos - apresentam atividade depressora do SNC. São 

representados pelos neurolépticos, hipnóticos, ansiolíticos, analgésicos opióides, 

álcoois, anestésicos gerais e anticonvulsivantes (ALMEIDA; BARBOSA-FILHO, 

2006); 

 Psicodislépticos - não tem ação estimulante, nem depressora e 

também não tem uso terapêutico. Trata-se de uma classe de drogas perturbadoras 

de atividade do SNC, sendo também chamadas de alucinógenos. Podem ser: 

alucinógenos verdadeiros [ex: êxtase, dietilamida do ácido lisérgico (LSD) e heroína] 

e alucinógenos secundários (ex: atropina e escopolamina) (ALMEIDA; BARBOSA-

FILHO, 2006); 

 Parapsicotrópicos – esta classificação foi criada no intuito de 

contemplar medicamentos que não apresentam um perfil adequado a nenhuma das 

classes anteriores. São exemplos destes, os estabilizadores do humor, as drogas 

usadas para o tratamento do alcoolismo e as drogas antiparkinsonianas (ALMEIDA; 

BARBOSA-FILHO, 2006).  
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Na psicofarmacologia, pesquisas com animais de laboratório são 

bastante utilizadas, na tentativa de melhor conhecer os mecanismos das doenças, e 

descobrir novos medicamentos que possam ser utilizados com segurança pelo 

homem (SCHANAIDER; SILVA, 2004). Os produtos naturais representam uma 

importante fonte de pesquisa de psicofármacos, já que muitos desses podem 

exercer efeitos sobre a consciência, emoção e cognição (PASSOS et al., 2009).  

Acompanhando a evolução da ciência, houve, com o passar dos anos, 

um significativo progresso na área da psicofarmacologia como ciência básica e 

importante modalidade de tratamento clínico de diversas doenças mentais e muito 

se aprendeu sobre a base biológica dos transtornos psiquiátricos (DOMINO, 1999; 

SCHEFFER, 2006).  

O estudo dos efeitos comportamentais de drogas em animais iniciou-se 

com o farmacologista D. Macht por volta de 1915, que testava em seu laboratório o 

desempenho de ratos em modelos experimentais (DOMINO, 1999). Ao final da 

década de 40, teve-se início a história da psicofarmacologia moderna, quando 

surgiram os primeiros fármacos, com a finalidade específica de tratar os transtornos 

psiquiátricos. Esses foram introduzidos na terapêutica clínica, sendo, muitas vezes, 

administrados de forma empírica (GORENSTEIN; SCAVONE, 1999).   

A utilização dos neurolépticos para tratamento de doenças mentais 

marcou o final da década de 50 e a chamada revolução farmacológica, colaborando 

com a melhoria de vida de pacientes portadores de transtornos mentais (CARDOSO; 

GALERA, 2006). 

Nos últimos anos, o estudo dos psicofármacos passou por uma grande 

evolução e inúmeras pesquisas foram realizadas, adotando técnicas especializadas 

para investigar os efeitos e mecanismos de ação de substâncias novas, além de 

colaborar com o entendimento das bases neuroquímicas de muitas doenças.  

 
 

2.1.1. Atividade ansiolítica 

 

A ansiedade e o medo são emoções naturais e, em indivíduos 

saudáveis, podem servir como mecanismo de defesa do corpo. No entanto, quando 

estes estados adaptativos tornam-se traços de um indivíduo, estes podem ser física 

e psicologicamente destrutivos (SYLVERS; LILIENFELD; LAPRAIRIE, 2011). 
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Pode ser feita uma comparação entre a ansiedade e o medo patológico 

normal, uma vez que ambos são manifestados por distúrbios de humor, 

pensamento, comportamento e de atividades fisiológicas (ALMEIDA et al., 2004). A 

diferença entre eles é que o medo é um estado emocional aversivo em que um 

organismo é motivado para escapar de uma ameaça específica e iminente, 

enquanto, a ansiedade, é um estado emocional aversivo que ocorre quando um 

organismo se aproxima de uma ameaça ambígua e incerta (LEITE; SIQUEIRA, 

2006; SYLVERS; LILIENFELD; LAPRAIRIE, 2011).  

Dentre os principais sintomas desencadeados por um processo de 

ansiedade estão as disfunções do sistema nervoso autônomo como aumento da 

frequência cardíaca, força de contração e batimentos cardíacos, sudorese, dispnéia, 

hipersecreção gástrica e urgências de micção e defecação, associados a uma forte 

tensão muscular, sensação de medo e estresse psicológico, causando uma enorme 

dor aos pacientes (GRAEFF; GUIMARÃES, 1999, ALMEIDA et al., 2010).  

Os transtornos da ansiedade são variados no que diz respeito às suas 

manifestações, bem como a resposta terapêutica (JARDIM et al., 1999). A 

ansiedade patológica é um fenômeno heterogêneo compreendendo, entre outros, o 

transtorno de pânico (TP), o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), as fobias, o 

transtorno de ansiedade generalizada (TAG), a agorafobia e o transtorno de 

estresse pós-traumático (TEIXEIRA; ZANGROSSI JR.; GRAEFF, 2000; GRAEFF; 

DEL-BEM, 2008).  

A principal característica do TP é a inesperada e repetida ocorrência de 

ataques de pânico, na qual sentimentos de extremo medo e pavor são 

acompanhados por sintomas neurovegetativos marcantes. A tentativa de prevenção 

deste tipo de desordem muitas vezes resulta em agorafobia e, neste caso, o 

paciente fica com medo de sair de casa desacompanhado (GRAEFF; DEL-BEM, 

2008). O TAG é caracterizado pela preocupação crônica sobre acontecimentos 

cotidianos e decisões a serem tomadas (GRAEFF; DEL-BEM, 2008). 

No mundo moderno, os transtornos de ansiedade tornaram-se doenças 

cada vez mais comuns e, normalmente, estão associados a outros transtornos 

psiquiátricos, resultando em uma diminuição significativa na qualidade de vida do 

paciente (VAN AMERINGEN; MANCINI; FARVOLDEN, 2003; ALMEIDA et al., 2004; 

SEO et al., 2007; LINCK et al., 2010; ZALTA, 2011). O tratamento farmacológico 
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básico para estas desordens implica em altos custos, constituindo um importante 

problema de saúde pública em países desenvolvidos (ALMEIDA et al., 2004; 

BRADLEY et al., 2007b).  Para se ter uma ideia, só nos Estados Unidos o custo com 

esse tipo de tratamento é em torno de 42 bilhões de dólares por ano (DEACON; 

LICKEL; ABRAMOWITZ, 2008). 

São chamados de ansiolíticos as drogas capazes de reduzir a 

ansiedade e estas são classicamente representadas pelos benzodiazepínicos 

(BZDs) como, por exemplo, o diazepam, lorazepam, oxazepam, midazolam, 

triazolam, dentre outros (ABREU; ACÚRCIO; RESENDE, 2000).   

O sítio de ação dos BZDs, usados clinicamente, é o receptor de ácido 

gama-aminobutírico tipo A (GABAA) que tem envolvimento bem reconhecido na 

regulação de processos emocionais, modulando quadros de ansiedade (BELZUNG; 

GRIEBEL, 2001; SAVIĆ et al., 2006; DEPINO; TSETSENIS; GROSS, 2008). Quando 

os BZDs se ligam ao referido receptor, induzem alteração conformacional no 

mesmo, potencializando os efeitos do ácido gama-aminobutírico (GABA), 

neurotransmissor endógeno, inibidor do SNC (SONAVANE et al., 2002). O resultado 

deste evento é o aumento da capacidade do GABA em ativar seus receptores, 

causando a abertura de canais para íons cloro e o influxo dos mesmos, ocasionando 

hiperpolarização celular (ANDREATINI; BOERNGEN-LACERDA; ZORZETTO 

FILHO, 2001).    

Os BZDs, anteriormente, se destacavam como as melhores 

alternativas para o tratamento das desordens da ansiedade, mas, nos últimos anos, 

ocorreu um grande avanço nesta área e outras medicações, apresentando boa 

eficácia, tem surgido para este fim (ANDREATINI; BOERNGEN-LACERDA; 

ZORZETTO FILHO, 2001). No entanto, apesar da disponibilidade de um arsenal de 

medicamentos ansiolíticos, atualmente disponíveis no mercado, muitos podem 

causar efeitos adversos e indesejáveis de maneira significativa, como sedação, 

amnésia, dependência, síndrome de abstinência e relaxamento muscular, como é o 

caso dos BZDs. Este fato tem feito com que o desenvolvimento de novos ansiolíticos 

continue sendo uma área de grande interesse por parte dos pesquisadores (SEO et 

al., 2007). 

Muitas plantas medicinais exercem efeitos reconhecidos sobre o SNC 

e são capazes de agir sobre as condições crônicas, como ansiedade e depressão 
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que, por vezes, não respondem bem aos tratamentos terapêuticos convencionais 

(BLANCO et al., 2009). Atualmente, vários tipos de medicamentos fitoterápicos são 

utilizados como ansiolíticos no mundo inteiro (SEO et al., 2007). 

A ansiedade apresenta um caráter subjetivo, sendo considerada uma 

característica humana e, por este motivo, ela pode ser apenas modelada em 

animais, sem ser, de fato, reproduzida (ANDREATINI; BOERNGEN-LACERDA; 

ZORZETTO FILHO, 2001). Este é um fator limitante para o estudo de atividade 

ansiolítica de substâncias, aumentando, claramente, a necessidade de novos 

modelos animais que representem diferentes transtornos de ansiedade (JARDIM et 

al., 1999; TEIXEIRA; ZANGROSSI JR.; GRAEFF, 2000; ANDREATINI; BOERNGEN-

LACERDA; ZORZETTO FILHO, 2001). A continuidade de realização deste tipo de 

investigação em animais, por pesquisadores, é motivada, principalmente, pelo fato 

de que a base da ansiedade, e de outras emoções relacionadas, pode ser 

encontrada a partir de investigações em redes neuronais que organizam o 

comportamento de defesa do animal (GRAEFF; DEL-BEM, 2008). 

 

 

2.1.1.1. A via inalatória  

 

A aromaterapia é a parte da fitoterapia baseada no poder terapêutico 

das plantas aromáticas (como hortelã-pimenta, manjerona doce, lavanda e rosa) 

que, ao invés de usar toda planta ou parte dela, utiliza apenas seus OEs, por 

inalação, aplicação ou banhos, para ajudar a aliviar os problemas de saúde e 

melhorar a qualidade de vida em geral (PRICE, 1999; ABUHAMDAH; CHAZOT, 

2008).  A utilização medicinal dos OEs pela via inalatória começou no Egito antigo, 

onde aconteceram os primeiros relatos e, ao longo dos anos, a aromaterapia se 

dispersou pelo mundo (UMEZU et al., 2002). 

Devido à constante necessidade de identificar novos tratamentos para 

distúrbios de ansiedade, nos últimos anos, a aromaterapia resurgiu, como uma 

esperança na área da medicina alternativa, e foram feitos muitos relatos de sua 

eficácia na redução do estresse e melhora do humor (BRADLEY et al., 2007a; 

STEFLITSCH; STEFLITSCH, 2008). Hoje, muitos estudiosos acreditam que terapias, 

com a inalação de aromas, podem representar uma possível alternativa ao 
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tratamento farmacológico tradicional da ansiedade e, de fato, estas já são utilizadas 

em várias condições, não só na própria ansiedade, mas em outras desordens como 

depressão e dor crônica (BRADLEY et al., 2007b; ABUHAMDAH; CHAZOT, 2008). 

Certos aromas podem produzir recordações imediatas, referentes à 

experiências emocionais e pessoais, uma vez que o sistema olfatório dos mamíferos 

é capaz de discriminar, memorizar e reconhecer odores químicos que trazem 

informações do mundo externo (SAVIC, 2001; LLEDO; GHEUSI, 2003). As 

moléculas de odor são processadas por dois órgãos sensoriais anatômica e 

funcionalmente distintos nos mamíferos: o epitélio olfativo e o órgão vomeronasal. O 

primeiro está relacionado com o bulbo olfatório e é capaz de processar mais de mil 

moleculas de odor, chamadas fragrâncias. O segundo tem sido tradicionalmente 

implicado no reconhecimento de um número menor de odores, chamados 

feromônios, que fornecem informações sobre o estado social e sexual dos outros 

indivíduos dentro da espécie (LLEDO; GHEUSI, 2003; ECKLER et al., 2011).  

A administração de substâncias por via inalatória pode exercer ação 

psicofarmacológica rápida, já que os odores de OEs, quando inalados pelo nariz, 

parecem ser processados pelo órgão vomeronasal, atingindo diretamente o sistema 

límbico, parte do cérebro em que a ansiedade e as emoções normalmente são 

geradas (LLEDO; GHEUSI, 2003; BRADLEY et al., 2007a).   

Por outro lado, fármacos gasosos ou voláteis, ao serem administrados 

por inalação, também podem, a partir da via respiratória, ter absorção alveolar, com 

consequente obtenção de efeitos sistêmicos (LÜLLMANN et al., 2008).  A maioria 

das drogas psicoativas exerce o seu efeito máximo quando os seus níveis no 

sangue estão aumentando rapidamente (RODRIGUES et al., 2008). O trajeto de 

moléculas voláteis, pela via respiratória, permite que as drogas psicoativas penetrem 

na corrente sanguínea rapidamente, pela via pulmonar. Uma inspiração extra pode 

produzir um aumento acentuado da concentração da droga no sangue arterial, que é 

levado diretamente para o cérebro (RODRIGUES et al., 2008).   

Muitas ações exercidas por plantas aromáticas e seus OEs já  foram 

relatadas, nas quais a atividade central está intensamente documentada, com 

evidências, por exemplo, dos efeitos sedativo, ansiolítico e antidepressivo (Linck et 

al., 2010). Outra ação, em nível de SNC, bastante pesquisada com OEs de plantas 
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aromáticas é a atividade antinociceptiva (VIANA et al., 2000; ARAÚJO PINHO et al., 

2005; AMORIM et al., 2009; SULAIMAN et al., 2010; GUILHON et al., 2011). 

 

 

2.1.2. Atividade antinociceptiva 

 

Os organismos vivos tem a necessidade de perceber estímulos nocivos 

presentes no meio ambiente, como uma tentativa de defesa individual, o que 

proporcionará, a estes, a possibilidade de evitar situações potencialmente perigosas, 

podendo, assim, sobreviver. Para este fim, criaturas multicelulares ao longo de sua 

evolução adquiriram sistemas especializados (nociceptores) para conseguir 

entender o que lhe é inócuo, a partir de estímulos nocivos (JI; STRICHARTZ, 2004). 

O termo “nocicepção” é utlizado, de maneira geral, para todos os seres 

vivos e refere-se à percepção ou detecção de dano tecidual a partir de órgãos 

sensoriais periféricos chamados de nociceptores, que são terminações de fibras 

nervosas, de pequeno diâmetro, responsivas ao ambiente tecidual, ligadas à fibras A 

delta e C. Estes transdutores especializados podem ser influenciados por mudanças 

inflamatórias e neurais no meio ambiente (LOESER; MELZACK, 1999; COUTAUX et 

al., 2005). A nocicepção pode ser subdividida em dois tipos: somática e visceral, 

tomando como base a natureza da lesão tecidual (CARACENI; PORTENOY, 1999). 

A utilização do termo “dor”, é apropriada exclusivamente para seres 

humanos, devido a sua forma de apresentação, envolvendo não só o componente 

sensorial nociceptivo, mas também um componente emocional, associados aos 

quadros dolorosos (COUTAUX et al., 2005).  Existe, também, o termo genérico “dor 

psicogênica”, sendo este muitas vezes utilizado para rotular as dores que se acredita 

ser, predominantemente, determinada por fatores psicológicos (CARACENI, A.; 

PORTENOY, 1999).  

A Associação Internacional para o Estudo da Dor definiu a dor com 

sendo uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano 

tecidual real ou potencial e descrita em termos dessa lesão (LOESER; MELZACK, 

1999; KLAUMANN; WOUK; SILLAS, 2008). Esta condição está amplamente 

difundida entre a população em geral e representa um preocupante problema de 

saúde pública, devido aos altos custos sociais ocasionados por incapacidade 
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temporária ou permanente de milhões de pessoas em todo o mundo (PINTO et al., 

2008). 

O mecanismo de formação da nocicepção está envolvido com 

agressões ou lesões teciduais que resultam na liberação de inúmeros mediadores 

químicos, capazes de ativar ou sensibilizar nociceptores (ROCHA et al., 2007). Entre 

estes mediadores, podem ser citados: cininas, citocinas pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias, prostanóides, lipoxigenases, fator nuclear kappa B (NF-κB), 

neurotrofinas e outros fatores de crescimento, neuropeptídeos, prótons, óxido nítrico, 

histamina, serotonina, proteases, aminoácidos excitatórios, aminas adrenérgicas e 

opióides (ZEISBERGER, 1999; ROOSTERMAN et al., 2006; MEOTTI et al., 2007; 

PINTO et al., 2008). Esses mediadores podem atuar em conjunto ou em um 

determinado momento do processo inflamatório, produzindo mudanças sutis que 

resultam em hiperalgesia ou alodínia (CHOPADE; MULLA, 2010). Dentre as 

citocinas mediadoras, estão as que se ligam a receptores e ativam vias de 

sinalização, como proteínas quinases A e C, proteína quinase dependente de 

cálcio/calmodulina, e proteínas quinases (MAPKs) ativadas por mitógenos (JI; 

STRICHARTZ, 2004).  

Como resultado da sensibilização das fibras aferentes primárias, estas 

transmitem as mensagens de dor para os neurônios do corno dorsal e, 

posteriormente, para o centro superior do cérebro, resultando no estabelecimento 

da dor (MEOTTI et al., 2007). Substâncias capazes de neutralizar essas vias de 

sinalização, seja em nível periférico ou central, podem ser compostos promissores 

no controle da dor e objetos de estudo para vários níveis de controles bioquímicos e 

farmacológicos, envolvendo uma diversidade de tipos de células e mediadores 

solúveis (MEOTTI et al., 2007; OMOIGUI, 2007). 

Drogas analgésicas como opióides e anti-inflamatórios não-esteroidais 

(AINEs) são frequentemente prescritas para tratamento da dor, e muitos tipos 

dessas são amplamente vendidos, inclusive, sem receita médica (TURUNEN et al., 

2005). O uso de analgésicos, apesar de ser comum, deveria ser justificado e 

necessário apenas para o alívio de sintomas de dores intensas e/ou frequentes, mas 

uma representativa parcela da população acaba utilizando este tipo de medicação 

de forma indiscriminada para tratar dores muitas vezes ocasionais e discretas 

(TURUNEN et al., 2005). 
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No ano de 1897, Felix Hoffmann sintetizou o ácido acetilsalicílico (AAS) 

na sua forma, finalmente, pura e estável. A partir deste evento, esta substância foi 

então difundida pelo mundo e tornou-se uma das medicações mais populares, sendo 

amplamente utilizada em ambientes domésticos, para combater sintomas de dor e 

desconforto (STEEN; REEH; KREYSEL, 1995), continuando a ser utilizada ainda 

nos dias atuais. 

O AAS, o paracetamol e os demais anti-inflamatórios não-esteróides, 

de uma forma geral, agem, em nível periférico, produzindo o alívio da dor, 

principalmente, pela restauração da sensibilidade nociceptiva ao seu estado de 

repouso (LOESER; MELZACK, 1999). A atividade antinociceptiva da dipirona, tanto 

em nível espinhal, quanto supra-espinhal, parece acontecer não só por inibição da 

síntese de prostagandinas, mas por outro ou outros mecanismos de ação ainda não 

bem determinados (BEIRITH et al., 1998). 

Existem diferentes modelos para a detecção de propriedades 

antinociceptivas em substâncias. Esta variedade de modelos é necessária, 

considerando que o uso de diversos tipos de estímulos pode reconhecer diferentes 

tipos de dor e revelar a natureza real da antinocicepção da subtância testada (SHI et 

al., 2010). Muitos medicamentos analgésicos já foram testados com êxito, porém, 

ocasionalmente, foram percebidas certas reações adversas sistêmicas (STEEN; 

REEH; KREYSEL, 1995). Recentemente, esforços consideráveis tem sido feitos 

para descobrir novos agentes analgésicos, apresentando mais eficácia e menos 

efeitos adversos (SHI et al., 2010). Nesta busca por novos fármacos, OEs extraídos 

de plantas aromáticas ou seus constituintes isolados são constantemente utilizados 

em estudos experimentais de antinocicepção (SOUZA et al., 1998; HAJHASHEMI; 

GHANNADI; PEZESHKIAN, 2002; PEANA et al., 2003; 2004; DE-SOUSA, 2011; 

GUILHON et al., 2011). 

 

 

2.2.  Considerações gerais sobre os óleos essenciais 

 

Os OEs consistem em misturas complexas de substâncias lipofílicas, 

com natureza volátil, muitas vezes fotorreativas, odoríferas e líquidas, podendo levar 
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a uma grande variabilidade no perfil químico obtido com diferentes espécies 

(SOUZA et al., 1997; SIMÕES; SPITZER, 2003).   

Entre os componentes dos OEs, estão metabólitos secundários que 

podem ser produzidos sob regulação genética ou a partir das vias biossintéticas do 

ácido mevalônico, como é o caso do isopentenil pirofosfato, e do ácido chiquímico, 

como os fenilpropanóides (NITTA et al., 2006).  

Os isoprenóides representam o maior grupo de metabólitos 

secundários, com mais de 30 mil compostos conhecidos, incluindo os terpenos e 

esteróides, cuja unidade comum de suas estruturas é o isopreno, que é derivado do 

isopentenil pirofosfato (BARLOW; BECKER; ADAM, 2001; PASSOS et al., 2009). 

Cada unidade isoprênica consiste em uma combinação de cinco átomos de carbono 

(BAKKALI et al., 2008). 

Pesquisas com OEs podem ser complexas, levando-se em 

consideração, tanto o ponto de vista químico, quanto farmacológico. Compostos 

como os terpenos, por exemplo, podem formar, estrutural e funcionalmente, 

diferentes classes (BAKKALI et al., 2008). Os compostos terpênicos predominantes 

dos OEs são os sesquiterpenos e os monoterpenos, estes últimos representando 

90% dos óleos voláteis (SIMÕES; SPITZER, 2003). Os sesquiterpenos são 

formados a partir do acoplamento de três unidades isoprênicas, contendo na sua 

estrutura 15 átomos de carbono, enquanto, os monoterpenos, são constituídos por 

duas unidades isoprênicas, sendo compostos por 10 átomos de carbono (BAKKALI 

et al., 2008). Na medicina popular, assim como na terapêutica, plantas contendo 

derivados terpênicos são usadas como sedativas tranquilizantes e 

anticonvulsivantes (PASSOS et al., 2009).   

Um ponto importante, com relação à composição química dos OEs, é 

que esta pode sofrer influência de vários fatores como, por exemplo, durante o 

cultivo das plantas aromáticas: o ambiente, o tipo de solo, o cultivo, a temperatura, a 

umidade relativa, o tempo de exposição ao sol, entre outros (VALMORBIDA et al., 

2006). O grau de maturidade de um fruto pode também influenciar na composição 

dos óleos. Alguns frutos imaturos podem apresentar um determinado teor de 

componentes que, durante a sua maturação pode ser totalmente alterado 

(GUENTHER, 1948; KUBOTA, 2007). As próprias condições de estocagem de OEs 

extraídos de plantas podem causar alterações em sua composição, devido ao 
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acontecimento de reações como oxidação, resinificação, polimerização, hidrólises e 

interreações de grupos funcionais (GUENTHER, 1948; SANTOS et al., 2008). 

Dentre os estudos realizados com componentes químicos isolados de 

OEs, podem ser citadas pesquisas que foram realizadas com o linalol, evidenciando 

atividades sedativa, anticonvulsivante, ansiolítica e antinociceptiva deste 

monoterpeno, em animais (ELISABETSKY et al., 1995; ELISABETSKY; 

MARSCHNER; SOUZA, 1995; ELISABETSKY; BRUM; SOUZA, 1999; PEANA et al., 

2003; LINCK et al., 2010). 

 

 

2.2.1. Linalol 

 

O linalol é um monoterpeno, com grupamento álcool terciário, de 

cadeia aberta, comumente encontrado, como componente volátil majoritário de OEs, 

em várias espécies de plantas aromáticas (BICKERS et al., 2003; PASSOS et al., 

2009; LINCK et al., 2010). Uma de suas maiores características é a presença de um 

estereocentro, possuindo dois estereoisômeros: o coriandrol ou (S)-(+)-linalool) e o 

licareol ou (R)-(-)-linalool. A quantidade destes isômeros tem influência sobre o 

aroma e as atividades farmacológicas do linalol (ALCÂNTARA; YAMAGUCHI; 

VEIGA JUNIOR, 2010).  As estruturas químicas dos estereoisômeros do linalol estão 

apresentadas na figura 1. 

 

Figura 1 - Estruturas químicas do linalol. A) (S)-(+)-linalool; B) (R)-(-)-linalool. 
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Estudos pré-clínicos realizados com o linalol demonstraram que este 

possui uma diversidade de atividades farmacológicas. Carson e Riley (1995), ao 

investigar a atividade antimicrobiana de Melaleuca alternifolia Cheel, observaram 

que o linalol apresentava atividade contra microorganismos como Candida albicans, 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus. 

De acordo com a literatura, o linalol vem sendo citado como substância 

com propriedade sedativa e anticonvulsivante (ELISABETSKY et al., 1995; 

BARROS; ELISABETSKY, 1996; ELISABETSKY; BRUM; SOUZA, 1999; SILVA 

BRUM et al., 2001). Em pesquisa sobre o sistema glutamatérgico, utilizando córtex 

de ratos, o linalol apresentou atividade anticonvulsivante e efeito inibitório sobre a 

ligação do glutamato (ELISABETSKY; MARSCHNER; SOUZA, 1995). 

Durante a realização de estudos eletrofisiológicos, pela técnica de 

patch clamp, o linalol pareceu influenciar na liberação de acetilcolina e no tempo de 

abertura dos canais de cálcio da junção neuromuscular de camundongos (RE et al., 

2000). 

O enantiômero (-)-linalol foi estudado em dois modelos animais de dor: 

o teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético e o teste da placa 

quente e, os resultados obtidos, indicaram que essa substância apresentava efeitos 

antinociceptivo e anti-inflamatório em camundongos (PEANA et al., 2003). Em 

estudo posterior, utilizando antagonistas e bloqueadores de canais iônicos, foi 

sugerido que o efeito antinociceptivo do (-)-linalol envolveria mecanismos opióides, 

colinérgicos e dopaminérgicos (PEANA et al., 2004). 

Estudos recentes mostraram que o linalol, administrado pela via inalatória, 

apresentou efeito sedativo, induzindo hipotermia, reduzindo a ambulação e 

aumentando o tempo de sono induzido por pentobarbital em camundongos (LINCK 

et al., 2009). Em outra pesquisa, também recente, o linalol inalado exibiu perfil 

ansiolítico, em experimentação utilizando modelos animais de ansiedade, pelos 

testes do claro-escuro e de interação social, e diminuiu o comportamento agressivo 

em camundongos (LINCK et al., 2010). 
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2.2.2. Óxido de linalol 

 

O monoterpeno OXL é um álcool monocíclico que pode ocorrer 

naturalmente em OEs de plantas aromáticas, frutas e méis florais (SHIMODA; WU; 

OSAJIMA, 1996; NISHIKITANI et al., 1999; HILMER; GATFIELD, 2004; MACHADO 

et al., 2007; ALCÂNTARA; YAMAGUCHI; VEIGA JUNIOR, 2010). Pode também ser 

formado a partir do linalol, por oxidação natural ou produzido por processos 

biosintéticos (DEMYTTENAERE; WILLEMEN, 1998; HILMER; GATFIELD, 2004; 

SANTOS et al., 2008).   

Este produto é utlilizado como material aromático e seu odor floral, e 

ao mesmo tempo cítrico, lembra o da bergamota, enquanto o seu sabor aproxima-se 

ao do damasco (HILMER; GATFIELD, 2004). Também está enquadrado no grupo de 

compostos voláteis importantes para a qualidade das infusões de Camellia sinensis 

(L.) Kuntze, contribuindo no odor e sabor dos chás verde, oolong e chá preto, 

apresentando notas doces e florais (HOSSAIN et al., 2004; MACHADO et al., 2007). 

O OXL apresenta fórmula molecular C10H18O2  e pode ocorrer tanto na 

forma de anel furano (2-metil-2-vinil-5-(α-hidroxiisopropil)tetrahidrofurano) Z ou E, 

quanto na forma de anel pirano (2,2,6-trimetil-6-viniltetrahidro-2H-piran-3-ol) Z ou E 

(HILMER; GATFIELD, 2004) (Figura 2).  

 

Figura 2 - Estruturas químicas do óxido de linalol. A) Anel furano; B) Anel pirano. 
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Em trabalho realizado para caracterizar o perfil de compostos voláteis, 

presentes em produtos da erva-mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil), foi identificada a 

presença de E-óxido de linalol na fração hidrodestilada da erva mate verde 

(MACHADO et al., 2007). É encontrado também na composição de alguns méis 

florais nas suas formas E-furanóide, Z-furanóide, E-piranóide e Z-piranóide, como 

identificado por Shimoda, Wu e Osajima (1996), no extrato aquoso de mel de Rhus 

succedanea L (avelã).  

Demyttenaere e Willemen (1998) conseguiram realizar a 

biotransformação do linalol em óxidos de linalol puros, tanto em sua forma furanóide, 

quanto piranóide, utilizando o fungo Aspergillus niger. Hilmer e Gatfield (2004) 

estabeleceram um processo para a preparação de OXL ou misturas contendo OXL, 

em que o linalol ou misturas contendo linalol eram oxidados na presença de 

enzimas. A reação pode ser observada na figura 3. 

 

Figura 3 - Reação enzimática biossintética para produção de óxido de linalol. 

 

 

Fonte: Adaptado de HILMER; GATFIELD, 2004. 

 

 

Em um estudo realizado por Alcântara, Yamaguchi e Veiga Junior 

(2010) foi avaliada a composição química, o potencial antioxidante e a inibição de 

agregação plaquetária de OEs, obtidos de três espécies de plantas da família Lau-

raceae:  Aniba rosaeodora Ducke (caules), Aniba panurensis (Meisn.) Mez (folhas) e 

Licaria martiniana (Mez) Kosterm. (caules e folhas). Nesse estudo, foi identificada a 
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presença de linalol, Z-óxido de linalol e E-óxido de linalol no caule de A. rosaeodora 

e de linalol nas folhas e caule de L. martiniana, e observado que os óleos 

apresentaram atividade antioxidante e antiagregante em ensaios qualitativos, mas, a 

atividade apresentou-se muito fraca em testes quantitativos de espetrometria 

(ALCÂNTARA; YAMAGUCHI; VEIGA JUNIOR, 2010).   

O levantamento bibliográfico realizado confirmou que ainda poucas são 

as informações sobre o monoterpeno OXL, principalmente, em relação às suas 

atividades farmacológicas. Na psicofarmacologia existe a constante necessidade de 

descoberta de novos fármacos com maior eficácia que os utilizados, atualmente, 

pela clínica médica, e que esses apresentem menos reações adversas.  A 

associação destes fatos incentivou a realização deste novo estudo, na tentativa de 

avaliar as possíveis ações do OXL no SNC. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

 

Avaliar a atividade ansiolítica e antinociceptiva do OXL em modelos 

animais, bem como investigar possíveis mecanismos de ação. 

 

 

3.2. Específicos 

 

� Determinar a DL50 do OXL pela via intraperitoneal e inalatória em 

camundongos; 

 

� Investigar o perfil de ação do OXL, em nível de SNC, utilizando testes gerais, 

pela via intraperitoneal e inalatória; 

 

� Estudar o possível efeito ansiolítico do OXL em modelos animais pela via 

inalatória;  

 

� Estudar o possível efeito antinociceptivo do OXL em modelos animais pela via 

intraperitoneal;  

 

� Avaliar o efeito de antagonistas de receptores opióides, muscarínicos, 

dopaminérgicos do tipo D2 e receptores de adenosina na possível 

antinocicepção induzida pelo OXL. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. MATERIAL  

 

4.1.1. Animais 

 

Para a realização dos experimentos, foram utilizados camundongos 

Swiss (Mus musculus) machos albinos (Figura 4), com 2 a 3 meses de idade, 

pesando entre 25 e 35 g, provenientes do Biotério “Prof. Dr. Thomas George” do 

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica (LTF) “Prof. Delby Fernandes de Medeiros” 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 Os animais foram mantidos, no biotério citado, em caixas de 

polipropileno com dimensões aproximadas de 41 cm de comprimento x 34 cm de 

largura x 16 cm de altura, contendo, no máximo, 20 camundongos por caixa, aonde 

permaneceram sob condições constantes de temperatura equivalente a 21  1ºC, 

com livre acesso a uma dieta controlada a base de ração tipo pellets (Purina®) e 

água disponível em garrafas de polietileno com bicos de inox, encaixadas na parte 

superior da grade metálica da gaiola. Os camundongos foram submetidos a um ciclo 

claro/escuro de 12 horas, sendo a fase clara compreendida entre 06h00 e 18h00.  

 

Figura 4 - Camundongo Swiss albino. 

 

Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, LTF/UFPB 
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4.1.1.1. Condições experimentais 

 

Os testes com os animais tratados pela via inalatória foram realizados 

no laboratório da psicofarmacologia / LTF, devido à liberação de odores no ar, e os 

demais testes foram realizados no Biotério Prof. Dr. Thomas George.   

Os animais foram aclimatados na sala de experimentação, pelo menos 

120 min antes da execução dos testes.  Esse procedimento foi realizado no intuito 

de proporcionar a adaptação dos animais ao novo ambiente e, dessa forma, 

minimizar possíveis alterações comportamentais. Durante este período, os referidos 

animais ficavam mantidos em caixas de polipropileno com dimensões aproximadas 

de 30 cm de comprimento x 19 cm de largura x 13 cm de altura, contendo, no 

máximo, quatro animais por caixa, à temperatura de 21  1º C e privados de água e 

ração, 60 min antes dos testes.  

Ao início dos procedimentos, foi realizada a limpeza da bancada e 

aparelhagens com etanol 70% e, durante os testes, foi utilizado etanol de baixa 

graduação (10%) na limpeza dos aparelhos, ao trocar um animal por outro, visando 

mascarar os possíveis odores deixados pelo animal anterior.  

Os experimentos foram executados no período compreendido entre 

12h00 e 17h00, sendo os animais utilizados uma única vez e, em seguida, 

eutanasiados por deslocamento cervical. Todos os procedimentos experimentais 

foram analisados e previamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Animal (CEPA) do LTF / UFPB, sob a certidão nº 0405/07. 

 

 

4.1.2. Substâncias utilizadas 

 

� Ácido acético glacial P.A. (Merck, Brasil); 

� Água destilada (LTF / UFPB, Brasil); 

� Cafeína (Sigma-Aldrich, Brasil) 

� Cloreto de sódio (Merck, EUA); 

� Cloridrato de morfina (Merck, EUA); 

� Diazepam (Merck, Brasil); 

� Etanol absoluto (LTF / UFPB, Brasil); 
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� Formaldeído P.A. 37% (Vetec, Brasil); 

� Naloxona (Sigma-Aldrich, Brasil) 

� Óxido de Linalol (Sigma-Aldrich, Brasil); 

� Sulfato de atropina (Sigma-Aldrich, Brasil); 

� Sulpirida (Sigma-Aldrich, Brasil); 

� Tween 80 (Polissorbato 80) (Vetec, Brasil). 

 

 

4.1.2.1. Especificações do óxido de linalol (Sigma-Aldrich, Brasil) 

 

A substância pura é constituída de uma mistura de isômeros, de anéis 

furano, tendo como sinônimo: 2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydro-1-furyl)-2-propanol. 

Apresenta um grau de pureza de  ≥97.0% em cromatografia gasosa. Está registrada 

no CAS sob o número 60047-17-8, com fórmula C10H18O2  e peso molecular 170.25.   

 

 

4.1.2.2. Preparação do óxido de linalol e demais substâncias 

 

O OXL foi emulsionado, com o auxílio de Tween 80 (Polissorbato 80) 

0,2%, em água destilada, imediatamente antes de sua utilização.  Foram preparadas 

as doses de 50, 100 e 150 mg/kg do OXL, para a administração pela via 

intraperitoneal (i.p.) e as concentrações de 0,65%, 1,25%, 2,5% e 5,0%, para a 

administração inalatória (v.i.). Como controle negativo, foi utilizado Tween 80 a 0,2% 

em água destilada (v.i. ou i.p.). 

O diazepam, utilizado como droga padrão ou controle positivo nas 

doses de 0,5 mg, 2 mg/kg ou 4 mg/kg, i.p., foi dissolvido em solução salina (cloreto 

de sódio 0,9%). Esta solução salina foi também utilizada como controle negativo 

(i.p.) para o diazepam. 

A preparação das demais substâncias, em suas respectivas doses, foi 

realizada alguns min antes de sua utilização, sendo dissolvidas em água destilada 

ou solução salina 0,9%.  

Todas as doses das substâncias, que foram administradas por via i.p., 

foram calculadas de forma a possibilitar a injeção de 0,1 mL/10 g de peso do 
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camundongo, com a exceção da formalina que foi injetada, por via intraplantar, na 

quantidade de 20 μL. 

 

 

4.1.3. Aparelhagem 

 

4.1.3.1. Aparelho da barra giratóira (rota-rod) 

 

O aparelho de rota-rod utilizado foi o modelo EFF 412, fabricado pela 

Insight®, Brasil. Trata-se de um equipamento confeccionado em acrílico resistente 

(450 mm de altura x 540 mm de largura x 350 mm de profundidade), que possui uma 

barra giratória, de sistema motorizado, com aceleração progressiva e invariável de 5 

a 37 RPM. A barra fica suspensa e é dividida, por paredes plásticas, em quatro 

baias (Figura 5). Cada baia possui em seu piso uma prancha acoplada a um sistema 

de detecção de queda do animal, que pelo impacto, interrompe automaticamente o 

contador digital de tempo. Dispositivos de controle automático, presentes no 

aparelho, permitem que a velocidade de giros da barra seja programada, em 

rotações por minuto (rpm), além da contagem automática do número de quedas e do 

tempo de permanência dos animais na barra.   

 

Figura 5 - Aparelho da barra giratória (rota-rod). 

 

Fonte: http://insightltda.com.br 
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4.1.3.2. Aparelho de labirinto em cruz elevado  

 

O labirinto em cruz elevado (LCE) foi primeiramente desenvolvido para 

ratos (PELLOW et al., 1985) e adaptado, posteriormente para camundongos 

(LISTER, 1987). O aparelho utilizado para os experimentos foi confeccionado em 

material acrílico cinza pela Insight®, Brasil.  Consiste em dois braços abertos (30 cm 

x 5 cm x 0,25 cm) e dois braços fechados (30 cm x 5 cm x 15 cm) que irradiam a 

partir de uma plataforma central (5 x 5 cm), apresentando o formato de uma cruz, 

elevada a 38,5 cm de altura do chão (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Aparelho de labirinto em cruz elevado. 

 

Fonte: http://insightltda.com.br 
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4.1.3.3. Aparelho de claro-escuro 

 

Este aparato consiste em uma caixa de acrílico com dimensões de 28 

cm de largura x altura 14 cm × 13,4 cm de comprimento, dividida em dois 

compartimentos contendo, respectivamente, 2/3 e 1/3 do volume. A câmara maior 

possui paredes e tampa superior transparente, ficando diretamente iluminada por 

uma lâmpada de 60 watts. A câmara menor é totalmente escura, sendo fechada com 

uma cobertura preta. Os dois compartimentos são conectados, entre si, por uma 

pequena abertura localizada, ao nível do chão, no centro da caixa (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Aparelho de claro-escuro. 

 

 

Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, LTF/UFPB 
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4.1.3.4. Caixas de inalação 

 

O aparato para inalação consiste em duas caixas elaboradas em 

material acrílico transparente com 36 cm de largura x 30 cm de altura x 29 cm de 

profundidade. No piso de cada caixa, são colocadas, lado a lado, duas grades em 

aço inoxidável, suspensas a distância de 1,5 cm do chão. A parte superior das 

caixas possui uma tampa também em acrílico transparente. As paredes da parte 

anterior e posterior possuem quatro aberturas, em formato redondo, contendo 2 cm 

de diâmetro cada, onde são colocadas lãs de algodão embebidas com a substância 

aromática a ser testada (Figura 8).  

 

 

Figura 8 - Caixa de inalação. 

 

 

Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, LTF/UFPB 

 

 

 

 

 

 

 



Souto-Maior, F. N.  Material e Métodos      

 

49

4.1.3.5. Caixas de observação para o teste da formalina 

 

As duas caixas de observação, que foram utilizadas para o teste da 

formalina, possuem uma estrutura em metal com formato triangular, contendo 

ângulos internos de 45°. As paredes das caixas possuem 25 cm de largura e 25 cm 

de altura. Dois, dos lados das caixas, possuem paredes com espelhos, voltados 

para a parte interna, e o outro lado, uma parede de vidro transparente, permitindo 

aos observadores um melhor campo de visão do animal, por vários ângulos, durante 

o experimento (Figura 9).  

 

 

Figura 9 - Caixa de observação para o teste da formalina. 

 

 

Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, LTF/UFPB 
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4.2. MÉTODOS 

 

A seqüência de metodologias utilizadas para a avaliação 

psicofarmacológica do OXL está apresentada na figura 10.  

 

Figura 10 - Resumo esquemático da metodologia realizada. 
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4.2.1. Determinação da dose letal 50 

 

A determinação da dose letal 50 (DL50) é uma etapa preliminar usual 

para a avaliação toxicológica de uma substância. A DL50 é a dose capaz de causar a 

morte de 50% dos animais testados (SHETTY AKHILA; DEEPA; ALWAR, 2007). 

As cinco doses utilizadas neste teste, pela via i.p., foram definidas por 

tentativas.  A primeira dose testada foi a de 1000 mg/kg e, a partir do número de 

mortes obtidos nesta dose, foram estabelecidas as demais. Foi escolhida como a 

menor dose, a que não causou morte nos animais e como a maior dose, a que 

provocou a morte de 100% dos animais.  

O OXL foi administrado nas doses de 500, 750, 850, 1000 e 1250 

mg/kg, i.p., em grupos de 10 camundongos machos. Os sinais de toxicidade e 

mortalidade foram registrados por um período de 72 horas. A DL50 foi calculada pelo 

método dos probitos, usando a porcentagem da mortalidade e o logaritmo das doses 

seguidas de regressão linear (LITCHFIELD; WILCOXON, 1949).   

O OXL foi também administrado nas concentrações de 5,5%, 6,0 e 

7,5%, pela via inalatória, em grupos de 10 camundongos machos. Os mesmos sinais 

de toxicidade e mortalidade foram registrados em 72 horas.  

 

 

4.2.2. Avaliação preliminar da atividade sobre o sistema nervoso central 

 

4.2.2.1. Triagem farmacológica comportamental 

 

A metodologia utilizada neste estudo foi semelhante à descrita por 

Almeida et al. (1999) e Almeida e Oliveira (2006). A triagem farmacológica 

comportamental é realizada pelo emprego de alguns critérios comparativos entre 

uma série de comportamentos apresentados pelos animais.  Representa um passo 

primordial para o estabelecimento do perfil de ação de uma substância no SNC e 

posterior direcionamento do estudo farmacológico, com a utilização de testes que 

levem à caracterização de um efeito específico.   
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O estudo aconteceu em dias diferentes para a investigação do efeito 

do tratamento, tanto pela via i.p., quanto inalatória. Grupos de cinco camundongos 

foram tratados com o OXL nas doses de 50, 100 e 150 mg/kg, pela via 

intraperitoneal ou com concentrações de 0,65%, 1,25%, 2,5% e 5,0%, da mesma 

substância, pela via inalatória.  Os grupos controle receberam o veículo (Tween 80 a 

0,2%) pelas respectivas vias de administração a serem investigadas.   

Após o tratamento dos animais, estes foram colocados, aos grupos, em 

caixas de polietileno e a observação dos parâmetros comportamentais foi realizada 

primeiramente até os primeiros 30 min, e posteriormente com 1h, 2h, 3h e 4h após 

os tratamentos, seguindo-se o protocolo experimental padrão do laboratório da 

psicofarmacologia apresentado na figura 11. 
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Figura 11 - Protocolo experimental utilizado na triagem farmacológica 

comportamental.   

 
ATIVIDADE 

FARMACOLÓGICA 

Quantificação dos efeitos 
(0) sem efeito, (-) efeito diminuído, (+) efeito aumentado, (++) efeito 
intenso 

 até 30 min 1h 2h 3h 4h 
1 – SNC      

a – Estimulante      
Hiperatividade      
Irritabilidade      
Agressividade      
Tremores      
Convulsões      
Piloereção      
Movimento intenso das vibrissas      
Outras____________________      
b – Depressora      
Hipnose      
Ptose palpebral      
Sedação      
Anestesia      
Ataxia      
Reflexo do endireitamento      
Catatonia      
Analgesia      
Resposta ao toque diminuído      
Perda do reflexo corneal      
Perda do reflexo auricular      
c – Outros comportamentos      
Ambulação      
Bocejo excessivo      
Limpeza       
Levantar      
Escalar      
Vocalizar      
Sacudir a cabeça      
Contorções abdominais      
Abdução das patas do trem 

posterior 
     

Pedalar      
Estereotipia      
2 – SN AUTÔNOMO      

Diarréia      
Constipação      
Defecação       
Respiração forçada      
Lacrimejamento      
Micção      
Salivação      
Cianose      
Tono muscular      
Força para agarrar      
3 – MORTE      

Fonte: ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006. 
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4.2.3. Avaliação da atividade geral sobre o sistema nervoso central 

 

4.2.3.1. Teste da barra giratória (rota-rod) 

 

O procedimento foi descrito primeiramente por Dunham e Miya (1957 

apud PULTRINI; GALINDO; COSTA, 2006) e trata-se de uma metodologia 

adequada à detecção de possíveis deficiências motoras, devido à ação de agentes 

farmacológicos, como relaxantes musculares ou depressores do SNC (PULTRINI; 

GALINDO; COSTA, 2006).  

Para a realização do experimento, camundongos foram submetidos a 

uma pré-seleção, compreendida em três sessões de treinamento, sem receber 

tratamento com substâncias, 24 h antes do teste. Foram rejeitados os animais que 

permaneceram menos que 5 min na barra giratória. No dia seguinte à pré-seleção, 

os animais, aptos a parcitipar do experimento, foram submetidos ao teste no 

aparelho de rota-rod. O desempenho motor dos animais foi avaliado na barra 

giratória, por um período máximo de três min, imediatamente antes (basal), 30, 60 e 

120 min após os tratamentos (Figura 12).  

 

 

Figura 12 - Animais submetidos ao teste no aparelho de rota-rod. 

 

Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, LTF/UFPB 
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Os testes foram realizados com animais tratados com OXL, tanto pela 

via i.p. (50, 100 e 150 mg/kg), quanto inalatória (0,65%, 1,25%, 2,5% e 5,0%), em 

dias distintos. O grupo padrão foi tratado com diazepam na dose de 2 mg/kg, i.p. Os 

grupos controle receberam os  seus veículos (Tween 80 a 0,2% ou salina) pelas 

respectivas vias de tratamento. 

 

 

4.2.4. Avaliação da atividade ansiolítica 

 

4.2.4.1. Teste do labirinto em cruz elevado 

 

O LCE foi primeiramente desenvolvido para a avaliação de ratos 

(Pellow et al., 1985) e, posteriormente, adaptado para camundongos (LISTER, 

1987).  Utiliza a combinação de ambientes abertos e altura, no intuito de gerar 

mudanças no comportamento do animal, normalmente relacionadas à sensação de 

ansiedade em humanos (SCHMITT; HIEMKE, 1998). Para tanto, baseia-se no 

comportamento natural dos roedores em procurar permanecer em ambientes 

sombrios, perto de paredes e em evitar locais elevados (BRADLEY et al., 2007a).  

Para a realização desta fase de experimentos, foram utilizados quatro 

grupos de oito camundongos tratados com várias concentrações do OXL (0,65%, 

1,25%, 2,5% e 5,0%, v.i.), um grupo controle tratado com o veículo (Tween 80 0,2%, 

v.i.) e outro grupo tratado com diazepam (0,5 mg/kg, i.p.), utilizado como padrão. 

Os animais tratados pela via inalatória foram submetidos à avaliação 

no labirinto logo após sete min de tratamento na caixa de inalação. Os animais que 

receberam tratamento com diazepam i.p. foram avaliados 30 min após este 

procedimento. 

O teste foi iniciado colocando cada animal, individualmente, na 

plataforma central do labirinto, de frente para um braço aberto. O número de 

entradas nos braços abertos e fechados, o tempo de permanência dos animais nos 

braços abertos e fechados e o número de cruzamentos entre os braços do labirinto 

foram registrados durante um período de cinco min (Figura 13). Foi considerada 

como entrada  no braço, quando todas as quatro patas do animal estavam  dentro 

do mesmo (BIALA; KRUK, 2008). 
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Figura 13 - Animal submetido ao teste do labirinto em cruz elevado. 

 

Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, LTF/UFPB 

 

 

4.2.4.2. Teste do claro-escuro 

 

O teste do claro-escuro foi primeiramente descrito por Crawley e 

Goodwin (1980) e é baseado na aversão natural dos roedores por áreas bastante 

iluminadas e no comportamento exploratório espontâneo destes animais em 

resposta a um novo ambiente, o que ocorre em situação normal (HASCOËT; 

BOURIN, 1998; PULTRINI; GALINDO; COSTA, 2006). 

Foram utilizados, durante os experimentos, seis grupos contendo oito 

camundongos submetidos ao tratamento com OXL (0,65%, 1,25%, 2,5% e 5,0%, 

v.i.), veículo (Tween 80 0,2%, v.i.) e diazepam (0,5 mg/kg, i.p.), usado como controle 

positivo.  Os animais que receberam tratamento por via inalatória foram submetidos 

à avaliação no labirinto após 7 min de exposição à substância teste na caixa de 

inalação. O grupo tratado com diazepam i.p. foi avaliado 30 min após o tratamento. 

O procedimento experimental desenvolvido foi semelhante ao descrito 

por Wei e colaboradores (2007). Cada camundongo foi colocado, individualmente, 

no centro do compartimento claro, posicionado de frente para a pequena passagem 

que liga os dois compartimentos, sendo permitido explorar todo o aparelho durante 

um período de 5 min. 
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Durante cada sessão, foram registrados os seguintes parâmetros: a 

latência escuro (que era o tempo que o animal levava para entrar no compartimento 

escuro pela primeira vez), o número de entradas do animal nos compartimentos 

claro e escuro, o tempo de permanência nos compartimentos claro e escuro,  e o 

número de transições entre os compartimentos. Foi considerada como entrada em 

um compartimento quando todas as quatro patas do animal estavam dentro dessa 

câmara. 

 

 

4.2.5. Avaliação da atividade antinociceptiva 

 

4.2.5.1. Teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético 

 

Neste teste, contorções e movimentos de alongamento são 

intencionalmente provocados pela injeção de ácido acético na cavidade peritoneal 

do animal e a inibição do número de contorções pode ser facilmente quantificável 

por substâncias analgésicas (GUIMARÃES et al., 2010).  

O experimento foi realizado com base na metodologia descrita por 

Huang et al. (2010). A nocicepção foi induzida pela injeção i.p. de solução de ácido 

acético 0,85% (0,1 mL/10g). OXL (50, 100 e 150 mg/kg, i.p.), morfina (10 mg/kg, i.p.) 

e veículo (Tween 80 0,2%, i.p.) foram administrados 30 min antes do ácido acético. 

Cada animal foi isolado em uma caixa de observação individual e cinco min após a 

injeção de ácido acético, o número de contorções foi registrado durante 10 min.  
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4.2.5.2. Teste da formalina 

 

O teste da formalina foi baseado no método de Dubuisson e Dennis 

(1977 apud AZEVEDO et al., 2007) e adaptado para camundongos por Hunskaar et 

al. (1985 apud AZEVEDO et al., 2007).  Neste experimento, foram utilizados grupos 

de oito camundongos tratados com o OXL nas doses de 50, 100 e 150 mg/kg, i.p. 

Os grupos controle foram tratados com o veículo. Morfina, na dose de 10 mg/kg, i.p., 

foi utilizada como droga padrão.  

Trinta minutos após o tratamento, os camundongos receberam 20 μL 

de uma solução de formalina (solução de formaldeído 2,5% em salina), por injeção, 

na superfície plantar da pata traseira direita e o tempo gasto pelos animais em 

lamber a pata injetada foi cronometrado por um período de 30 min.  

Inicialmente, foi registrado o tempo (em segundos) gasto pelo animal 

lambendo a pata durante os primeiros cinco min e, posteriormente, o tempo de 

lambida da pata durante o intervalo entre 15 e 30 min, como um indicador de fases 

aguda e crônica (fase inflamatória) da resposta à dor, respectivamente (Figura 14).  

As duas fases foram registradas separadamente, para investigar o tipo de efeito da 

droga sobre a resposta nociceptiva induzida pela formalina (AZEVEDO et al., 2007; 

HEIDARI et al., 2009). Uma redução significativa na duração de lambida da pata, 

pelos animais tratados com determinada substância, em comparação a um grupo 

controle, é considerada como uma resposta antinociceptiva (BHANDARE et al., 

2010).  

 

Figura 14 - Animal submetido ao teste da formalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, LTF/UFPB 
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4.2.6. Estudo do mecanismo de ação da atividade antinociceptiva do 

óxido de linalol pelo teste da formalina 

 

4.2.6.1. Efeito do antagonista de receptores opióides na 

antinocicepção induzida pelo óxido de linalol  

 

Para a investigação de um possível envolvimento de receptores 

opióides no efeito antinociceptivo induzido pelo OXL, foi utilizada a naloxona, um 

antagonista não seletivo de receptores opióides (WEIZMAN et al., 2003). O grupo 

controle foi tratado com veículo (Tween 80 0,2%, i.p.). Dois grupos contendo oito 

camundongos foram tratados com OXL 150 mg/kg e morfina 10 mg/kg, i.p., 

respectivamente. Outros dois grupos receberam pré-tratamento com naloxona 5 

mg/kg, i.p., 15 min antes das respectivas administrações de OXL e de morfina. Após 

30 min, foi realizada a avaliação dos animais no teste da formalina. 

 

 

4.2.6.2. Efeito do antagonista de receptores muscarínicos na 

antinocicepção induzida pelo óxido de linalol  

 

Este estudo foi realizado no intuito de investigar uma possível 

participação do sistema muscarínico no efeito antinociceptivo do OXL.  Para tanto foi 

utilizada, como ferramenta farmacológica, a atropina, que é um antagonista não 

seletivo de receptores muscarínicos (PEANA et al., 2003). Dois grupos contendo oito 

camundongos foram tratados com veículo (Tween 80 0,2%, i.p.) e OXL na dose de 

150 mg/kg, i.p., respectivamente. Outros dois grupos receberam um pré-tratamento 

com atropina 5 mg/kg, i.p., 15 min antes das respectivas administrações do veículo e 

do OXL. Após um período de 30 min, os animais foram submetidos ao teste da 

formalina, cuja metodologia foi anteriormente descrita. 
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4.2.6.3. Efeito de antagonista de receptores dopaminérgicos do tipo 

D2 na antinocicepção induzida pelo óxido de linalol  

 

Para a investigação de um possível envolvimento de receptores 

dopaminérgicos do tipo D2 no efeito antinociceptivo induzido pelo OXL, foi utilizada a 

sulpirida, um antagonista seletivo de receptores dopaminérgicos D2 (PEANA et al., 

2004).  Dois grupos contendo oito camundongos foram tratados com veículo (Tween 

80 0,2%, i.p.) e OXL 150 mg/kg, i.p., respectivamente. Dois outros grupos receberam 

pré-tratamento com sulpirida 20 mg/kg, i.p., 15 min antes das respectivas 

administrações do veículo e do OXL. Após 30 min, foi realizada a avaliação dos 

animais no teste da formalina. 

 

 

4.2.6.4. Efeito de antagonista de receptores de adenosina na 

antinocicepção induzida pelo óxido de linalol 

 

A cafeína, antagonista não seletivo de receptores de adenosina, foi 

utilizada, durante esta fase de experimentos, como ferramenta farmacológica para a 

determinação de um possível envolvimento do sistema de receptores 

adenosinérgicos no efeito antinociceptivo do OXL (ESSER; SAWYNOK, 2000). Dois 

grupos contendo oito camundongos foram tratados com veículo (Tween 80 0,2%, 

i.p.) e OXL na dose de 150 mg/kg, i.p., respectivamente. Outros dois grupos foram 

pré-tratados com cafeína 10 mg/kg, i.p., 15 min antes das respectivas 

administrações do veículo e do OXL. Após um período de 30 min, os animais foram 

submetidos ao teste da formalina. 

 

 

4.2.7. Análise estatística 

 

A maioria dos dados obtidos foram tratados utilizando o teste t-Student 

não pareado, para as medidas paramétricas ou o teste de Mann-Whitney, para as 

medidas não paramétricas. Os dados obtidos no teste da barra giratória foram 

tratados para significância estatística pelo teste de Kruskal-Wallis seguido do teste 
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para comparações múltiplas de Dunn. A DL50 foi calculada pelo método dos probitos, 

seguido de regressão linear. Os dados foram analisados usando o software 

GraphPad Prism (versão 5.0) e os grupos experimentais foram comparados com 

seus respectivos grupos controle. Os valores obtidos, exceto os da DL50, foram 

expressos em média  erro padrão da média (e.p.m.), sendo considerados 

estatisticamente significativos os valores de P inferiores a 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souto-Maior, F. N.  Resultados     

 

63

5. RESULTADOS 

 

5.1. Determinação da dose letal 50 

 

O tratamento dos camundongos com o OXL, pela via i.p., na dose de 

500 mg/kg não provocou a morte dos animais. No grupo de animais tratados com a 

dose de 750 mg/kg, foi observada uma taxa de 60% de mortalidade. No grupo que 

recebeu 850 mg/kg, 80% dos camundongos morreram, enquanto, na dose de 1000 

mg/kg registrou-se 90% de letalidade. A dose que matou 100% dos animais foi de 

1250 mg/kg. Todos estes valores estão apresentados na tabela 1. A partir dos 

resultados obtidos, foi calculada a DL50 do OXL, em camundongos tratados pela via 

i.p., estimada em 721 mg/kg, apresentando um limite de confiança entre 681 e 765 

mg/kg de peso corporal. 

A inalação com o OXL nas concentrações de 5,5%, 6,0 e 7,5% não causou 

morte nos animais (Tabela 2). A DL50 do OXL em camundongos tratados pela via 

inalatória não foi calculada. 

 

 

Tabela 1 - Percentual de mortes em camundongos tratados com doses distintas do 

OXL por via intraperitoneal. 

 

OXL (mg/kg, i.p.) % de mortes 

500 0 

750 60 

850 80 

1000 90 

1250 100 

   (n=10 animais / grupo) 
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Tabela 2 - Percentual de mortes em camundongos tratados com concentrações 

distintas do OXL pela via inalatória. 

 

OXL (%, v.i.) % de mortes 

5,5 0 

6,0 0 

7,5 0 

   (n=10 animais / grupo) 

 

 

5.2. Avaliação preliminar da atividade sobre o sistema nervoso central 

 

5.2.1. Triagem farmacológica comportamental 

 

Os resultados obtidos a partir da triagem farmacológica 

comportamental, dos camundongos tratados com o OXL, i.p. e v.i., estão 

apresentados nas tabelas 3 e 4, respectivamente.  Todos os comportamentos dos 

grupos tratados com OXL foram avaliados por comparação com grupos controles 

específicos para cada via de administração (controle i.p. e controle v.i.). 

Durante a avaliação dos animais, tratados via i.p. (Tabela 3), foi 

percebida a presença de analgesia (quando o animal não reagia ao ter a ponta da 

cauda pressionada por uma pinça) em todas as doses administradas (50, 100 e 150 

mg/kg), desde os 30 primeiros min, até o tempo final de observação (240 min).  Em 

todas as doses, a ambulação dos animais permaneceu aumentada até a observação 

aos 60 min e diminuída a partir da observação aos 120 min. 

O comportamento de levantar (quando o animal levantava as duas 

patas dianteiras, apoiando-se sobre as traseiras) foi observado aos 30 primeiros min 

nas doses de 100 e 150 mg/kg e aos 60 min apenas na dose de 150 mg/kg. Foi 

observado também o comportamento de escalar (movimento de subir nas grades 

superiores da gaiola) na dose de 150 mg/kg até os 30 primeiros min. 

Ocorreu a perda do reflexo corneal em animais tratados com OXL na 

dose de 50 mg/kg, nos tempos de 180 e 240 min e na dose de 100 mg/kg, até os 30 

primeiros min. Na dose de 100 mg/kg também aconteceu a perda do reflexo 

auricular, aos 30 e 60 min. 
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A tabela 4 mostra os comportamentos apresentados pelos animais 

tratados com OXL, v.i. O parâmetro analgesia foi apresentado pelos camundongos 

que inalaram o OXL, nas concentrações de 0,65%; 1,25%; 2,5%; 5,0%, dos 30 

primeiros min, até o tempo final de observação (240 min). A ambulação dos animais 

tratados com todas as concentrações do OXL foi maior que a do grupo controle nas 

observações até 30 min, aos 60 e aos 120 min. Esta ambulação permaneceu 

aumentada, na observação aos 180 min, nas concentrações de 1,25% e 5,0% e 

apresentou uma diminuição nas concentrações de 0,65% e 2,5%.  

 

Tabela 3 - Alterações comportamentais observadas em camundongos decorrentes 

da administração intraperitoneal de OXL. 

 
DOSE DO OXL 

(mg/kg, i.p.) 

 
TEMPO 

(min) 

 
EFEITOS OBSERVADOS 

Até 30 Analgesia (+), Ambulação (+) 
 

60 Analgesia (+), Ambulação (+) 
 

120 Analgesia (++), Ambulação (-) 
 

180 Analgesia (++), Ambulação (-), Perda do reflexo 
corneal (+) 

 
 

50 

240 Analgesia (+), Ambulação (-), Perda do reflexo 
corneal (+) 

Até 30 
Analgesia (+), Ambulação (++), Levantar (+), 

Perda do reflexo corneal (+), Perda do reflexo 
auricular (+) 

60 Analgesia (+), Ambulação (+), Perda do reflexo 
auricular (+),  

120 Analgesia (+), Ambulação (-) 
 

180 Analgesia (+), Ambulação (-) 
 

 
 

100 

240 Analgesia (+), Ambulação (-) 
 

Até 30 Analgesia (+), Ambulação (+), Levantar (+), 
Escalar (+) 

60 Analgesia (++), Ambulação (+), Levantar (+), 
escalar (+) 

120 Analgesia (++), Ambulação (-) 
 

180 Analgesia (+), Ambulação (-) 
 

 
 

150 

240 Analgesia (+), Ambulação (-) 
 

[(–) efeito diminuído, (+) efeito presente, (++) efeito presente intenso]. (n=5). 
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Tabela 4 - Alterações comportamentais observadas em camundongos decorrentes 

da administração de OXL pela via inalatória. 

 
CONCENTRAÇÃO DO 

OXL 
(%, v.i.) 

 
TEMPO 

(min) 

 
EFEITOS OBSERVADOS 

Até 30 
Analgesia (+), Ambulação (+), Levantar (+), 

Escalar (+) 

60 
Analgesia (+), Ambulação (+), Levantar (+), 

Escalar (+) 

120 
Analgesia (++), Ambulação (+), Levantar (+), 

Escalar (+) 

180 
Analgesia (++), Ambulação (-), Perda do reflexo 

corneal (+) 

 
 

0,65 

240 
Analgesia (+), Perda do reflexo corneal (+) 

 

Até 30 
Analgesia (+), Ambulação (+), Levantar (+), 

Escalar (+) 

60 
Analgesia (+), Ambulação (+), Levantar (+), 

Escalar (+) 

120 
Analgesia (++), Ambulação (+), Levantar (+), 

Escalar (+) 

180 
Analgesia (++), Ambulação (+), Levantar (+), 

Escalar (+) 

 
 

1,25 

240 
Analgesia (++), Levantar (+) 

 

Até 30 
Analgesia (+), Ambulação (++), Levantar (+), 

Escalar (+), Perda do reflexo corneal (+), Perda do 
reflexo auricular (+) 

60 
Analgesia (+), Ambulação (+), Levantar (+), 
Escalar (+), Perda do reflexo auricular (+) 

120 
Analgesia (+), Ambulação (+), Levantar (+) 

 

180 
Analgesia (+), Ambulação (-) 

 

 
 

2,5 

240 
Analgesia (+) 

 

Até 30 
Analgesia (+), Ambulação (+), Levantar (+), 

Escalar (+) 

60 
Analgesia (++), Ambulação (+), Levantar (+), 

Escalar (+) 

120 
Analgesia (++), Ambulação (+), Levantar (+), 

Escalar (+) 

180 
Analgesia (+), Ambulação (+), Levantar (+) 

 

 
 

5,0 

240 
Analgesia (+), Levantar (+) 

 

[(–) efeito diminuído, (+) efeito presente, (++) efeito presente intenso]. (n=5). 
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Os animais que inalaram concentrações de 1,25% e 5,0% do OXL 

apresentaram comportamento de levantar em todos os tempos de observação. Nas 

concentrações de 0,65% e 2,5% o comportamento de levantar foi percebido nos 

tempos de observação até os 30 primeiros min, e aos 60 e 120 min. 

Outro efeito do OXL inalado foi a presença do comportamento de 

escalar até os 30 min, aos 60 e 120 min nas concentrações de 0,65%, 1,25% e 

2,5%, permanecendo ainda durante a observação aos 180 min na concentração de 

1,25%. O grupo OXL 5,0% apresentou comportamento de escalar apenas na 

primeira meia hora e com uma hora após o tratamento.  Houve a perda do reflexo 

corneal nos animais tratados com 0,65% (aos 180 e 240 min) e 2,5% do OXL (na 

primeira meia hora). Perda do reflexo auricular foi observada no grupo OXL 2,5% até 

os 30 min e com uma hora. 

 

 

5.3. Avaliação da atividade geral sobre o sistema nervoso central 

 

5.3.1. Teste da barra giratória (rota-rod) 

 

Não foram observadas alterações significativas no desempenho dos 

animais tratados com o OXL, i.p., nas doses de 50, 100 e 150 mg/kg durante a 

avaliação aos 30 (180,0 ± 0,0; 180,0 ± 0,0; 180,0 ± 0,0), aos 60 (180,0 ± 0,0; 178,0 ± 

1,0; 179,5 ± 0,5) ou 120 (178,0 ± 1,3; 170,5 ± 6,3; 158,4 ± 13,5) min no aparelho de 

rota-rod, comparados ao grupo controle, nos mesmos períodos de avaliação, aos 30 

(180,0 ± 0,0), 60 (177,6 ± 1,2) e 120 (180,0 ± 0,0) min (Figura 15).  

A figura 16 apresenta os resultados obtidos na avaliação dos animais 

tratados com o OXL, v.i. no aparelho de rota-rod.  As concentrações de 0,65%, 

1,25%, 2,5% e 5,0% não provocaram alterações significativas no tempo de 

permanência dos animais na barra giratória durante a avaliação aos 30 (165,9 ± 

12,4; 165,9 ± 14,1; 178,6 ± 0,9; 179,0 ± 0,8), aos 60 (171,1 ± 7,6; 177,0 ± 2,1; 176,6 

± 2,4; 164,8 ± 15,3) ou 120 (176,5 ± 1,7; 177,0 ± 2,0; 180,0 ± 0,0; 164,3 ± 15,5) min, 

quando comparados com o grupo controle inalatório, durante os mesmos períodos 

de avaliação, aos 30 (178,3 ± 1,2), 60 (177,3 ± 2,1) e 120 (179,4 ± 0,6) min. 
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Figura 15 - Efeito do OXL, i.p., sobre o tempo de permanência (s) dos camundongos 

na barra giratória. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8) (Kruskal-Wallis seguido do teste de 

Dunn). 

 

 

Figura 16 - Efeito do OXL, v.i., sobre o tempo de permanência (s) dos camundongos 

na barra giratória. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8), (Kruskal-Wallis seguido do teste de 

Dunn). 
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5.4. Avaliação da atividade ansiolítica 

 

5.4.1. Teste do labirinto em cruz elevado 

 

Os resultados, apresentados na figura 17, demonstram que os animais 

tratados com o OXL nas concentrações de 0,65%, 2,5% e 5,0% (v.i.) aumentaram o 

número de entradas nos braços abertos do labirinto (9,0 ± 1,2; 9,0 ± 0,6; 9,3 ± 0,6, 

respectivamente) em relação ao grupo controle inalatório (4,8 ± 0,8). A concentração 

de 1,25% não obteve resultado significativo (6,6 ± 0,8). O grupo tratado com 

diazepam também aumentou significativamente o número de entradas (11,1 ± 2,0), 

quando comparado ao controle i.p. (4,6 ± 0,5).  

Com relação ao tempo de permanência dos animais nos braços 

abertos do labirinto, os resultados obtidos estão apresentados na figura 18.  Todas 

as concentrações do OXL foram capazes de aumentar, significativamente o tempo 

de permanência dos camundongos nos braços abertos do aparelho (0,65%: 103,8 ± 

16,5; 1,25%: 87,4 ± 11,9; 2,5%: 92,4 ± 12,4 e 5,0%: 125,3 ± 11,2), em comparação 

ao controle inalatório (54,4 ± 8,9). Resultado semelhante foi obtido pelo tratamento 

dos animais com o diazepam [(122,0 ± 8,1) vs controle i.p. (69,8 ± 10,1)]. 

A figura 19 apresenta os resultados obtidos em relação ao número de 

entradas nos braços fechados do labirinto. O tratamento dos camundongos com a 

concentração de 0,65% do OXL resultou no aumento do número de entradas nos 

braços fechados (10,5 ± 0,7). As concentrações de 1,25% (7,6 ± 1,1), 2,5% (6,6 ± 

0,6) e 5,0% (5,3 ± 0,4) não causaram alterações significativas, quando comparadas 

ao grupo controle inalatório (6,4 ± 0,5). O grupo diazepam (11,0 ± 1,8) apresentou 

resultado semelhante, em relação ao controle i.p. (8,1 ± 1,1).  
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Figura 17 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre número de entradas dos 

camundongos nos braços abertos, durante o teste do labirinto em cruz elevado. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05; **p<0,01 vs respectivos 

controles (Teste de Mann Whitney). 

 

Figura 18 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre o tempo de permanência dos 

camundongos nos braços abertos, durante o teste do labirinto em cruz elevado. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs 

respectivos controles (teste t-Student não pareado). 
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O tempo de permanência dos animais nos braços fechados do labirinto 

apresentou uma significativa diminuição nos grupos OXL 5,0% (121,0 ± 13,2) e 

diazepam (133,4 ± 13,9), em relação aos controles inalatório (182,4 ± 17,4) e i.p. 

(167,0 ± 5,1), respectivamente. Os grupos OXL 0,65%,1,25% e 2,5% não obtiveram 

resultados significativos (159,5 ± 8,8; 152,1 ± 13,4 e 162,5 ± 13,2, respectivamente) 

(Figura 20).   

O número total de entradas nos braços abertos e fechados do labirinto, 

pelos animais, foi aumentado pelas concentrações inaladas de 0,65% (19,5 ± 1,7), 

2,5% (15,6 ± 0,9), 5,0% (14,5 ± 0,9) do OXL, em comparação ao grupo controle v.i. 

(11,3 ± 1,0), de forma semelhante ao diazepam (22,6 ± 2,8), em relação ao controle 

i.p. (13,1 ± 1,5). O grupo OXL na concentração de 1,25% (14,3 ± 1,7) não 

apresentou resultado significativo (Figura 21). 

 

Figura 19 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre número de entradas dos 

camundongos nos braços fechados, durante o teste do labirinto em cruz elevado. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). ***p<0,001 vs controle v.i. (Teste de 

Mann Whitney). 
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Figura 20 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre o tempo de permanência dos 

camundongos nos braços fechados, durante o teste do labirinto em cruz elevado. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05 vs respectivos controles (teste 

t-Student não pareado). 

 

 

Figura 21 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre número total de entradas dos 

camundongos nos braços abertos e fechados, durante o teste do labirinto em cruz 

elevado. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05; **p<0,01 vs respectivos 

controles (Teste de Mann Whitney). 
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5.4.2. Teste do claro-escuro 

 

O grupo tratado com OXL na concentração de 5,0% apresentou 

aumento na latência escuro (20,9 ± 3,1) em comparação ao controle v.i. (9,8 ± 2,5). 

Porém, nenhum dos demais tratamentos com OXL [0,65%: (15,1 ± 2,5); 1,25%: (14,8 

± 2,7); 2,5%: (11,9 ± 2,1)] ou com diazepam [(24,2 ± 5,5) vs controle i.p. (16,7 ± 2,9)] 

promoveu alterações significativas (Figura 22).  

 

Figura 22 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre o tempo gasto pelos 

camundongos para entrar pela primeira vez no compartimento escuro, durante o 

teste do claro-escuro. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05 vs controle v.i. (teste t-Student 

não pareado). 

 

 

A figura 23 apresenta os resultados obtidos com relação ao número de 

entradas no compartimento claro do aparelho. Houve um aumento neste parâmetro 

nos grupos tratados com o OXL nas concentrações de 0,65% (5,8 ± 0,8), 2,5% (7,1 ± 

1,0) e 5,0% (5,6 ± 0,6) em comparação ao controle inalatório (3,7 ± 0,4).  O 

tratamento com OXL 1,25% não provocou alterações significativas (4,9 ± 0,7). O 

grupo diazepam aumentou significativamente o número de entradas dos animais no 

compartimento claro (11,3 ± 0,6) em relação ao grupo controle i.p. (5,3 ± 0,5). 
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Todas as concentrações do OXL promoveram o aumento significativo 

do tempo de permanência dos camundongos no compartimento claro (0,65%: 146,3 

± 14,1; 1,25%: 172,4 ± 13,6; 2,5%: 139,6 ± 14,2 e 5,0%: 153,8 ± 12,4), em 

comparação ao controle inalatório (97,6 ± 10,9). O grupo tratado com o diazepam 

(197,5 ± 14,4) obteve resultado semelhante, quando comparado ao controle i.p. 

(121,3 ± 15,5) (Figura 24). 

Figura 23 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre número de entradas dos 

camundongos no compartimento claro, durante o teste do claro-escuro. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs 

respectivos controles (Teste de Mann Whitney). 

 

 

Os resultados obtidos com relação ao número de entradas dos 

camundongos no compartimento escuro são mostrados na figura 25. O grupo 

tratado com OXL na concentração de 2,5% apresentou um significativo aumento no 

número de entradas no compartimento escuro (7,8 ± 1,0) em comparação ao 

controle inalatório (4,7 ± 0,4). Resultado semelhante foi obtido pelo grupo tratado 

com diazepam (11,5 ± 0,6), quando comparado ao controle i.p. (6,4 ± 0,6). Os 

demais tratamentos com OXL [0,65%: (6,5 ± 1,4); 1,25%: (6,5 ± 1,4); 5,0%: (5,9 ± 

0,6)] não apresentaram alterações significativas.  
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Figura 24 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre o tempo de permanência dos 

camundongos no compartimento claro, durante o teste do claro-escuro. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs 

respectivos controles (teste t-Student não pareado). 

 

 

Figura 25 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre número de entradas dos 

camundongos no compartimento escuro, durante o teste do claro-escuro. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). **p<0,01 vs respectivos controles 

(Teste de Mann Whitney). 
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Com relação ao tempo de permanência dos animais no compartimento 

escuro do aparelho, os resultados encontram-se apresentados na figura 26.  Todas 

as concentrações do OXL (0,65%, 1,25%, 2,5% e 5,0%) aumentaram 

significativamente o tempo de permanência no escuro, apresentando 

respectivamente os seguintes valores: 129,5 ± 13,2; 129,5 ± 13,2; 163,6 ± 14,2 e 

145,8 ± 12,5, vs controle v.i. (202,7 ± 10,9). O tratamento dos animais com o 

diazepam apresentou resultado semelhante (104,8 ± 14,4), se comparado ao grupo 

controle i.p. (177,8 ± 15,9). 

 

 

Figura 26 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre o tempo de permanência dos 

camundongos no compartimento escuro, durante o teste do claro-escuro. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs 

respectivos controles (teste t-Student não pareado). 

 

 

Como pode ser observada na figura 27, a frequência de cruzamentos 

dos animais, entre o compartimento claro e escuro, apresentou-se aumentada nos 

grupos OXL 0,65% (11,9 ± 1,5), 2,5% (14,9 ± 1,9), 5,0% (11,5 ± 1,2) e no grupo 

diazepam (22,8 ± 1,1), quando comparados aos respectivos controles: v.i. (7,8 ± 0,9) 

e i.p. (11,6 ± 1,1). A concentração de 1,25% de OXL não promoveu alterações 

significativas (10,1 ± 1,4). 

 



Souto-Maior, F. N.  Resultados     

 

77

Figura 27 - Efeito do OXL, v.i., e diazepam, i.p., sobre número de cruzamentos dos 

camundongos entre os compartimentos, durante o teste do claro-escuro. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs 

respectivos controles (Teste de Mann Whitney). 

 

 

5.5. Avaliação da atividade antinociceptiva 

 

5.5.1. Teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético 

 

Os resultados obtidos durante a realização destes testes estão 

mostrados figura 28, onde se observa que ocorreu uma diminuição significativa no 

número de contorções abdominais com o tratamento com o OXL i.p. nas doses de 

50 (30,5  1,2), 100 (19,3  3,6) e 150 mg/kg (15,1  2,8), quando comparados ao 

controle (39,6  3,4). O grupo morfina também apresentou diminuição significativa no 

número de contorções (0,1  0,1). 
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Figura 28 -  Efeito do OXL e morfina, i.p., sobre o número de contorções abdominais 

induzidas pelo ácido acético em camundongos. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs grupo 

controle (Teste de Mann Whitney). 

 

 
5.5.2. Teste da formalina 

 

Os resultados obtidos durante a primeira fase do teste da formalina 

podem ser observados na figura 29. Os camundongos tratados com OXL nas doses 

de 100 e 150 mg/kg apresentaram diminuição do tempo de lambida da pata de 

forma significativa, apresentando valores de 44,3  6,1 e 35,3  4,4, 

respectivamente,  em relação ao grupo controle (71,0  6,3). O grupo tratado com 

OXL 50 mg/kg não apresentou resultado significativo (61,8  7,9). A morfina diminuiu 

significativamente o tempo de lambida da pata (18,9  6,5).  

A figura 30 mostra os resultados obtidos durante a segunda fase do 

teste da formalina. As três doses do OXL (50, 100 e 150 mg/kg) diminuíram 

significativamente o tempo de lambida da pata de forma significativa (102,3  24,7; 

105,8  21,8; 73,5  29,6) em relação ao grupo controle (204,5  32,5). O grupo 

tratado com morfina 10 mg/kg diminuiu significativamente o tempo de lambida da 

pata (9,4  6,9).  
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Figura 29 - Efeito do OXL e morfina, i.p., durante a primeira fase do teste da 

formalina em camundongos. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). **p<0,01; ***p<0,001 vs grupo controle 

(teste t-Student não pareado). 

 

 

Figura 30 - Efeito do OXL e morfina, i.p., durante a segunda fase do teste da 

formalina em camundongos. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs 

controle (teste t-Student não pareado). 
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5.6. Estudo do mecanismo de ação da atividade antinociceptiva do óxido de 

linalol pelo teste da formalina 

 

5.6.1. Efeito do antagonista de receptores opióides na antinocicepção 

induzida pelo óxido de linalol  

 

Os resultados presentes na figura 31, referentes à primeira fase do 

teste da formalina, mostram que os grupos OXL e morfina apresentaram um tempo 

de lambida de pata (50,1 ± 5,0 e 27,5 ± 7,7) significativamente menor em relação ao 

do grupo controle (77,9 ± 4,5). O tempo de lambida da pata no grupo naloxona + 

OXL (68,0 ± 6,8) não foi significativo quando comparado ao grupo controle.  

Na segunda fase do teste da formalina, apresentada na figura 32, os 

grupos OXL e morfina também apresentaram um tempo de lambida de pata (97,0 ± 

13,6 e 16,8 ± 8,8) significativamente menor que o grupo controle (219,0 ± 27,1). De 

maneira diferente da primeira fase, o grupo naloxona + OXL reduziu 

significativamente o tempo de lambida da pata dos animais (39,9 ± 20,7) em relação 

ao grupo controle.  

 

Figura 31 - Efeito do OXL 150 mg/kg e morfina 10 mg/kg, i.p., na primeira fase do 

teste da formalina, em camundongos, na presença de naloxona 5mg/kg, i.p. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). **p<0,01; ***p<0,001 vs controle (teste t-

Student não pareado). 
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Figura 32 - Efeito do OXL 150 mg/kg e morfina 10 mg/kg, i.p., na segunda fase do 

teste da formalina, em camundongos, na presença de naloxona 5 mg/kg, i.p. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). ***p<0,001 vs controle (teste t-Student 

não pareado). 

 

 

5.6.2. Efeito de antagonista de receptores muscarínicos na 

antinocicepção induzida pelo óxido de linalol  

 

As figuras 33 e 34 apresentam os resultados da ação exercida pela 

atropina sobre o efeito antinociceptivo do OXL.  Durante a primeira fase do teste da 

formalina, tanto o grupo tratado apenas com OXL, quanto o grupo OXL que recebeu 

o pré-tratamento com atropina (atropina + OXL) diminuíram significativamente o 

tempo de lambida da pata dos camundongos (47,4 ± 6,2 e 29,5 ± 7,4, 

respectivamente), em relação ao grupo controle (70,9 ± 6,3). O grupo atropina + 

tween (55,8 ± 9,4) não apresentou redução significativa no tempo de lambida, em 

relação ao grupo controle  (Figura 33). 

Os resultados obtidos durante a segunda fase do teste da formalina 

apresentados na figura 34 demonstram que houve redução no tempo de lambida da 

pata nos grupos OXL (99,6 ± 11,0) e atropina + OXL (3,9 ± 3,2), se comparados com 

o grupo controle (204,9 ± 34,8). O grupo atropina + tween (96,3 ± 37,9) não 

apresentou resultados significativos em comparação ao controle. 



Souto-Maior, F. N.  Resultados     

 

82

Figura 33 - Efeito do OXL 150 mg/kg, i.p., na primeira fase do teste da formalina, em 

camundongos, na presença de atropina 5mg/kg, i.p. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05; **p<0,01 vs controle (teste t-

Student não pareado). 

 

 

Figura 34 - Efeito do OXL 150 mg/kg, i.p., na segunda fase do teste da formalina, 

em camundongos, na presença de atropina 5 mg/kg, i.p. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05; ***p<0,001 vs controle (teste t-

Student não pareado). 
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5.6.3. Efeito de antagonista de receptores dopaminérgicos do tipo D2 na 

antinocicepção induzida pelo óxido de linalol  

 

Como pode ser observado na figura 35, apenas o grupo OXL foi capaz 

de reduzir o tempo de lambida da pata dos animais (47,4 ± 6,2), em relação ao 

grupo controle (70,9 ± 6,3). Os grupos que receberam pré-tratamento com sulpirida 

(sulpirida + tween e sulpirida + OXL) apresentaram valores (77,3 ± 6,5 e 75,8 ± 4,8, 

respectivamente), significativamente semelhantes ao grupo controle. 

Na segunda fase do teste da formalina, pode ser observada uma 

diminuição significativa no tempo de lambida da pata dos animais tanto no grupo 

OXL (99,6 ± 11,0), quanto nos grupos sulpirida + tween (104,4 ± 19,0) e sulpirida + 

OXL (44,9 ± 24,1), em comparação ao grupo controle (204,9 ± 34,8) (Figura 36). 

 

 

Figura 35 - Efeito do OXL 150 mg/kg, i.p., na primeira fase do teste da formalina, em 

camundongos, na presença de sulpirida 20 mg/kg, i.p. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05 vs controle (teste t-Student não 

pareado). 
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Figura 36 - Efeito do OXL 150 mg/kg, i.p., na segunda fase do teste da formalina, 

em camundongos, na presença de sulpirida 20 mg/kg, i.p. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05; **p<0,01 vs controle (teste t-

Student não pareado). 

 

 

5.6.4. Efeito de antagonista de receptores de adenosina na 

antinocicepção induzida pelo óxido de linalol 

 

Os resultados contidos na figura 37 são referentes aos resultados da 

ação exercida pela cafeína durante primeira fase do teste da formalina e mostram 

que o grupo de animais tratado com OXL apresentou um tempo de lambida de pata 

(47,4 ± 6,2) significativamente menor que o grupo controle (70,9 ± 6,3). O grupo 

cafeína + tween (63,0 ± 5,5) e o grupo cafeína + OXL (77,2 ± 5,5) apresentaram 

valores semelhantes aos do grupo controle. 

Na segunda fase do teste, representada pela figura 38, o OXL causou 

a diminuição no tempo de lambida de pata (99,6 ± 11,0), quando comparado ao 

grupo controle (204,9 ± 34,8). Os grupos cafeína + tween e cafeína + OXL  não 

apresentaram diminuição no tempo de lambida da pata (194,4 ± 47,7 e 192,8 ± 33,6, 

respectivamente) em relação ao grupo controle, durante esta etapa. 
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Figura 37 - Efeito do OXL 150 mg/kg, i.p., na primeira fase do teste da formalina, em 

camundongos, na presença de cafeína 10 mg/kg, i.p. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05 vs controle (teste t-Student não 

pareado). 

 

 

Figura 38 - Efeito do OXL 150 mg/kg, i.p., na segunda fase do teste da formalina, 

em camundongos, na presença de cafeína 10 mg/kg, i.p. 

 

Valores expressos em média ± e.p.m. (n=8). *p<0,05 vs controle (teste t-Student não 

pareado). 
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6. DISCUSSÃO 

 

Ao longo dos últimos 100 anos, os produtos naturais vem 

desempenhando um papel significativo na descoberta de novas drogas, trazendo 

diversos benefícios à humanidade (BUTLER, 2004; NEWMAN; CRAGG, 2007). A 

medicina alternativa complementar, com emprego de produtos oriundos da natureza, 

tem sido bastante utilizada pela população mundial. Nos Estados Unidos, 20 a 30% 

dos pacientes fazem uso desta prática, especialmente aqueles que apresentam 

enfermidades crônicas (WONG; SMITH; BOON, 1998). A continuidade de estudos 

buscando novas drogas contribui de maneira significativa para a saúde da 

população, podendo respaldar o uso empírico de determinadas substâncias.   

Vários trabalhos foram publicados sobre as atividades farmacológicas 

do linalol e acetato de linalil, que são encontrados, como componentes majoritários, 

em OEs de diversas plantas aromáticas (JIROVETZ et al., 1991; PEANA et al., 2002; 

BAROCELLI et al., 2004; KOTO et al., 2006). O OXL, no entanto, ainda não havia 

sido investigado, quanto aos seus efeitos farmacológicos. Este fato pode estar 

relacionado com a ocorrência de isômeros do OXL, normalmente, em menores 

concentrações em OEs. No entanto, a descoberta de novas moléculas ativas, que 

possam também ser sintetizadas em laboratório, pode dar origem a medicamentos 

que tragam melhorias ao tratamento de pacientes. Este histórico estimulou as 

investigações de possíveis ações do OXL, sobre o SNC, realizadas ao longo deste 

trabalho.   

Durante a realização dos testes, duas vias de administração diferentes 

foram utilizadas: i.p. e inalatória. A escolha da via foi adotada de acordo com o 

experimento a ser executado. Apenas nos testes gerais foram realizadas 

administrações do OXL, nos animais, pelas duas vias referidas.  

A via i.p. é a via parenteral mais utilizada em pesquisas com animais, 

por ser de fácil procedimento e rápida absorção, chegando a atingir o efeito 

esperado em tempo bem próximo ao alcançado pela via endovenosa (LUKAS; 

BRINDLE, 1971). A inalatória é uma via de administração ainda pouco explorada em 

ensaios pré-clínicos, porém vários trabalhos realizados com esta via foram 

publicados nos últimos anos (JIROVETZ et al., 1991; ALMEIDA et al., 2004; 

BAROCELLI et al., 2004; BRADLEY et al., 2007; LINCK et al., 2009; LINCK et al., 
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2010). A absorção de drogas pela mucosa nasal é rápida e relativamente indolor, 

resultando em rápido efeito no SNC (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 

1997). Desta forma, a via inalatória representa uma boa alternativa para 

administração de substâncias, sem utilizar métodos invasivos ou traumáticos. 

Ao ser iniciado o estudo com o OXL foi realizada, primeiramente, uma 

pesquisa sobre a sua toxicidade aguda. Esta pesquisa representa o primeiro passo 

da investigação toxicológica de uma substância desconhecida, sendo a 

determinação da DL50, o indicador de toxicidade aguda (LORKE, 1983). Esta etapa é 

de fundamental importância, já que pode contribuir para evitar ou prevenir possíveis 

danos orgânicos durante o tratamento dos animais (CUNHA et al., 2008).  

Aparentemente, a faixa entre a dose terapêutica e a dose letal é 

relativamente estreita, já que o tratamento dos camundongos com o OXL na dose de 

500 mg/kg não causou morte nos animais, enquanto com a dose de 750 mg/kg, 

aconteceu a morte de 60% dos animais. Mesmo com essa faixa estreita, a DL50 do 

OXL estipulada no valor de 721 mg/kg, com limite de confiança entre 681 e 765 

mg/kg de peso corporal forneceu uma boa margem de segurança para a 

padronização das doses de 50, 100 e 150 mg/kg a serem utilizadas nos 

camundongos, pela via i.p., nos testes subsequentes. A DL50 por via inalatória não 

foi estabelecida, devido à grande quantidade de OXL que seria necessária, uma vez 

que, concentrações testadas de até 7,5%, não causaram morte nos animais, durante 

um período de até 72 horas.   

A triagem farmacológica comportamental possibilita investigar o perfil 

farmacológico de uma substância, pela avaliação preliminar de atividade sobre o 

SNC e autônomo (ALMEIDA et al., 1999; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006). Analgesia foi 

o efeito predominante apresentado pelo OXL nos camundongos, durante o período 

de triagem. Este parâmetro foi observado em todas as doses administradas 

intraperitonealmente e concentrações inaladas, sugerindo um perfil antinociceptivo 

do OXL.  

Durante a triagem realizada com o OXL, pela via inalatória, foi 

percebido um aumento nos comportamentos de levantar (levantar as patas 

dianteiras, apoiando-se nas patas posteriores) e de escalar (subir na grade superior 

da caixa). A intensificação do comportamento de levantar pode está relacionado com 

o aumento da atividade locomotora, decorrente da ação de uma droga (ALMEIDA; 
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OLIVEIRA, 2006). Aparentemente, o efeito do OXL sobre o comportamento de 

levantar dos animais foi devido ao aumento na atividade locomotora. Esta hipótese 

está apoiada no fato de que, pela via inalatória, foi observado também aumento na 

ambulação dos animais, durante os três primeiros minutos de observação, em todas 

as concentrações testadas. A partir destes resultados, pode-se sugerir que houve 

aumento de comportamento exploratório e, este fato, despertou a ideia de que o 

OXL inalado poderia apresentar efeito análogo ao de drogas ansiolíticas. 

Uma etapa importante, durante a pesquisa de uma nova substância, é 

a investigação de possíveis reações adversas, as quais podem ser apresentadas por 

vários medicamentos atualmente utilizados em sistemas médicos. Os BZDs, por 

exemplo, são medicamentos amplamente prescritos por seus efeitos ansiolíticos e 

anticonvulsivantes (YADIN et al., 1991; KAVVADIAS et al., 2004). No entanto, eles 

podem produzir reações adversas como sedação e miorrelaxamento que são 

considerados efeitos indesejados em um ansiolítico (ALMEIDA et al., 2009; 

ALMEIDA et al., 2010). O teste da barra giratória é uma metodologia muito utilizada 

nesta fase da pesquisa, uma vez que pode detectar deficiências físicas causadas 

por agentes farmacológicos, tais como relaxantes musculares e depressores do 

SNC (SEN; CHAUDHURI, 1992; PULTRINI; GALINDO; COSTA, 2006). É também 

capaz de avaliar a integridade da coordenação motora dos animais, baseando-se na 

capacidade do animal de se manter andando em uma barra giratória durante um 

determinado período de tempo (CAPASSO et al., 1996). Quando o desempenho dos 

animais tratados com uma droga a ser investigada na barra giratória é semelhante 

ao do grupo controle, sugere-se a falta de comprometimento da coordenação 

motora, nestes animais (BLANCO et al., 2009). O OXL, nas duas vias de 

administração testadas, não causou relaxamento muscular ou déficit de 

coordenação motora, visto que não diminuiu o tempo de permanência dos 

camundongos na barra giratória, em comparação ao grupo controle. 

No mundo moderno, os transtornos de ansiedade tornaram-se doenças 

comuns e geralmente estão associados a outros transtornos psiquiátricos (LINCK et 

al., 2010). Apesar da disponibilidade de um arsenal de medicamentos ansiolíticos no 

mercado, essas desordens psicológicas, quando apresentadas de forma crônica, 

podem não responder tão bem aos tratamentos terapêuticos convencionais 
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(BLANCO et al., 2009). Muitos fármacos não são seletivos e podem causar efeitos 

adversos como dependência, síndrome de abstinência e relaxamento muscular. 

Diversas plantas medicinais tem ação reconhecida no SNC e podem 

atuar em condições tais como ansiedade e depressão (BARNES; ANDERSON; 

PHILLIPSON, 2001; PARK et al., 2005; GOUNDER, 2006; SAEED; BLOCH; 

ANTONACCI, 2007). No entanto, tratamentos com plantas medicinais, algumas 

vezes, podem apresentar toxicidade, produzir efeitos colaterais como mudanças no 

humor, ou podem ainda causar interações com outras medicações psiquiátricas que 

estiverem sendo aplicadas (WONG; SMITH; BOON, 1998; GOUNDER, 2006; 

BLANCO et al., 2009).   

A utilização da via inalatória para pesquisas de ansiedade pode 

apresentar uma vantagem sobre outras vias de administração como, por exemplo, 

sobre a via oral, ao excluir a possibilidade de alterações químicas na composição do 

óleo durante a sua trajetória pelo sistema digestório (BRADLEY et al., 2007a). 

Umezu e colaboradores (2002) afirmaram que, embora o odor dos OEs 

pareça ter ação efetiva, o cheiro sozinho pode ser ineficiente por causa da 

adaptação que ocorre nas células dos receptores olfativos. Outros trabalhos  

relacionados concluíram que os OEs possuem atividade psicoativa, afetando, 

farmacologicamente, a função cerebral (UMEZU, 1999; 2000; UMEZU et al., 2001). 

Esta atividade psicoativa deve estar relacionada com a ação direta do odor do OEs 

sobre o sistema límbico, após ser processado pelo órgão vomeronasal (LLEDO; 

GHEUSI, 2003; BRADLEY et al., 2007a). 

Vários estudos pré-clínicos foram realizados com OEs, sugerindo que 

estes diminuem o comportamento de animais, análogo à ansiedade em humanos 

(BOWERS, 2006; BRADLEY et al., 2007b). Também foram relatadas muitas 

atividades de OEs administrados pela via inalatória em animais e humanos, sobre o 

SNC, com predominância de efeitos ansiolítico, sedativo e antidepressivo (LINCK et 

al., 2010).  Desta forma, a grande importância dos OEs, na atualidade, é que estes 

podem fornecer alternativas terapêuticas para a medicina.  

Todavia, falta embasamento científico para a eficácia de muitos destes 

compostos e, dessa forma, vem crescendo a necessidade de novos estudos 

farmacológicos, explorando a via inalatória, para a aplicação realmente segura de 

OEs ou de seus constituintes isolados, muitas vezes já conhecidos, industrializados 
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e comercializados no mundo todo. Apesar de seu uso frequente, a fundamentação 

da aromaterapia baseia-se em um excesso de relatos ao invés de evidências 

científicas e, além disso, existe a preocupação sobre a segurança da aromaterapia, 

já que alguns OEs apresentaram efeitos significativamente tóxicos em roedores 

(ABUHAMDAH; CHAZOT, 2008). 

Todos estes fatos relatados incentivaram a realização de pesquisas 

sobre a atividade ansiolítica do OXL, adotando como via de administração, a 

inalatória. Durante esta etapa, o OXL administrado em camundongos, por via 

inalatória, apresentou um perfil de droga ansiolítica, nos dois modelos animais de 

ansiedade utilizados. Em estudo recente, o linalol inalado por camundongos, numa 

concentração igual a 3,0%, mostrou perfil ansiolítico semelhante (LINCK et al., 

2010). 

Parâmetros de ansiedade podem ter melhor avaliação em testes mais 

específicos como o LCE, ao invés do campo aberto. De fato, este último, é mais 

utilizado para medir atividade geral, além de comportamento exploratório (GOULD; 

DAO; KOVACSICS, 2009). A exposição de animais a locais abertos e elevados 

acima do nível do solo tendem a aumentar potencialmente os elementos 

ansiogênicos e, desta forma, a sensibilidade do teste (LAU et al., 2008).  

 O teste do LCE é um modelo animal útil e válido para examinar 

"emocionalidade" ou comportamentos relacionados à ansiedade, investigando 

aspectos fisiológicos e farmacológicos do comportamento do animal (BESSA et al., 

2005; MARTINEZ; GARCIA; MORATO, 2005; LAU et al., 2008). Este método é 

capaz de reproduzir efeitos ansiolíticos ou ansiogênicos em roedores, sendo que as 

substâncias ansiolíticas tendem a aumentar o número de entradas e tempo de 

permanência dos animais nos braços abertos, enquanto as substâncias 

ansiogênicas apresentam efeitos opostos (LISTER, 1987; PELLOW; FILE, 1986; 

LISTER, 1990; SANTOS et al., 2006; DAZA-LOSADA et al., 2008).  

O comportamento normal de roedores é de dar preferência aos braços 

fechados do labirinto, pela sensação de segurança que eles proporcionam e menor 

claridade (ALMEIDA et al., 2004). Neste trabalho, o OXL aumentou o número de 

entradas e o tempo gasto pelos camundongos nos braços abertos do labirinto. Estes 

comportamentos são indicativos de atividade ansiolítica da substância testada, e se 

apresentaram de forma semelhante aos resultados já esperados pelos animais que 



Souto-Maior, F. N.  Discussão     

 

92

foram tratados com o diazepam, que foi a droga utilizada como padrão positivo 

(DENG et al., 2010).  

As concentrações inaladas de 1,25%, 2,5% e 5,0% não diminuíram 

significativamente o número de entradas dos animais nos braços fechados e a 

concentração de 0,65% do OXL causou um aumento neste comportamento dos 

animais. Estes resultados podem ter ocorrido, talvez, devido ao aumento da 

ambulação total do animal, aumentando o número de cruzamentos, ou seja, o 

número de entradas em ambos os braços. O comportamento de exploração refere-

se a uma resposta desencadeada por um novo ambiente (BELZUNG, 1999), por 

exemplo como no LCE, onde os animais apresentam curiosidade de conhecer o 

local e medo de um novo ambiente, ao mesmo tempo (SAVIĆ et al., 2006). A 

distância total percorrida pelos animais no labirinto fornece uma medida da atividade 

locomotora (FATURI et al., 2010) e, embora o LCE, predominantemente, avalie 

condições análogas à ansiedade e/ou medo, os níveis de atividade também podem 

ser avaliados (LAU et al., 2008). Durante os testes, o aumento do número total de 

cruzamento dos animais entre os braços abertos e fechados do labirinto revelou que 

a ambulação dos animais apresentou-se aumentada. Este fato pode ter ocorrido, 

talvez, porque que estes animais estivessem mais seguros para explorar o labirinto, 

deixando a curiosidade prevalecer sobre o medo, o que também aponta para um 

perfil ansiolítico desta droga, quando administrada pela via inalatória. 

A fim de reforçar a investigação sobre o perfil ansiolítico do OXL, pela 

via inalatória, foi realizado ainda o teste claro-escuro. Este teste é amplamente 

utilizado como modelo para a triagem de drogas ansiolíticas e ansiogênicas, 

baseado na aversão inata de roedores por áreas iluminadas e no comportamento 

exploratório espontâneo destes animais (CRAWLEY, 1999; WEI et al., 2007). Uma 

analogia com a ansiedade é gerada pelo conflito entre o desejo do roedor de 

explorar ou evitar um espaço desconhecido e áreas altamente iluminadas 

(PULTRINI; GALINDO; COSTA, 2006). A ação ansiolítica de uma droga pode ser 

avaliada pelo aumento do tempo gasto pelo animal para entrar na parte escura da 

caixa pela primeira vez, a chamada latência escuro (BOURIN; HASCOËT, 2003). 

Drogas ansiolíticas também tendem a aumentar o número de entradas e o tempo de 

permanência do animal no compartimento claro do aparelho e aumentar a 

frequência de cruzamentos entre os compartimentos (BRADLEY et al. 2007b).  
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Os resultados do efeito do OXL, obtidos nesta fase do estudo, foram 

consistentes com o perfil de droga ansiolítica descrito pela literatura, já que foi 

observado o aumento da latência escuro na concentração de 5,0%  do OXL, 

aumento no número de entradas e tempo gasto no compartimento claro, bem como 

aumento no número de transições entre as câmaras.  

O diazepam também causou um aumento no comportamento 

exploratório dos animais com aumento da duração da exploração na área iluminada 

da caixa e frequência de cruzamentos, representando o seu papel como controle 

positivo em modelos de ansiedade.  

O aumento do número de entradas no compartimento escuro pelos 

animais que inalaram OXL 2,5% pode ser explicado pela característica de aumento 

da atividade exploratória apresentada pelo OXL, já comentada anteriormente nos 

testes do LCE. A diminuição no tempo de permanência dos animais no 

compartimento escuro reforça a sugestão de perfil ansiolítico apresentado pelo OXL 

inalado. 

O OXL, durante a triagem farmacológica comportamental, apresentou 

perfil de droga antinociceptiva. Porém, como a triagem trata-se de um teste geral, foi 

despertado o interesse de investigar a atividade farmacológica desta substância em 

dois modelos animais específicos para o estudo da dor, os quais induzem 

nocicepção a partir de estímulos químicos (SANTOS et al., 2007). Durante esta 

etapa dos estudos, o OXL foi administrado por via i.p., com absorção sistêmica e, 

dessa forma, os seus efeitos antinociceptivos poderiam ocorrer em sítios locais ou 

periféricos de ação.  Como controle positivo, foi utilizada a morfina, que é a droga 

opióide mais aplicada neste tipo de estudo (GONÇALVES et al., 2008). 

O teste das contorções abdominais foi o primeiro a ser realizado na 

avaliação da possível antinocicepção do OXL, sendo um modelo para estudo de dor 

amplamente empregado para triagem de drogas analgésicas, útil para avaliar 

agentes que atuam tanto em nível central, quanto periférico (MEOTTI et al., 2007; 

SANTOS et al., 2007; HUANG et al., 2010). Os resultados obtidos, durante esta 

etapa, sugerem que o OXL realmente exerce atividade antinociceptiva, devido à 

diminuição no número de contorções abdominais apresentadas pelos camundongos. 

A morfina, como já seria esperado, apresentou excelente desempenho na 

diminuição do número de contorções, semelhante à concentração de 5,0% do OXL. 
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Sabe-se que a estimulação nociceptiva deste teste está normalmente 

envolvida com uma resposta nociceptiva ao ácido acético, com uma estimulação 

direta das fibras aferentes nociceptivas, ou com a síntese de prostaglandinas, que 

são os principais mediadores nociceptivos liberados neste modelo (TRONGSAKUL 

et al., 2003; PERAZZO et al., 2007). Desta forma, o efeito antinociceptivo 

apresentado pelo OXL pode ser devido ou à estimulação direta de nociceptores ou à 

inibição da síntese de metabólitos do ácido araquidônico.   

Apesar do teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido 

acético ser bastante utilizado, ele, no entanto, não é um teste específico para drogas 

analgésicas, uma vez que pode ser sensível também a anticolinérgicos, anti-

histamínicos e outros agentes (HUANG et al., 2010).   

Seguindo as investigações sobre os efeitos antinociceptivos do OXL, 

foi realizado o teste da formalina, que é um modelo bem estabelecido e válido para o 

estudo de vários tipos de substâncias especificamente analgésicas (ELHABAZI et 

al., 2006; HUANG et al., 2010).  Neste teste, uma injeção de formalina na pata 

traseira do animal provoca injúria tecidual que resulta em comportamentos 

relacionados com a dor no animal, como o de lamber ou morder a pata atingida 

(ZARRINDAST; NASSIRI-RAD; PAZOUKI, 1999; LEE; JEONG, 2002; AZEVEDO et 

al.,2007). É diferente da maioria dos modelos de dor, sendo possível avaliar,  de 

forma contínua, durante este teste, como um animal reage à nocicepção gerada pelo 

tecido lesado (ZARRINDAST; NASSIRI-RAD; PAZOUKI, 1999).  

O teste da formalina pode ser dividido em duas fases distintas que 

envolvem diferentes mecanismos de nocicepção (AZEVEDO et al., 2007). A primeira 

ocorre devido a um efeito direto da formalina em nociceptores e representa a fase 

neurogênica da dor (dor aguda ou tônica) (LEE; JEONG, 2002; SANTOS et al., 

2007; ROZISKY et al., 2011). Essa fase ocorre imediatamente após a injeção de 

formalina e necessita de uma estimulação intensa para atingir o limiar. Ela é 

considerada uma fase transitória, que ocorre pela estimulação direta de nociceptores 

aferentes primários de atividade e dura apenas alguns minutos (JI; STRICHARTZ, 

2004; ELHABAZI et al., 2006; AZEVEDO et al., 2007). A estimulação dos 

nociceptores periféricos inicia um potencial de ação, que é conduzido por fibras C 

não mielinizadas para o SNC (JI; STRICHARTZ, 2004). O sinal é conduzido para 

neurônios sensoriais no corno dorsal espinhal e, em seguida, por meio da via supra-
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espinhal, para o córtex cerebral, provocando a sensação dolorosa (JI; 

STRICHARTZ, 2004). 

A segunda fase aparece devido à inflamação dos tecidos periféricos, a 

partir do dano inicial, representando a resposta inflamatória à dor (dor inflamatória 

localizada) e é frequentemente persistente (LEE; JEONG, 2002; JI; STRICHARTZ, 

2004; SANTOS et al., 2007; ROZISKY et al., 2011). Tem início 15 min após a 

injeção de formalina, durando pelo menos 60 min. Acredita-se que envolve 

alterações funcionais no corno dorsal com hiperatividade dos neurônios nociceptivos 

espinhais e ação de vários mediadores que operam em sequência produzindo um 

processo inflamatório (ELHABAZI et al., 2006; AZEVEDO et al., 2007). Ela é 

correlacionada, dentre outros, com a elevada produção de prostaglandinas (PG), a 

indução da ciclooxigenase (COX) e a liberação de óxido nítrico (NO) (AZEVEDO et 

al., 2007). 

As drogas que atuam em nível de SNC, como os opióides, inibem as 

duas fases de forma semelhante, enquanto as drogas de ação periférica, como o 

AAS e indometacina, que bloqueiam a síntese de prostaglandinas, inibem apenas a 

segunda fase  (ELHABAZI et al., 2006; HUANG et al., 2010; SULAIMAN et al., 

2010).   

Foi observado que OXL apresentou perfil antinociceptivo no teste da 

formalina, ao diminuir o tempo de lambida da pata dos animais, durante as duas 

fases de observação. A partir desse resultado, é possível questionar se o OXL atua 

em nível central, de forma semelhante à morfina. Porém, levando-se em 

consideração efeitos do OXL no teste das contorções abdominais induzidas pelo 

ácido acético e em ambas as fases do teste da formalina, até o dado momento, 

pode-se apenas sugerir que esta substância possui ação analgésica atuando, tanto 

em nível central, quanto periférico. 

Grande parte do conhecimento sobre os mecanismos de ação de 

psicofármacos tem sido baseada na interação biológica que ocorre entre receptores 

e ligantes durante a transmissão neuronal (SCHEFFER, 2006). Drogas 

antagonistas bloqueiam os efeitos de neurotransmissores endógenos e se opõem à 

transmissão sináptica normal (NUTT; LINGFORD-HUGHES, 2004). Para tentar 

elucidar o mecanismo envolvido no efeito antinociceptivo do OXL, foram realizados 

experimentos adicionais, investigando os efeitos exercidos por alguns antagonistas 
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de receptores envolvidos com a dor como a naloxona, atropina, sulpirida e cafeína.  

A dose de 150 mg/kg do OXL foi escolhida para ser utilizada nestes experimentos, 

por ser a dose que apresentou melhores resultados durante os testes do ácido 

acético e da formalina. Durante esta etapa, foi utilizado o teste da formalina, por ser 

o modelo ideal para esclarecer possíveis mecanismos do efeito antinociceptivo de 

uma possível substância analgésica (HUANG et al., 2010).   

Investigações em receptores opióides são muito comuns durante 

pesquisas de mecanismo de ação de substâncias. A ativação destes tipos de 

receptores tem sido realizada, pois eles parecem mediar uma variedade de efeitos 

farmacológicos, alguns deles relacionados com as suas ações terapêuticas, como 

analgesia, além de alguns efeitos indesejados, como dependência (HUTCHESON et 

al., 1999). 

A naloxona é um antagonista opiáceo utilizado, pela clínica médica, 

para a reversão de depressão cardiovascular e respiratória associada à possível 

overdose de narcóticos e o seu mecanismo de ação envolve o deslocamento de 

opióides de receptores locais no SNC e no trato gastrointestinal (IMBELONI, 1989).  

Devido à sua capacidade de antagonizar o efeito de drogas opióides, é amplamente 

utilizada como ferramenta farmacológica, em estudos para a elucidação de 

mecanismos de ação de novas substâncias (BATISTA; ALMEIDA; 

BHATTACHARYYA, 1995; SULAIMAN et al., 2008; 2010; JIN et al., 2010).   

Ao testar os efeitos da interação da naloxona com o OXL, foi 

observado que a naloxona reverteu o efeito antinociceptivo do OXL apenas na 

primeira fase do teste da formalina. Esse resultado sugere que pode haver um 

envolvimento do efeito antinociceptivo do OXL com receptores opióides. No entanto, 

esse suposto mecanismo não parece ser semelhante ao da morfina, já que o efeito 

desta, como já seria esperado, foi revertido pela naloxona nas duas fases de teste.   

Dando continuidade aos estudos, na tentativa de saber se o efeito 

antinociceptivo do OXL poderia estar envolvido com receptores muscarínicos, foram 

testados os efeitos da atropina sobre a ação do OXL. A atropina é o principal 

alcalóide tropânico encontrado nas raízes de Atropa belladonna L. (DIMITROV; 

METCHEVA; BOYADZHIEV, 2005). Trata-se de uma droga parassimpaticolítica, 

antagonista não seletivo de receptores muscarínicos e tem sido muito utilizada para 
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ajudar na elucidação de mecanismos farmacológicos de drogas (PEANA et al., 2003; 

2004; AYOKA et al., 2006).  

Com base nos resultados obtidos, a atropina não foi capaz de reverter 

o efeito do OXL em nenhuma das fases do teste da formalina, sugerindo desta 

forma, que o mecanismo de ação do efeito antinociceptivo do OXL não está 

envolvido com receptores muscarínicos. 

A sulpirida é um antipsicótico que apresenta eficácia comprovada, com 

baixa incidência de sintomas extrapiramidais, sendo amplamente utilizada para o 

tratamento de esquizofrenia e depressão (MEYER-LINDENBERG et al., 1997; 

NAKAZATO; HORIKAWA; AKIYAMA, 1998). Age por inibição de transmissão 

dopaminérgica, por ser um antagonista seletivo de receptores dopaminérgicos do 

tipo D2 (BITTENCOURT; TAKAHASHI , 1997; NAKAZATO; HORIKAWA; AKIYAMA, 

1998;  PEANA et al.,2004). A partir dos resultados obtidos no teste, utilizando esta 

ferramenta farmacológica, foi percebido que a sulpirida reverteu a ação 

antinociceptiva do OXL apenas na primeira fase do teste da formalina, mas não o fez 

durante a segunda. 

Um ponto importante a ser observado no teste da formalina é que as 

duas fases de observação são distintas, não devendo a segunda fase ser 

interpretada como uma consequência da primeira (LE BARS; GOZARIU; CADDEN, 

2001). Um exemplo disto é que, substâncias de ação rápida, como lidocaína, 

subcutânea, ou remifentanil, intravenoso, são capazes de bloquear a primeira fase 

do teste, sem anular a segunda (LE BARS; GOZARIU; CADDEN, 2001).  

Considerando os resultados encontrados neste estudo, onde a 

naloxona e sulpirida bloquearam o efeito do OXL apenas durante a primeira fase de 

observação do teste da formalina, pode ser sugerida a presença de um componente 

de ação central, e não periférica, neste mecanismo de ação, com envolvimento de 

transmissão opióde e dopaminérgica, em receptores do tipo D2, no efeito do OXL. 

Estudo semelhante, utilizando drogas antagonistas para investigar o 

mecanismo de ação do (-)-linalol foi desenvolvido por Peana e colaboradores (2004). 

Estes pesquisadores observaram que a ação da sulpirida sobre receptores D2 inibiu 

o efeito antinociceptivo de (-)-linalol na dose de 50 mg/kg apenas na fase inicial do 

teste da formalina, e que inibiu o efeito de (-)-linalol na dose de 150 mg/kg, durante a 

segunda fase do teste (PEANA et al., 2004). 
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Na tentativa de aprofundar os estudos sobre os possíveis mecanismos 

de ação envolvidos com o efeito antinociceptivo do OXL, foi utilizada a cafeína, 

sendo esta droga, mais um antagonista de receptores envolvidos com processos de 

nocicepção: os receptores de adenosina.   

A adenosina é um neurotransmissor/modulador endógeno que atua 

sobre receptores de membrana específicos acoplados a proteína G (WU et al., 

2005). Quatro subtipos de receptores de adenosina já foram caracterizados 

farmacologicamente: A1, A2A, A2B e A3 (WU et al., 2005). Os receptores de adenosina 

do tipo A1 estão associados à antinocicepção, por inibição da atividade neuronal na 

medula espinhal e do gânglio da raiz dorsal, enquanto os receptores A2A, A2B e A3, 

estão envolvidos com atividades pró-nociceptivas (WU et al., 2005). A cafeína é um 

antagonista não seletivo de receptores de adenosina, apresentando afinidade à 

receptores do tipo A1 e A2 (SAWYNOK; REID; DOAK, 1995; SAWYNOK; REID; 

FREDHOLM, 2010).   

Os efeitos exercidos pela interação da cafeína com o OXL mostram 

uma reversão do efeito antinociceptivo do OXL pela cafeína, em ambas as fase do 

teste da formalina. A partir desses resultados, pode ser sugerido que o mecanismo 

da antinocicepção exercida pelo OXL pode estar fortemente envolvido com 

receptores A1 e/ou A2. 

Outros estudos já foram realizados para testar o envolvimento de 

receptores de adenosina em processos de antinocicepção. Pesquisadores, 

utilizando o teste da formalina, em ratos, perceberam que a administração periférica 

local de amitriptilina produzia antinocicepção, e que este efeito era parcialmente 

revertido pela co-administração de cafeína, nas duas fases de teste (SAWYNOK; 

REID; ESSER, 1999). 

Um estudo mais complexo, investigando o envolvimento de receptores 

de adenosina, foi realizado em camundongos selvagens e camundongos knockout 

para receptores A1, utilizando o teste da formalina. Durante o estudo citado, foi 

avaliado o efeito antinociceptivo da oxcarbazepina e a capacidade da cafeína em 

reverter esta ação. Os pesquisadores observaram que a oxcarbazepina produziu 

antinocicepção nos camundongos selvagens, que foi posteriormente revertida pela 

cafeína. Em camundongos knockout para A1, a oxcarbazepina continuou 

apresentando o efeito antinociceptivo, mas a cafeína não foi capaz de reverter esta 
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ação. Os autores concluíram que os receptores de adenosina A1 não eram 

necessários para que a oxcarbazepina produzisse antinocicepção, mas eram 

essenciais para que a cafeína pudesse reverter esse efeito (SAWYNOK; REID; 

FREDHOLM, 2010).   

Desde o início da história de uso de medicamentos como, por exemplo, 

os psicofármacos, são realizados vários estudos na tentativa, tanto de entender os 

mecanismos de ação dessas drogas, como também de introduzir novos agentes 

com maior seletividade e menor latência de ação, toxicidade e efeitos colaterais 

(GORENSTEIN; SCAVONE, 1999).  

Devido à alta complexidade cerebral, a maioria dos agentes 

psicofarmacológicos tende a apresentar efeitos diferentes, dependendo do sítio de 

ligação e, desta forma, são raros os que apresentam um único mecanismo de ação, 

sendo exclusivamente agonistas ou antagonistas (SCHEFFER, 2006). Os neurônios 

apresentam um grande número de interconexões, onde tentativas de influenciar 

sistemas neurotransmissores específicos podem impactar sobre outros sistemas 

neurotransmissores (SCHEFFER, 2006).   

Durante este estudo, o OXL mostrou ter um perfil antinociceptivo 

complexo, com falta de seletividade farmacológica. Por esta razão, será necessária 

uma investigação mais rigorosa sobre os possíveis efeitos indesejáveis ocasionados 

por esta substância.  

Um fato importante, é que muitos pesquisadores apostam nos produtos 

naturais como a esperança de modelos estruturais para o desenvolvimento de novas 

moléculas sintéticas ou semi-sintéticas, com as mesmas atividades farmacológicas, 

mas que poderão ter uma menor toxicidade, maior potência e também maior 

seletividade por receptores celulares (McKENNA, 1996).   

Com a realização de novas pesquisas, o OXL poderá, futuramente, 

servir de modelo para o desenvolvimento de uma dessas novas móleculas, 

alcançando a potência e a seletividade desejada. 
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7. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos com as metodologias utilizadas, em 

camundongos, foi possível concluir que o OXL apresentou: 

 

▪ Um bom limite de segurança para a sua utilização, baseado em uma DL50 de 721 

mg/kg, por via intraperitoneal; 

▪ Perfil de substância depressora do SNC, pelas vias intraperitoneal e inalatória 

sem, no entanto, causar prejuízos à coordenação motora dos animais; 

▪ Perfil de substância ansiolítica, pela via inalatória; 

▪ Atividade antinociceptiva, por via intraperitoneal; 

▪ Envolvimento de transmissão via receptores opióides, dopaminérgicos do tipo D2 

e adenosínicos, para obtenção de seu efeito antinociceptivo e ausência de 

envolvimento de transmissão via receptores muscarínicos. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

Como toda pesquisa feita com responsabilidade, será necessária a 

continuidade dos estudos com o OXL, pesquisando, com maior profundidade, o seu 

perfil de substância ansiolítica e antinociceptiva, utilizando também outras vias de 

administração. Um aspecto importante e complementar será a realização da 

investigação do mecanismo da ação ansiolítica do OXL, além de compreender 

melhor o seu complexo mecanismo de ação antinociceptiva, utilizando outras 

ferramentas farmacológicas como, por exemplo, a glibenclamida, além de outras 

técnicas in vitro, como single sucrose gap e patch clamp. Também será 

indiscutivelmente necessária a realização de testes toxicológicos com o OXL, por 

várias vias de administração. Estes poderão garantir a segurança de seu uso sem, 

no entanto, causar prejuízos ao organismo, como por exemplo, alterações 

sanguíneas ou danos teciduais em órgãos vitais. Levando em consideração estes 

aspectos, no futuro, o OXL poderá ser utilizado como um medicamento ou, talvez, 

auxiliar no desenvolvimento de uma nova mólecula, farmacologicamente mais 

potente e mais seletiva. 
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RESUMO: “Efeitos antidepressivos da fração de alcalóides terciários totais de Cissampelos 
sympodialis Eichler em roedores”. A proposta deste trabalho foi de avaliar os efeitos da fração de 
alcalóides terciários totais (TTAF) de Cissampelos sympodialis Eichler (Menispermaceae) em dois 
modelos animais de depressão: a) teste do nado forçado e b) teste da reserpina.  O tratamento de 
camundongos com TTAF (12,5 mg/kg) reduziu o tempo total de imobilidade dos animais. Também 
reverteu a hipotermia induzida por reserpina, demonstrando um efeito antidepressivo nos dois 
modelos. Adicionalmente, o tratamento com TTAF não modifi cou a ambulação e o comportamento 
de levantar das patas dianteiras dos animais avaliados no teste do campo aberto, realizado no 
intuito de investigar se a redução no tempo de imobilidade apresentada no teste do nado forçado foi 
causada por estimulação na atividade locomotora.  Como a warifteína é um dos principais alcalóides 
presente na TTAF da C. sympodialis, e tem atividade inibidora da enzima fosfodiesterase, ela pode 
ser responsável pelo efeito antidepressivo observado na fração estudada.

Unitermos: Cissampelos sympodialis, Menispermaceae, atividade antidepressiva, fração de 
alcalóides terciários totais.

ABSTRACT: The purpose of the present study was to evaluate the effects of total tertiary alkaloid 
fraction (TTAF) of Cissampelos sympodialis Eichler (Menispermaceae) on two animal models 
of depression: a) forced swim test and b) reserpine test. Treatment of mice with TTAF (12.5 
mg/kg) reduced the total immobility time. It also reversed the reserpine-induced hypothermia, 
demonstrating an antidepressant effect in both models. Additionally, TTAF treatment did not modify 
the ambulation and rearing evaluated in open fi eld test in order to investigate if the immobility time 
reduction found in the forced swimming test was caused by locomotive activity stimulation. Since 
warifteine is one of the main alkaloids present in the TTAF of C. sympodialis, and it has inhibitory 
activity of the phosphodiesterase enzyme, it may be responsible by the antidepressant effect found 
in the fraction studied.

Keywords: Cissampelos sympodialis, Menispermaceae, antidepressant activity, total tertiary 
alkaloids fraction.

INTRODUCTION

Cissampelos sympodialis Eichler, plant of the 
Menispermaceae family, grows in the humid areas of 
northeast Brazil. Its roots are popularly used by infusion 
or decoction against cough, bronchitis, asthma, arthritis 
and urinary infections (Corrêa, 1984; Agra et al., 2007, 
Porto et al., 2008). Thomas et al. (1995) demonstrated 
that the hydroalcoholic extract of the roots presents a 
relaxant effect on guinea-pig trachea muscle indicating 
the pharmacological basis of its folk use against 
asthma. Assis et al. (2001) showed that the daily oral 
administration (p.o.) of the aqueous fraction of the 
ethanol extract of C. sympodialis leaves (AFL) was 
devoid of any toxicological effect. Similar results also 
were observed in dogs after an AFL subacute treatment 
(Diniz et al., 2002).

The chemical study of C. sympodialis led 

to the isolation of six tertiary alkaloids: warifteine, 
methylwarifteine, roraimine, liriodenine and milonine, 
(Freitas et al., 1995; Freitas et al., 1999; Barbosa-Filho et 
al., 1997; Lira et al., 2002; Bezerra-Santos et al., 2006), 
and one quaternary alkaloid, laurifoline (Barbosa-Filho 
et al., 1997). 

Cytotoxic effects of isolated warifteine and 
milonine were demonstrated in cultured hepatocytes 
and V79 fi broblasts. However, milonine was less toxic 
than warifteine in both cell cultures (Melo et al., 2003).

It has been shown that oral treatment 
with Cissampelos sympodialis extract has an 
immunomodulatory effect, reducing allergy-associated 
responses (Bezerra-Santos et al., 2004; 2005), and in 
recent study, Bezerra-Santos et al. (2006) and Costa et 
al. (2008) suggested that C. sympodialis and warifteine 
may be a promising anti-allergic therapy, inasmuch as 
it presents potent anti-eosinophil and anti-leukotrienes 
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activities.
Literature data have reported the use of 

antidepressants to treat bronchitis and asthma, 
suggesting an involvement of the bronchial amines in 
the manifestation of the disease (Lechin et al., 1998).

Previous studies had demonstrated that the 
ethanol extract of C. sympodialis leaves increased the 
toxicity of pentylenetetrazol in mice, reduced the time 
of immobility in the forced swimming test, and reversed 
the degree of ptosis and reserpine-induced catalepsy in 
rats. These results suggest that the extract possess an 
antidepressant effect and an inhibitory activity of the 
nuclear cyclical enzyme phosphodiesterase (PDE) - 
with a consequent increase of the levels of cAMP in the 
brain (Almeida et al., 1998).  

Therefore, the present work was designed 
in order to evaluate a possible antidepressant activity 
of the total tertiary alkaloids fraction (TTAF) of C. 
sympodialis leaves. 

MATERIAL AND METHODS

Plant material

C. sympodialis specimens were primarily 
collected in the city of Souza, Paraíba, Brazil, and 
identifi ed by Dr. Maria de Fátima Agra. A voucher 
specimen (Agra-1456) was deposited at Herbarium 
Prof. Lauro Pires Xavier of the Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).

Total tertiary alkaloid fraction preparation

The leaves were from the botanical garden of 
the Laboratório de Tecnologia Farmacêutica (LTF) of 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) and submitted 
to a drying process at 50 °C. Later the leaves were 
pulverized and the powder was extracted with70% 
ethanol in water at 70 °C for 5 days. The dried extract 
was dissolved in water, fi ltered and known volumes were 
dried to determine the fi nal concentration of the water-
soluble components. All doses are expressed in terms 
of the concentration of the soluble components (mg/kg 
of body weight). The yield was 22% on average, based 
on solid residues present. The hydroalcoholic extract 
from C. sympodialis was submitted to procedures in 
order to obtain the TTFA, using column and thin layer 
chromatography. Briefl y, the extract was dissolved in 
3% HCl and extracted several times with CHCl3. The 
aqueous fraction was basifi ed with NH4OH to pH 9 
and again extracted with CHCl3. The chloroform phase 
was rinsed with water, dried in anhydrous MgSO4 
and fi ltered. The solvent was removed under reduced 
pressure at 40 ºC, thus obtaining TTAF (Barbosa-Filho 
et al., 1997; Cunha et al., 1988).

Animals

Male Swiss albino mice (25-30 g) and male 
Wistar (220-250 g) rats from the biotery of LTF/UFPB 
were used. The animals were kept in polypropylene 
boxes, covered with sawdust, at controlled temperature 
(20-22 ºC), with a 12-h light/dark cycle (lights at 6:00 
a.m.). They had free access to water and food, except 
for the reserpine reversion test which the rats were kept 
under fasting conditions after reserpine treatment. All 
the experiments were carried out between 09:00 a.m.  
and 2:00 p.m. Experimental protocols and procedures 
were approved by the Animal Experimentation Ethics 
Committee (CEPA)/ LTF.

Drugs

Imipramine and reserpine were acquired from 
Sigma Company Ltd, USA. Injections at volume of 1 
mL/kg in rats and 1 mL/100 g in mice were administered 
intraperitoneally (i.p.). At the time of use imipramine, 
reserpine and TTAF were dissolved in agar. 

Forced swimming test

In this test, the animals were forced to swim 
in a container from which escape was impossible. 
After a period of rigorous activity, the animals become 
motionless, only making the movements necessary to 
keep their heads out of water (Porsolt et al., 1977a,b). 

In a daily pre-test phase, the mice were allowed 
to swim in a polypropylene box with 11 liters of water 
at 25 ºC. Twenty-four hours later, these animals were 
divided into groups of 10 each, receiving TTAF (12.5 
and 42 mg/kg, respectively 1/10 and 1/3 of LD50), 
imipramine (10 mg/kg) or agar (agar solution). One 
hour after the administration, the animals were allowed 
to swim in a transparent glass cylinder (18 cm height, 
14 cm diameter) fi lled with water (1,5L, at 25 °C). 
The latency and the immobility total time were the 
parameters evaluated during 5 min. After each test, rats 
were dried with a towel and placed in a separate cage, 
heated by a 300 W lamp until the animals were dry.

Reversion of reserpine effect

Administration of reserpine depletes 5HT, NE 
and dopamine reserves causing symptoms like ptosis, 
hypothermia and catalepsy in rats, which are very similar 
to chronically depressive patients (Hill and Tedeshi, 
1971; McKinney, 1976). In our experiments, rats were 
injected with reserpine (5 mg/kg), after measuring their 
basal temperature. The test started eighteen hours after 
the reserpine injection. The animals were divided into 
groups of 10 animals each, receiving TTAF 12.5 and 42 
mg/kg, imipramine (1 mL/100 g) or agar. Their rectal 
temperature was measured 30, 60, 120 and 180 min 
after the drugs injection.
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Open fi eld test

An open fi eld apparatus consists of a metal 
enclosure measuring 55 cm in diameter, whose fl oor 

was round and divided into 3 concentric rings which 
were subdivided into 16 quadrants, located at. Sidewalls 
were about 60 cm high and in the center of the top of 
the enclosure was a light bulb of 40 watts. The animals 
were divided into groups of 10 and received TTAF (12.5 
mg) or agar. One hour later, each rat was placed in the 
center of the enclosure and the cross squares (number of 
crossings with four legs across the divisions of the fi eld) 
and vertical line exploration (rearing) were assessed 
during the period of 5 min.

Statistical analysis

The data obtained were evaluated by one-way 
analysis of variance (ANOVA) followed by Student-
Newman-Keuls test. Differences were considered 
statistically signifi cant when p < 0.05.

RESULTS

Forced swimming test

TTAF 12.5 mg/kg, i.p. decreased mice 
immobility time in forced swimming test when compared 
to the control group (Figure 1). The same effect was not 
observed at 42 mg/kg. No effect on the latency time in 
42 mg/kg (data not shown was observed). Additionally, 
TTAF treatment 12.5 mg/kg showed an increased of 
latency (Figure 2).

Reversion of reserpine effect 

 TTAF 12.5 mg/kg, i.p., signifi cantly diminished 
hypothermia caused by reserpine in rats at 30, 60, 120 
and 180 min (Figure 3). This effect started 30 min after 
injection and persisted throughout the 180 min duration 
of the experiment. At 120 min the standard drug - 
imipramine - had its effect already diminished, whereas 
that of TTAF presented a great effect.

Open fi eld test

Signifi cant differences in the cross squares and 
rearing between TTAF and control groups had not been 
found (Table 1).

DISCUSSION

The TTAF of C. sympodialis was evaluated in 
two animal models of depression: forced swimming test 
and reserpine reversion test.  In the forced swimming test, 
a model of behavioral despair, developed by Porsolt et 
al (1977a,b; 1978), TTAF 12.5 mg/kg of C. sympodialis, 
reduced the total immobility time (Figure 1) and latency 
time (Figure 2) in mice. Immobility refl ects a “state of 
despair”, and drugs belonging to the group of tricyclic 
antidepressants, atypical antidepressants and MAOI, 

 
 

 

 

Figure 1. Effect of Cissampelos sympodialis total tertiary 
alkaloids fraction on the immobility time. Columns represents 
Mean ± Standard error of Mean (SEM) of total immobility 
time of mice in forced swimming test (n = 10 for all groups). 
Asterisks (*) represent difference between control and other 
groups. (Student Newman-Keuls Test *p < 0.05; ** p < 0.001).

Figure 2. Effect of Cissampelos sympodialis total tertiary 
alkaloid fraction on the latency time. Columns represents Mean 
± Standard Error of Means (SEM) of total time (seconds) of 
immobility in the forced swimming test (n = 10 for all groups). 
Asterisks (*) represent signifi cant difference between control 
and other groups (Student-Newman-Keuls Test, * p < 0.05; 
** p < 0.001).
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electroshock or impairment of paradoxical sleep during 
24 h preceding the test, reduce the time that the animal 
remains motionless (Porsolt et al., 1993). TTAF 42 mg/
kg did not present any effect on the same test. These 
data can be related to the predominance of the effect of 
one alkaloid in the smaller dose and its inhibition in the 
larger one. 

In the reserpine reversion test, TTAF was able to 
reverse reserpine-induced hypothermia, demonstrating 
its antidepressant activity (Barros and Leite, 1986). In 
this test TTAF was found to lengthen is maximum effect 
at 120 and 180 min, and the reduction of the effect of the 
standard drug, imipramine, were at 120 min (Figure 3). 
These results suggest a lengthier antidepressant action 
compared to the antidepressant used as standard.
 Psychostimulants also reduce the time of 
immobility in the forced swimming test, though unlike 
antidepressants, these cause motor stimulation (Porsolt 
et al., 1977a, 1978). In order to prove that the reduction 
of immobility time was not caused by the stimulation of 
motor activity, TTAF was submitted to the open fi eld test 
(Walsh and Cummins, 1976; Butterweck et al., 1998). 
When compared to the control group, increased cross 
squares (ambulation) and rearing were not observed, 
indicating that antidepressant effect found in the forced 
swimming test was not bases on the stimulation of 
locomotor activity. 
 Warifteine, one of existing alkaloids in the 
TTAF, is found in high concentration levels in the 
leaves and bark of the roots. Previous studies have 
demonstrated that warifteine caused inhibition of the 
spontaneous tonus of the trachea of guinea-pigs, due 
to the increase of cAMP, probably by the inhibition the 
PDE enzyme (Côrtes et al., 1995; Barbosa-Filho et al., 
1997; Thomas et al., 1999). Saccomano et al. (1991) 

have demonstrated that the inhibition of PDE enzyme 
and consequent increase of cAMP can be responsible for 
antidepressant effect caused by certain drugs. Therefore, 
the antidepressant presented effect by the TTAF of C. 
sympodialis leaves may be due to the inhibitory effect 
the PDE enzyme caused by warifteine.
 Studies based on rat aorta (Freitas et al., 1999) 
suggested that the activation of α-adrenoceptors by 
extract of C. sympodialis play a role in the contractions. 
Several biogenic amines, including noradrenaline, are 
involved in the etiology of depression. 

The current study provides evidences that TTAF 
of C. sympodialis has antidepressant activity. However, 
new experiments can be carried out to investigate the 
mechanisms of these effects, and to confi rm if warifteine 
is responsible for the antidepressant activity found in 
the fraction.

ACKNOWLEDGMENTS

 The authors like to express their sincere thanks 
to J.C. Duarte for his technical assistance and CNPq and 
RENORBIO by support to this work.

REFERENCES

Agra MF, Freitas PF, Barbosa-Filho JM 2007. Synopsis of the 
plants known as medicinal and poisonous in Northeast 
of Brazil. Rev Bras Farmacogn 17: 114-140.

Almeida RN, Navarro DS, Assis TS, Medeiros IA, Thomas G 
1998. Antidepressants effect of an ethanolic extract 
of the leaves of Cissampelos sympodialis in rats and 
mice. J Ethnophamacol 63: 247-252.

Assis TS, Almeida RN, Barbosa-Filho JM, Medeiros IA 2001. 
CNS pharmacological effects of the total alkaloidal 
fraction from Albizia inopinata leaves. Fitoterapia 
72: 124-130.

Barbosa-Filho JM, Agra MF, Thomas G 1997. Botanical, 
chemical, pharmacology investigation on 
Cissampelos species from Paraíba (Brazil). Ciência 
e Cultura, J Braz Assoc Advanc Sci 49: 386-394.

Barros HMT, Leite JR 1986. The use of rodents in the animal 
models of depression. Sci Cult 36: 952-958.

Bezerra-Santos CR, Balestieri FMP, Rossi-Bergmann B, 
Peçanha LMT, Piuvezam MR 2004. Cissampelos 
sympodialis Eichl. (Menispermaceae): oral treatment 
decreases IgE levels and induces a Th1-skewed 
cytokine production in ovalbumin-sensitized mice. J 
Ethnopharmacol 95: 191-197. 

Bezerra-Santos CR, Peçanha LMT, Piuvezam MR 2005. 
Cissampelos sympodialis Eichl. (Menispermaceae) 

Figure 3. Cissampelos sympodialis  total tertiary alkaloid 
fraction treatment reverting reserpine effect. Columns represent 
Mean ± Standard Error of Means (SEM) of test animals 
temperature (ºC), measured at different times in the reserpine 
test (n = 10 for all groups). Asterisk represents signifi cant 
differences between control and experimental groups (Student-
Newman-Keuls Test, * p < 0.05; ** p < 0.01).  

Table 1. Effect of Cissampelos sympodialis total tertiary 
alkaloid fraction  in the open fi eld test.

Values are Mean ± SD (n = 10).

Treatment (i.p.) (mg/kg) Cross squares Rearing 
Agar (control group) 73.6 ± 28.7 15.9 ± 13.6 

FATT 12.5 mg/kg 91.8 ± 30.8 18.5 ± 12.5 



169

Antidepressant effects of total tertiary alkaloid fraction of Cissampelos sympodialis Eichler in rodents

Rev. Bras. Farmacogn.
Braz J. Pharmacogn.

18(2): Abr./Jun. 2008

inhibits anaphylactic shock reaction in murine 
allergic model. Rev Bras Farmacogn 15: 287-291. 

Bezerra-Santos CR, Vieira-de-Abreu A, Barbosa-Filho 
JM, Bandeira-Melo C, Piuvezam MR, Bozza PT 
2006. Anti-allergic properties of Cissampelos 
sympodialis and its isolated alkaloid warifteine. Int 
Immunopharmacol 6: 1152-1160.

Butterweck V, Petereit F, Winterhoff H, Nahrstedt A 1998. 
Solubilized hypericin and pseudohypericin from 
Hypericim perforatum exert antidepressant activity in 
the forced swimming test. Planta Med 64: 291-294.

Corrêa MP 1984. Dicionário das plantas úteis do Brasil e das 
exóticas cultivadas. Ministério da Agricultura, IBDF, 
RJ.

Côrtes SF, Alencar JL, Thomas G, Barbosa-Filho 
JM 1995. Spamolytic actions of wariteine a 
bisbenzylisoquinoline alkaloid isolated from 
the root bark of Cissampelos sympodialis Eichl. 
(Menispermeaceae). Phytother Res 9: 579-583.

Costa HF, Bezerra-Santos CR, Barbosa Filho JM, 
Martins MA, Piuvezam MR 2008. Warifteine, a 
bisbenzylisoquinoline alkaloid, decreases immediate 
allergic and thermal hyperalgesic reactions in 
sensitized animals. Int Immunopharmacol In Press, 
doi:10.1016/j.intimp.2007.11.009.

Cunha EVL, Cornelio ML, Barbosa-Filho JM, Braz-Filho R, 
Gray AI 1998. Eletefi ne, a stephaoxocane alkaloid 
from Cissampelos glaberrima. J Nat Prod 61: 
1140-1142.

Diniz MFF, Santos RB, Cunha MAL, Duarte JC, Morais MA, 
Medeiros IA 2002. Subacute toxicology studies on the 
aqueous fraction of the ethanol extract of the leaves 
of Cissampelos sympodialis Eichl. (Menispermaceae) 
in dogs. Rev Bras Farmacogn 12 (Suppl.): 87-89. 

Freitas MR, Alencar JA, Cunha EVL, Barbosa-Filho JM, Gray 
AI 1995. Milonine, an 8,14-dihydromorphinandienone 
alkaloid from leaves of Cissampelos sympodialis. 
Phytochemistry 40: 1553-1555.

Freitas MR, Lemos VS, Queiroga CE, Thomas G, Medeiros 
IA, Cortês SF 1999. Mechanisms of the contractile 
effect of the hydroalcoholic extract of Cissampelos 
sympodialis Eichl. in rat aorta. Phytomedicine 6: 
63-67.

Hill RT, Tedeshi DH 1971. Animal testing and screening 
procedures in evaluating psychotic drugs. In: 
Rech RH, Moore KE (Eds): An intoduction to 
psychopharmacology. Raven Press, New York, pp. 
237-281.

Lechin F, Van der Dijs B, Orozco B, Jara H, Rada I, Lechón ME, 
Lechón AE 1998. Neuropharmachologic treatment 
of bronchial asthma with antidepressant tianeptine: 
A double-blind crossover placebo-controlled study. 
Clin Pharmacol Ther 64: 223-232.

Lira GA, Andrade LM, Florêncio KC, Silva MS, Barbosa-
Filho JM, Cunha EVL 2002. Roraimine: a 
bisbenzylisoquinoline alkaloid from Cissampelos 
sympodialis roots. Fitoterapia 73: 356-358. 

Mckinney WT 1976. Animal models of depression. In: Gallant 
DM, Simpson GM (Eds.): Depression: behavioral, 
biochemical diagnostic and treatment concepts.
spectrum, New York, pp. 1-77.

Melo PS, Cavalcante HMM, Barbosa-Filho JM, Diniz MFFM, 
Medeiros IA, Haun M 2003. Warifteine and milonine, 

alkaloids isolated from Cissampelo ssympodialis 
Eichl.: cytotoxicity on rat hepatocyte culture and in 
V79 cells. Toxicol Lett 142: 143-151.

Porsolt RD, Anton NB, Jalfre M 1977a. Behavioral despair 
in rats: a new model sensitive to antidepressant 
treatments. Eur J Phamacol 47: 379-391.

Porsolt RD, Bertin A, Jalfre M 1977b. Behavioral despair in 
mice: Primary screening-test for antidepressants. 
Arch Int Phar Ther 229: 327-336. 

Porsolt RD, Bertin A, Jalfre M 1978. Behavioral despair in 
rats and mice: strain differences and the effects of 
imipramine. Eur J Phamacol.51: 291-294.

Porsolt RD, Mc Arthur RA, Lenègre A 1993. Psychotropic 
screening procedures. In: Van Haaren F (ed.) Methods 
in Behavioral Pharmacol. Elsevier, Amsterdam, pp 
23-51.

Porto NM, Basílio IJLD, Agra MF 2008. Estudo 
farmacobotânico de folhas de Cissampelos 
sympodialis Eichl. (Menispermaceae). Rev Bras 
Farmacogn 18: 102-107.

Saccomano NA, Vinick FJ, Koe BK 1991. Calcium-
independent phosphodiesterase inhibitors as 
putative antidepressants: [3-(Bicycloalkyloxy)-4-
methoxyphenyl]-2-imidazolidones. J Med Chem 34: 
291-298.

Thomas G, Araújo CC, Agra MF, Diniz MFF, Bachelet 
M, Vagaftig B 1995. Preliminary studies on the 
hydroalcoholic extract of the root of Cissampelos 
sympodialis Eichl. in guinea-pig tracheal strips 
and bronchoalveolar leukocytes. Phytother Res 9: 
473-477.

Thomas G, Selak M, Henson P 1999. The effects of an 
aqueous fraction of the ethanolic extract of the 
leaves of Cissampelos sympodialis Eichl. in human 
neutrophils. Phytother Res 13: 9-13.

Walsh RN, Cummins AB 1976. The open fi eld test: A critical 
review. Psychol Bull 83: 1-6.



Molecules 2011, 16, 2726-2742; doi:10.3390/molecules16032726 
 

 

molecules 
ISSN 1420-3049 

www.mdpi.com/journal/molecules 
Review 

Essential Oils and Their Constituents: Anticonvulsant Activity  

Reinaldo Nóbrega de Almeida 1,*, Maria de Fátima Agra 1, Flávia Negromonte Souto Maior 1 
and Damião Pergentino de Sousa 2  

1 Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, Federal University of Paraíba, Caixa Postal 5009, CEP 
58051-970, João Pessoa, PB, Brazil; E-Mails: agramf@ltf.ufpb.br (M.-F.A); famaior4@gmail.com 
(F.-N.S.M.) 

2 Department of Physiology, Federal University of Sergipe, CEP 49100-000 São Cristóvão, SE, 
Brazil; E-Mail: damiao_desousa@yahoo.com.br  

* Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: reinaldoan@uol.com.br. 

Received: 13 December 2010; in revised form: 18 March 2011 / Accepted: 22 March 2011 /  

Published: 23 March 2011 

 

Abstract: A literature-based survey of plants species and their essential oils with 
anticonvulsant activity was carried out. As results, 30 species belonging to 13 families and 
23 genera were identified for their activities in the experimental models used for 
anticonvulsant drug screening. Thirty chemical constituents of essential oils with 
anticonvulsant properties were described. Information on these 30 species is presented 
together with isolated bioactive compound studies. 

Keywords: central nervous system; essential oil; antiepileptic drugs; terpenes; medicinal 
plants 

 

1. Introduction  

According to the WHO [1], about 450 million people in the entire world have suffered mental, 
neurological, or behavioral problems at some time in their life. Extensive research on plants and their 
derivatives has taken place in recent years that could provide some new alternative treatments and 
therapeutic uses for diseases of the central nervous system (CNS). 

Epilepsy is the term used for a group of disorders characterized by recurrent spontaneous seizures 
that apparently result from complex processes involving several neurotransmitter systems such the 
glutamatergic, cholinergic, and gabaergic system. Actual estimations of the prevalence rate for 
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epilepsy are 1–2% of the world population. Although a considerable number of classic and more 
modern anticonvulsant drugs are available for the pharmacological treatment of epilepsy patients 
worldwide, seizures remain refractory in more than 20% of the cases. In addition, all current 
antiepileptic drugs, which belong to several quite different chemical classes such as hydantoins, 
deoxybarbiturates, succinimides, benzodiazepines, iminostilbenes and carboxylic acids, have been 
obtained through chemical synthesis [2]. 

Several species of aromatic plants are used medicinally because of their volatile oils or chemical 
components. In particular, some of them possess certain CNS properties, including antiepileptic action 
and have been traditionally used for a long time in folk medicine. Recent studies on essential oils and 
their main components have attracted the attention of many scientists and encouraged them to screen 
any of these natural products to study their chemical and pharmacological aspects that might 
potentially may lead to lead to the development of new anticonvulsant-like compounds with 
advantages over current therapeutic drugs [3]. 

1.1. Chemistry of Essential Oils and Main Chemical Constituents 

Aromatic plants are at present widely studied for their large therapeutic potential and benefits. 
These benefits depend largely on essential oils which, in general terms, occur in many herbs. The 
essential oils of the plant are the essence of their fragrance. They are called essential oils, ethereal oils, 
or volatile oils because they evaporate quickly when exposed to the air at ordinary temperatures. In 
general, the essential oils consist of chemical mixtures involving several tens to hundreds of different 
types of molecules. Only a few have a high percentage of a single component. These chemical 
constituents are divided into two broad classes: terpenes and phenylpropanoids. However, many 
volatile oils consist largely of monoterpenes, which are a group of terpenes having ten carbon atoms in 
the carbon skeleton and, therefore, are composed by two isoprene units [4]. 

Essential oils are distilled from different parts of the plants including flowers, stem-bark, seeds, 
leaves, roots, and the whole herbs. They are used to give flavor to foods and drinks and as fragrances 
in the food and cosmetics industries, where numerous herbal plant and spice ingredients are 
components in the manufacture of skin creams, lip balms, shampoos, soaps and perfumes.   

2. Methodology  

The present study was carried out based on the literature review of plants and their essential oils 
with anticonvulsant activity. All the information about 30 species with anticonvulsant activity is given 
in Table 1. The list of plants is organized by family and botanical name, parts used and 
pharmacological activity, as described in the literature. Compounds isolated and references are also 
provided. The scientific names of the plants were based on W3Tropicos Database 
(http://mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html), and the abbreviations of author names are according 
to Brummitt and Powell [5].  

The plant species presented here were selected based on the effects shown by their essential oils in 
specific animal models used for evaluation of anticonvulsant activity and/or by complementary studies, 
aimed at elucidating the mechanism(s) of action of the oils or individual components. 
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The essential oils or the main constituents were deemed to display anticonvulsant activity when 
they had shown effects in one or more different seizure model, including the maximal electroshock 
(MES) model, the pentylenetetrazole seizures model (PTZ), the pilocarpine model and the prolonged 
PTZ-kindling model. 

Some scientific publications that were excluded from this study because it was not possible to 
access their full text or because their abstracts were in a language different from English, included the 
following species, citing their psychopharmacological activities: Apium graveolens Cham., Aralia 

continentalis Kitag., Asarum heterotropoides F. Schmidt, Asarum himalaicum Hook. F. & Thomson ex 
Klotzsch, Asarum ichangense C.Y. Cheng & C. S. Yang, Cumimum cyminum L, Eugenia uniflora 

L,Gardenia augusta (L) Merr., Gardenia jasminoides J. Ellis, Ligusticum sinense Oliv., Ocimum 

basilicum L. Oplopanax elatus, Radix bupleuri and Salvia sclarea. 

3. Results and Discussion  

The plant diversity with confirmed activities in the central nervous system is dominated by higher 
plants, mainly by dicotyledons. In this review 30 species belonging to 13 families and 23 genera have 
been reported to possess anti-seizure activity.  

The families in decreasing order of predominance of species with activity are Myrtaceae and 
Lamiaceae with five species each; Apiaceae with four species; Asteraceae and Poaceae with three 
species each and Araceae and Lauraceae with two species each. Six families, corresponding to 46 % of 
the total, are represented by only one species. Some of these species have other biological activities 
and are used for different purposes, like Egletes viscosa (L.) Less [6], also mentioned for their 
antimicrobial activity.  

The predominance of higher plants used for medicinal purposes confirms the results obtained in 
other ethno-medicinal surveys reported by Agra [7,8]. This has also been documented by authors in 
different countries around the world such as Brazil [9], Saudi Arabia [10], Bolivia [11] or Italy [12], 
inter alia. 

Several aromatic species had been employed since ancient times for their medicinal properties and 
also as aromatic agents and to give flavor to foods. The pharmacological uses of the plants are mainly 
attributed to their essential oils having a great variety of pharmacological activities such as prevention 
and treatment of cancer, against cardiovascular diseases and diabetes. They are also used as sources of 
gastro-protective, anti-inflammatory, antioxidant, and antibacterial agents. These varied effects are 
probably due to the high structural diversity of the essential oil constituents. The study of each 
individual chemical component is critical to understanding its mechanism of pharmacological action 
and toxicity, including potentially beneficial clinical effects on human health. 

However, according to Lahlou [13], the diversity of biological activities presented by the same 
essential oil has also stimulated discordance between researchers. Many reasons have been proposed 
for this variability, for example: (a) all the factors that have influence in the chemical composition; (b) 
the plant’s state of maturation; and (c) the chemotypic difference, among others. 

It is accepted that a refined assessment of the chemical composition of tested essential 
oils/constituents should be performed using GC/MS to perform a quantitative analysis, which would 
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provides additional information of their contents and, consequently, confirmation of their therapeutic 
effects. 

Thirty anticonvulsant chemical constituents of essential oils were mentioned. Most of these 
compounds are monoterpenes or phenylpropanoids (Figure 1). They are effective in several 
experimental models of seizure. These constituents must contribute to the anticonvulsant activity of 
bioactive essential oils, as presented in Table 1. This pharmacological activity may be due to action of 
a major component or the effect of various bioactive components found in essential oil. 

Table 1. Species and respective essential oils that showed anticonvulsant activity 
organized by botanical family, botanical name, part used, activity as described in the 
literature, compound isolated and references. 

FAMILY 
Species 

PART 
USED 

ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS 
(as described in the literature) 

MAIN 
COMPOUNDS 
ISOLATED/REFS. 

APIACEAE    
Cuminum cyminum Linn. 
(syn. Cuminum odorum 
Salisb)  

Fruits The oil showed protection against 
pentylenetetrazole-induced epileptic 
activity by increasing the duration, 
decreasing the amplitude of after 
hyperpolarization potential (AHP) 
following the action potential, the peak 
of action potential, and inhibition of 
the firing rate. 

[14] 

Ferula gumosa Boiss.  Fruits The essential oil protected mice 
against pentylenetetrazole-induced 
tonic seizures. The protective dose 
produced neurotoxicity. Moreover, 
this dose was too close to the LD50 of 
the essential oil. The anticonvulsant 
and toxic effects of the essential oil 
may be related to the compounds 
pinene and α-thujene respectively.  

Pinene and 
α-thujene [15] 

Heracleum crenatifolium Fruits The essential oil protected mice 
against maximal electroshock (MES)-
induced seizures. 

Octyl acetate and 
octanol [16] 

Pimpinella anisum L. Fruits Inhibitor of tonic convulsions induced 
by high doses of pentylenetetrazole 
and electroshock trans-corneal.  

[17] 

ARACEAE 
Acorus calamus L. Not available Anticonvulsant action against 

experimental electroshock. Neither 
essential oil nor diphenylhydantoin 
were effective in modifying 
convulsions produced by metrazole. 

[18] 
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Table 1. Cont. 

Acorus gramineus Aiton Rhizomes Inhibited the specific bindings of a 
use-dependent NMDA receptor-ion. 
Neuroprotective effects on cultured 
cortical neurons through the blockade 
of NMDA receptor activity. 

[19] 

 Rhizomes Anticonvulsant effects, both Acorus 
gramineus and α-asarone can enhance 
the reactivity and convulsive threshold 
of immature rats to electric 
stimulation.  

α-asarone [20] 

 Rhizomes Pre-inhalation of the oil markedly 
delayed the appearance of pentylene-
tetrazole-induced convulsion. 
Furthermore, inhalation impressively 
inhibited the activity of gamma-
aminobutyric acid (GABA) trans-
aminase, a degrading enzyme for 
GABA as the inhalation period was 
lengthened. The GABA level was 
significantly increased and glutamate 
content was significantly decreased in 
mouse brain by pre-inhalation of the 
essential oil.  

[21] 

Acorus tatarinowii Schott. Rhizomes The volatile oil (1.25 g/kg) decreased 
the convulsive rate significantly in the 
maximal electroshock model. But 
failed to prevent seizures in the dose 
range tested, although prolonged 
seizure latency and decreased 
mortality were found at a dose of 1.25 
g/kg. The oil can prevent convulsions 
as well as convulsion-related 
GABAergic neuron damage in the 
brain in the prolonged 
pentylenetetrazol kindling model. 

[22] 

ASTERACEAE 
Artemisia annua L. Fresh leaves The essential oil (AEO) obtained by 

hidrodestilation increased the latency 
time to convulsions induced by 
picrotoxin and pilocarpine but 
prevented the onset of 
pentylenotetrazol and strychnine 
induced seizures. 

[23] 
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Table 1. Cont. 

Artemisia dracunculus L. 
 

Aerial parts The oil exerted dose and time-
dependent antiseizure activity 
reported in both maximal 
electroshock and 
pentylenetetrazole models. 

trans-Anethole, α-
trans-ocimene, 
limonene, α-pinene, 
cymene, eugenol, β-
pinene, α-terpinolene, 
bornyl acetate, and 
bicyclogermacrene 
[24]  

Egletes viscosa (L.) Less. Inflorescences Activity against convulsion 
induced by PTZ in mice. 

[6] 

EUPHORBIACEAE    
Croton zehntneri Pax & K. 
Hoffm. 

Not available Elevation of the threshold for 
starting a minimal convulsions 
induced by pentylenetetrazol. 

[25] 

FABACEAE-MIMOSOIDEAE 
Tetrapleura tetraptera 
(Schumach. & Thonn.) 
Taub. 

Fruits Inhibitor of convulsions induced by 
PTZ and electroshocking in mice of 
both sex. 

[26] 

 Fresh fruits The fresh oil given intraperitoneally 
offers some protection against 
leptazol-induced convulsions. A 
dose of 0.4 ml of the oil per mouse 
protected 78% of the animals when 
administered 30 min prior to 
leptazol 

[27] 

LAMIACEAE    

Aeollanthus suaveolens 
Mart. ex Spreng.  
 

Not available Inhibitor effect of convulsions 
induced by pentylenetetrazol and 
maximal electroshock in mice  

Linalool 
[28] 

Leaves The anticonvulsant properties of γ-
decanolactone was observed in 
mice. The neurochemical essay 
with linalool in cortical membranes 
of rats showed a dose-dependent, 
not competitive of binding of [3H] 
MK 801 – an antagonist of receptor 
NMDA. Also observed the effects 
of linalool on glutamatergic system 
in the rat cerebral cortex and that 
linalool modifies the nicotinic 
receptor – ion channel kinetics at 
the mouse neuromuscular junction. 

γ-Decanolactone and 
linalool 
[29-32] 
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 Not available The oil has an inhibitory effect of 
linalool on glutamate binding in rat 
cortex was observed.  

Linalool [30] 

 Not available Sedative properties on mice and has 
dose-dependent marked effects on 
the central nervous system, 
including hypnotic, anticonvulsant 
and hypothermic activity 

γ-Decanolactone 
[29] 

 Not available An inhibitory effect of linalool on 
the acetylcholine (ACh) release and 
on the channel open time in the 
mouse neuromuscular junction.  

Linalool [31] 

Hyptis suaveolens (L.) Poit. 
 

Leaves Anti-convulsive in tests induced by 
pentylenetetrazol and electroshock 
in rats of both sex 

[26] 

Lavandula stoechas L.  Not available Used as inhalator showed anti-
convulsive activity similar to the 
above. Moreover, was verified a 
higher level of latency and a 
reduction of level of the severity of 
convulsions. Complementary test 
suggest this activity maybe is 
related with the blocking of canals 
of calcium. The inhaling lavender 
oil vapor blocked pentylene-
tetrazole- and nicotine-induced 
convulsion and electroshock 
convulsion in mice. 

[33] 

Ocimum gratissimum L. Not available Essential oil obtained in Spring was 
able to protect animals against tonic 
seizures induced by electroshock 
(MES, 50 mA,  
0.11 s).  

Eugenol [34] 

Ocimum basilicum Aerial part When tested in mice, the essential 
oil, higher doses, produced 
significantly increased in a dose-
dependent manner the latency of 
convulsion and percent of animals 
exhibiting clonic seizures. 
Likewise, it reduced lethality in 
response to different convulsive 
stimulus used in this study.  

[35] 
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Ocimum basilicum Leaves Essential oil increased the latency 
for development of convulsions in 
pentylenetetrazol and PIC tests. For 
pentylenetetrazol, the effects of EO 
were reversed by flumazenil. EO 
did not interfered with the 
convulsions induced by strychnine. 

1.8-Cineole, linalool, 
and geraniol were the 
main components, 
comprising 92.9% of 
the oil. [36] 

 Not available Essential oil blocked the clonic 
seizures induced by 
pentylenetetrazole, picrotoxin and 
strychnine 

[37] 

LAURACEAE    
Laurus nobilis L. Leaves Anticonvulsant activity was 

observed against 
pentylenetetrazole- and maximal 
electroshock-induced seizures. At 
anticonvulsant doses, the essential 
oil produced sedation and motor 
impairment.  

Methyleugenol, 
eugenol and pinene 
[38] 

Myristica fragrans Seed Nutmeg oil was found to possess 
significant anticonvulsant activity 
against electroshock-induced hind 
limb tonic extension. It exhibited 
dose dependent anticonvulsant 
activity against pentylenetetrazole-
induced tonic seizures. It delayed 
the onset of hind limb tonic 
extensor jerks induced by 
strychnine. Also it was 
anticonvulsant at lower doses, 
whereas weak proconvulsant at a 
higher dose against 
pentylenetetrazole and bicuculline 
induced clonic seizures. 

[39] 

MYRTACEAE 
Eucalyptus citriodora Hook Leaves Not available Citronellal, 

citronellol, and 
citronellyl acetate 
[40]  

Eucalyptus urophylla Leaves The oil increased the number of 
mice protected against 
pentylenetetrazole-induced death 

[41] 
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Eucalyptus camaldulensis 
var. camaldulensis Dehn. 

Leaves Not available p-Cymene, 
spathulenol, 
cryptone, thymol, and 
linalool [42] 

Syzygium aromaticum (L.) 
Merr. & L.M. Perry 
=Eugenia caryophyllata 
Thunb. 

Flowers Inhibition of tonic convulsions 
induced by electroshock in rats [43] 

 

Psidium persoonii McVaugh 
 = Psidium guianense Pers. 

Leaves The doses of 100, 200, and 400 
mg/kg, by via oral reduced as dose-
dependent the severity of convulsions 
induced by pentylenetetrazole. 
Moreover, induced the depressor 
effect of spontaneous movement. 

[44-46] 

POACEAE 
Cymbopogon winterianus 
Jowitt  

Leaves Anticonvulsant activity was observed 
in pentylenetetrazole, pilocarpine, and 
strychnine tests. Anticonvulsant effect 
was blocked by flumazenil in 
pentylenetetrazole model. 

The EO showed 
presence of geraniol, 
citronellal, and 
citronellol as the 
main compounds. 
[47], [48] 

Cymbopogon citratus (DC) 
Stapf 

Leaves Anticonvulsant activity was observed 
in pentylenetetrazole, pilocarpine, 
strychnine, and maximal electroshock 
tests. 

[47], [49] 

Cymbopogon proximus Plant Administration of the oil to mice 
before induction of convulsions with 
electroshock, resulted in complete 
protection. There was partial 
protection in pentylenetetrazole, 
picrotoxin and strychnine tests. 

Piperitone, elemol, 
and eudesmol. [50] 

RANUNCULACEAE 
Nigella sativa L. Not 

available 
The oil was the most effective in 
preventing pentylenetetrazole-induced 
seizures relative to valproate; also 
showed significantly decreased 
oxidative injury in the mouse brain 
tissue in comparison with the 
pentylenetetrazole-kindling group 

Thymoquinone [51] 

RUTACEAE    
Citrus aurantium L.  Peel from 

fruits 
EO from peel increased the latency 
period of tonic seizures in 
pentylenetetrazol and maximal 
electroshock models. Effect was not 
dose-dependent 

 
[52] 
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VALERIANACEAE    
Nardostachys jatamansi (D. 
Don) DC. 

Not 
available 

A ketonic principle, jatamansone, 
isolated from oil of N. jatamansi, is 
more effective than quinidine and 
essential oil of jatamansi in 
suppression of ectopic ventricular 
activity in unanesthetized dogs 
produced by 2-stage coronary 
ligation, equal to quinidine in 
combating auricular flutter induced 
by injury stimulation, and more 
effective than Na diphenyl-hydantoin 
and essential oil of jatamansi in 
maximal electroshock seizures. 

Jatamansone 
[53] 
 

VERBENACEAE    
Lippia alba (Mill.) N.E. 
Brown.  

Not 
available 

The anticonvulsive effects of the 
essential oils (EOs) from three 
chemotypes of Lippia alba was 
observed. The animals were treated 
with citral (100 mg/kg, i.p.), α-
myrcene or limonene (200 mg/kg, 
i.p.), EOs chem. constituents, 
presented significant increases in the 
latency of convulsion and percentage 
of survival. The association of EOs 
with diazepam significantly 
potentiated their effects, suggesting a 
similar mechanism of action. 

Citral 
β-myrcene 
Limonene [54] 

Figure 1. Anticonvulsant chemical constituents of essential oils. 
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Considering the thirty species selected in this study, anticonvulsant effect was observed in twenty 

four of them using the PTZ model. The prevention of seizures induced by PTZ in laboratory animals is 
the principal protocol used to characterize a potential anticonvulsant drug. The PTZ test represents a 
valid model for human generalized myoclonic seizures and also by the absence of seizures. On other 
hand, seventeen species showed anticonvulsant effect by blocking tonic convulsions induced by MES. 
This test is considered to be a predictor of anti-epileptic drug activity against generalized tonic-clonic 
seizures. 

The more frequent studies involved substances tested via an intraperitoneal route. However, 
essential oils of Acorus gramineus Aiton and Lavandula stoechas L. only showed anticonvulsant 
activity when administered by inhalation. This pharmacological result is very interesting as it 
represents a non invasive route. In a recent review, Edris [55] also presented some comments about the 
effects of substances administered by inhalation. Additionally, have been suggestions that the 
inhibitory effect on the central nervous system occurs via gamma-aminobutyric acid (GABA)-ergic 
neuromodulation system. 

The anticonvulsant effect of the main chemical constituents of essential oils (Figure 1) have also 
been studied. The natural abundance of these compounds allowed systematic studies on their 
pharmacological properties. Most studies report antiseizure activity of these compounds in animal 
models of convulsion. The results showed that common essential oil constituents such as terpinen-4-ol 
[56,57], citral, β-myrcene, limonene [53,58], safranal [59,60], linalool [27,61], γ-decanolactone 
[28,62], α-terpineol [63], (-)-isopulegol [64], citronellol [65], thymoquinone [66], α,β-epoxycarvone 
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[67], (S)-(+)-carvone [68], eugenol, methyleugenol, isoeugenol, estragole, safrole [69], trans-anethole 
[70], (-)-borneol and carvacrol [58] are all bioactive in experimental models. Interesting, (R)-(-)-
carvone had no anticonvulsant effect. The study showed that the chiral center at carbon 4 in the 
carvone molecule is important in the interaction with the receptor. The molecule with isopropenyl 
group in S configuration at carbon 4 is clearly capable of reducing the convulsive effect of PTZ and 
PIC in terms of onset time. A comparative analysis of the constituents cannot however be done due to 
the different experimental conditions and variability of methods and routes of administration used in 
the evaluation of these compounds. 

Anticonvulsant activity was also identified in some sesquiterpenes such as valeranone [52] and β-
eudesmol [71]. Others compounds found in essential oils also showed this effect. For example, some 
phthalides such as butylidenephthalide, ligustilide, butylphthalide, neocnidilide, and senkyunolide 
[72]. α-Asarone, a phenylpropanoid, also presented effective anticonvulsant activity [19]. 

The present study reports a limited number of plant species based on a set of papers which the 
molecular mechanisms of anticonvulsant action of the volatile oils/constituents was possible to 
investigate. Of these, two species are prominent, Acorus gramineus Aiton and Aeollanthus suaveolens 

Mart. ex Spreng, belonging to the Araceae and Lamiaceae families, respectively.  
The activity of Acorus gramineus was suggested by the essential oil having anticonvulsant effect 

through the blockade of NMDA receptor. On other hand, the psychopharmacological effect of 
Aeollanthus suaveolens was attributed to the monoterpene compound linalool, reported to be a major 
component of essential oils in several aromatic plants, including this species. Recent findings provide 
evidence that the anticonvulsant effects of monoterpenes could be modulated by Ach mechanisms. 
Moreover, other studies suggest a direct interaction with the NMDA receptor complex [31]. 

4. Conclusions 

In conclusion, the thirty aromatic species, listed in the present paper and represented by their 
essential oils/chemical constituents, appear to be promissory as sources of anticonvulsant agents. 
Thirty anticonvulsant chemical constituents of essential oils also were related. Nevertheless, the data 
show that most chemical classes of compounds found in essential oils are effective in convulsion 
models. They must act by different mechanisms of action that merit further investigation. The future 
outlook for the development of new antiepileptic drugs derived from essential oils is therefore positive. 
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1. Introduction

Anxiety disorders are common in the general population and basic
pharmacological treatment of these disorders incurs significant costs,
thus constituting an important public health problem in developed
countries (Almeida et al., 2004; Bradley et al., 2007b). Furthermore,
the treatment of anxiety with the anxiolytic drugs currently on the
market today involves problems such as adverse and undesirable
effects. In an attempt to resolve these issues, interest has increased in
alternative therapies such as aromatherapy,which represents a possible
alternative to standard pharmacological treatment and has been used
for several conditions such as chronic pain, depression and anxiety
(Bradley et al., 2007b; Abuhamdah and Chazot, 2008).

Essential oils (EOs) are concentrated volatile compounds formed
as secondary metabolites in aromatic plants and characterized by a
strong odor (Bakkali et al., 2008; Silva et al., 2009). They have been
widely used in folk medicine and aromatherapy (Umezu et al.,
2002; Almeida et al., 2004). Studies have shown that certain EOs
decrease anxiety-related behavior in humans and animals (Bowers,
2006; Bradley et al., 2007b). Their biological effects may be the result
of the synergistic effect of all the molecules together or only of the
principal molecules present in larger concentrations in these oils
(Bakkali et al., 2008).

Linalool is a monoterpene frequently found as a major component
of EOs obtained from various species of well known aromatic plants
such as Lavandula angustifolia Mill., Melissa officinalis L., Rosmarinus
officinalis L. and Cymbopogon citratus DC (Elisabetsky et al., 1995;
Batista et al., 2008; Linck et al., 2009). It is widely used in themanufac-
ture of fragrances for shampoos, soaps and detergents (Mitić-Ćulafić
et al., 2009).

Recent studies have shown that, when inhaled, linalool is clearly
sedative, inducing hypothermia, reducing ambulation and increasing
pentobarbital-induced sleep time in mice (Linck et al., 2009). In addi-
tion, its anxiolytic profile has been demonstrated in the light/dark box
test and in social interaction and aggressive behavior tests (Linck
et al., 2010).

Linalool oxide is another substance that can also be found in some
herbal EOs, albeit as a minority component. It is a monocyclic alcohol
that can be formed from linalool by natural oxidation or may be pro-
duced by synthetic processes such as biotransformation of linalool
using the fungus Aspergillus niger. (Demyttenaere and Willemen,
1998; Hilmer and Gatfield, 2004; Santos et al., 2008).

The objective of this study was to evaluate the possible anxiolytic
effects of inhaled linalool oxide in mice by using the elevated plus-
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Fig. 1. Effect of linalool oxide on the number of open entries in EPM test. Evaluation of
different concentrations of linalool oxide by inhalation route (INH) and diazepam ad-
ministered intraperitoneally (i.p.) in male mice. Data are expressed as mean±SEM.
N=8. * pb0.05, ** pb0.01 compared with controls; ANOVA/Bonferroni multiple com-
parisons test.
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maze test and the light/dark box test as animal models of anxiety, and
to investigate the presence of a nonspecific muscle relaxant effect of
this substance by using the rotarod test.

2. Materials and methods

2.1. Animals

Male Swiss (Musmusculus) albinomice (25–35 g) from the Professor
Dr. Thomas George animal laboratory at the Laboratory of Pharmaceutical
Technology, Federal University of Paraíba were used in these experi-
ments. Animalswere kept in polypropylene boxes coveredwith sawdust
and maintained at controlled temperature (21±1 °C), with a 12-hour
light/dark cycle (lights on at 6 a.m.). Food (Purina® pellets) and water
were given ad libitum until 1 h prior to the experimental procedures.
All experiments were performed between 12:00 p.m. and 5:00 p.m.
Experimental protocols and procedures were approved by the Animal
Experimentation Ethics Committee (CEPA/LTF) and are in accordance
with EC Directive 86/609/EEC.

2.2. Drugs and treatments

Linalool oxide (Sigma-Aldrich, Brazil) was diluted with polyox-
yethylene sorbitan monooleate (Tween 80 0.2% v/v in distilled
water, VETEC, Brazil) to prepare linalool oxide emulsions (0.65%,
1.25%, 2.5% and 5.0%) minutes prior to the experiments. Diazepam
(Merck, Brazil) was dissolved in saline solution and used as a positive
control (0.5 mg/kg or 2 mg/kg). It was administered intraperitoneally
(i.p.) at a volume of 0.1 ml/10 g of bodyweight. Negative control groups
consisted of inhaled 0.2% Tween or intraperitoneal saline solution.

2.3. Inhalation apparatus

The inhalation apparatus consisted of an acrylic box measuring
36×30×29 cm. The floor consisted of a stainless steel grid onto
which the animals were placed individually. There were four holes
(each measuring 2 cm in diameter) on the front and back walls into
which drug-embedded cotton wool was placed, alternating between
2.5 ml of saline solution and 2.5 ml of linalool oxide emulsion. Each
animal was individually evaluated in the test shortly after 7 min of
exposure to the inhalation chamber. Each animal was exposed only
once, and after four animals had been exposed, the cotton wool con-
taining the linalool oxide was replaced to ensure that the concentra-
tion of the drug was maintained.

2.4. Elevated plus-maze test

The elevated plus-maze (EPM) test was first evaluated for rats
(Pellow et al., 1985) and later adapted formice (Lister, 1987). The open-
ness of the apparatus combined with its elevation serves to generate
behavioral changes predominantly associated with anxiety (Schmitt
and Hiemke, 1998). It relies on the natural anxiety-related behavior
of rodents to remain in shadows, close to walls and to avoid heights
(Bradley et al., 2007a). The apparatus was made of gray acrylic material
(Insight®) and consisted of two open arms (30×5×0.25 cm) and two
enclosed arms (30×5×15 cm) radiating from a central platform
(5×5 cm) to form a plus sign. The apparatus was elevated to a height
of 38.5 cmand placed inside a sound-attenuated room. At the beginning
of the trial, an animal was placed on the central platform of the maze,
facing an open arm. The number of entries and the time spent in the
open arms, as well as the number of crossings between compartments,
were counted during a 5-minute test period. Entry into an armwas con-
sidered valid only when all four paws of the animal were inside that
arm (Biala and Kruk, 2008).
2.5. Light/dark box test

This test is based on the innate aversion of rodents to brightly lit
areas and on their spontaneous exploratory behavior in response to
a novel environment and to light (Pultrini et al., 2006). The apparatus
consisted of an acrylic box 28 cm wide, 14 cm high and 13.4 cm long,
divided into two separate compartments, occupying two-thirds and
one-third of the total volume, respectively. The larger chamber was
white and directly lit by a 60-watt light bulb,while the smaller chamber
was entirely black and enclosed under a dark cover. The compartments
were connected by an open door located at floor level in the center of
the box. At the beginning of the test, the mice were placed individually
at the center of the brightly lit chamber, facing the opening, and were
allowed to explore the entire apparatus for 5 min. During this experi-
mental session, the time spent in the well-lit compartment and the
number of transitions between compartments was registered. A com-
partment entry was considered valid when the animal's four paws
were inside that chamber.

2.6. Rotarod test

This procedure was first described by Dunham andMiya, 1957 and
is suitable for detecting motor impairment due to pharmacological
agents such as skeletal muscle relaxants or central nervous system
depressants (Pultrini et al., 2006). The rotarod treadmill (Ugo Basile,
Model 7750, Italy) consisted of a bar with a diameter of 2.5 cm, sub-
divided into four compartments by disks of 25 cm in diameter rotating
at 7 revolutions per minute (rpm). Mice were submitted to three train-
ing sessions 24 h prior to testing and those lasting b90 s were rejected.
Motor performance was evaluated immediately prior to treatment
(basal) and at 30, 60 and 120 min after treatment.

2.7. Statistical analysis

The data obtainedwere evaluated using ANOVA followed by Bonfer-
ronimultiple comparisons test. Data were analyzed using the GraphPad
Prism software (version 5.0) and experimental groups were compared
with the vehicle group. P-valuesb0.05 were considered statistically
significant.

3. Results

3.1. Elevated plus-maze test

Fig. 1 shows that both linalool oxide inhalation (0.65%, 2.5% and
5.0% w/w) and intraperitoneal diazepam resulted in an increase in
the number of open entries compared to the respective control
groups (pb0.05 and pb0.01, respectively). As illustrated in Fig. 2,



Fig. 4. Effect of linalool oxide on the time (s) spent in light compartment in light–dark
box test. Evaluation of different concentrations of inhaled linalool oxide and diazepam
i.p. in male mice. Data are expressed as mean±SEM. N=8. * pb0.05, ** pb0.01,
*** pb0.001 compared with controls; ANOVA/Bonferroni multiple comparisons test.

Fig. 2. Effect of linalool oxide on the open duration (s) in EPM test. Evaluation of different
concentrations of inhaled linalool oxide anddiazepam i.p. inmalemice.Data are expressed
asmean±SEM. N=8. * pb0.05, ** pb0.01, *** pb0.001 compared with controls; ANOVA/
Bonferroni multiple comparisons test.
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the time spent in the open arms was also significantly affected by all
the concentrations of linalool oxide and diazepam (pb0.05, pb0.01 and
pb0.001, respectively). The effects of linalool oxide inhalation (0.65%,
2.5% and 5.0%w/w) and intraperitoneal diazepam resulted in significant
increases in the total number of entries into the arms (pb0.05, pb0.01
and pb0.001, respectively) (Fig. 3).

3.2. Light/dark box test

The results of the light/dark box test are shown in Figs. 4 and 5.
As shown in Fig. 4, all the linalool oxide and diazepam groups spent
significantly more time in the brightly lit chamber compared to the
respective control groups (pb0.05, pb0.01 and pb0.001). In addition,
there was a significant increase in the number of crossings between
the compartments as a consequence of the effect of 0.65%, 2.5% and
5.0% linalool oxide and diazepam compared to controls (pb0.05,
pb0.01 and pb0.001) (Fig. 5).

3.3. Rotarod test

Previous treatment with linalool oxide failed to modify motor per-
formance on the rotarod, unlike the significant effect observed only
30 min following treatment with diazepam used as positive control
(Fig. 6).

4. Discussion

In the modern world, anxiety disorders have become common ail-
ments and are usually associated with other psychiatric disorders
(Linck et al., 2010). Despite the availability of treatment with the
arsenal of anxiolytic drugs currently available on the market, many
Fig. 3. Effect of linalool oxide on the total arms entries in EPM test. Evaluation of different
concentrations of inhaled linalool oxide anddiazepam i.p. inmalemice.Data are expressed
asmean±SEM. N=8. * pb0.05, ** pb0.01, *** pb0.001 compared with controls; ANOVA/
Bonferroni multiple comparisons test.
of these pharmaceutical options, such as benzodiazepines, are fairly
nonselective and may cause significant adverse effects such as depen-
dence, withdrawal syndrome or muscle relaxation.

Manyplants exert recognizedmedicinal effects on the central nervous
system and are able to act on chronic conditions such as anxiety and
depression that do not respond well to conventional therapeutic treat-
ments (Blanco et al., 2009). Due to the constant need to identify new
treatments for anxiety disorders, aromatherapy has grown in importance
as an area in alternative medicine with proven high efficacy in reducing
stress and improving mood disorders (Bradley et al., 2007a; Steflitsch
and Steflitsch, 2008).

According to Umezu et al. (2002), although the odor of OEs appears
to exert an active effect, this odor alone is ineffective because of an
õadaptation that occurs in olfactory receptor cells. The same author
has suggested that EOs may possess psychoactive activity, affecting
brain function pharmacologically (Umezu, 1999, 2000; Umezu et al.,
2001).

When inhaled through the nose and olfactory cortex, the odors of
EOs seem to exert a direct effect on the limbic system where anxiety
and emotions are usually generated (Bradley et al., 2007a). This gives
inhalation an advantage over other routes of administration such as,
for example, the oral route, and eliminates the possibility of any
chemical changes to the oil as it passes through the digestive system
(Bradley et al., 2007a).

Linalool, a monoterpene found in high concentrations in the EOs
of various species of aromatic plants, has been used in traditional
medical systems to relieve symptoms and cure a variety of diseases
(Peana et al., 2002). It is a mono-oxygenated monoterpene containing
a chiral center. The anxiolytic activity of this metabolite has been
reported in the literature. Linalool oxide is a di-oxygenatedmonoterpene
containing two chiral centers. The more complex stereochemistry of
Fig. 5. Effect of linalool oxide on the transitions number between compartments in
light–dark box test. Evaluation of different concentrations of inhaled linalool and diaz-
epam i.p. in male mice. Data are expressed as mean±SEM. N=8. * pb0.05, ** pb0.01,
*** pb0.001 compared with controls; ANOVA/Bonferroni multiple comparisons test.



Fig. 6. Effect of linalool oxide upon the ability of mice to remain on the bar in rotarod test. Evaluation of different concentrations of inhaled linalool oxide and diazepam i.p. in male
mice. Data are expressed as mean±SEM. N=8, ** pb0.01 compared with control; ANOVA/Bonferroni multiple comparisons test.
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this metabolite may confer greater stereoselectivity in receptors that are
associated with anxiolytic activity. We believe that linalool oxide has a
better pharmacological profile compared to that of linalool. In fact, it
is known that 2,5-substituted tetrahydrofuran subunits are found in
many biologically active natural products and contribute to the phar-
macological action of various natural substances (McLaughlin, 2008;
Bermejo et al., 2005). There is a growing interest in this chemical
group. Therefore, these experimental results with linalool oxide repre-
sent the first report of the anxiolytic activity of a representative natural
molecule of the 2,5-substituted tetrahydrofuran group. Investigation of
its mechanism of action should be an objective of future studies.

\In the present study, the effect of linalool oxide was investigated
in mice, being administered by inhalation at concentrations of 0.65%,
1.25%, 2.5% and 5.0%. Results show that the anxiolytic drug profile of
this monoterpene is similar to that of linalool in mice when a 3% con-
centration is inhaled (Linck et al., 2010).

The EPM test is a useful and valid animal model for measuring
anxiety by investigating aspects of physiological and pharmacological
behavior (Martinez et al., 2005; Bessa et al., 2005). This method is
able to reproduce anxiolytic or anxiogenic effects in rodents in
which anxiolytic substances tend to increase the number of entries
into the open arms of the device and the time spent there, while
anxiogenic substances have the opposite effect (Lister, 1987, 1990;
Pellow and File, 1986; Santos et al., 2006; Daza-Losada et al., 2008).
In this study, linalool oxide increased the number of entries into the
open arms of the device (Fig. 1) and the time spent in the open
arms of the maze (Fig. 2), behaviors indicative of anxiolytic activity
and similar to the positive pattern effects expected following the
use of diazepam (Deng et al., 2010). The total number of entries in
the maze is calculated by adding the number of times the animal
goes into the open arms of the device plus the number of times it
goes into the closed arms. The total distance traveled by the animals
is a measure of locomotor activity (Faturi et al., 2010), and the results
showed that linalool oxide increased ambulation in these animals
(Fig. 3). The anxiolytic effects of certain drugs such as benzodiaze-
pines are accompanied by decreased locomotor activity and sedation
(Park et al., 2005). Development of new anxiolytics that do not induce
sedative effects and/or inhibit locomotion would be highly useful
(Park et al., 2005). Since OXL stimulated locomotor activity in this
experiment, it is reasonable to conclude that OXL has a better anxiolytic
profile compared with other drugs.

In order to obtain further knowledge on the possible anxiolytic pro-
file of linalool oxide, the light/dark box test was also performed. This
test is widely used with rodents as a model for screening anxiolytic
and anxiogenic drugs, based on the innate aversion of rodents to well-
lit areas and the spontaneous exploratory behavior of these animals
(Wei et al., 2007). An analogy with anxiety is generated by the conflict
between the rodent's desire to explore and its aversion to unknown
spaces and brightly lit areas (Pultrini et al., 2006). The anxiolytic-like
effect of a drug may be reflected in an increase in the time spent in
the well-lit compartment and by an increase in the number of times
the animal crosses from one compartment to the other (Bradley et al.,
2007b). The results were consistentwith data in the literature, showing
an increase in the time spent in thebrightly lit compartment (Fig. 4) and
an increase in the number of movements from one compartment to the
other (Fig. 5). In the light/dark test, diazepam also caused an increase in
the exploratory behavior of animals by increasing the time they spent
exploring the well-lit area of the box (Fig. 4) as well as the number of
movements between compartments (Fig. 5), confirming its role as a
positive control of anxiety.

The rotarod test was performed to complement the other experi-
ments and to investigate whether linalool oxide would cause muscle
relaxation in the animals. This test is useful for evaluating the integrity
of motor coordination in animals based on their ability to continue
walking on a rotating bar for a certain period of time (Capasso et al.,
1996). It can be used to detect physical disabilities due to pharma-
cological agents such as muscle relaxants and central nervous system
depressants (Sen and Chaudhuri, 1992; Pultrini et al., 2006). When
the performance of animals treated with a certain drug is investigated
using the rotating bar and is found to be similar to that of the control
group, this suggests that motor coordination has not been impaired
in those animals (Blanco et al., 2009). Linalool oxide inhalation did
not appear to cause muscle relaxation or motor coordination deficit,
since there was no decrease in the time spent on the bar compared to
the control group.

The combined results of this study allow us to conclude that lina-
lool oxide exerts an anxiolytic effect on mice without causing motor
impairment. Together with other studies conducted in this area, this
study may lead to further investigation aimed at discovering new
drugs for the treatment of anxiety disorders.
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ANEXOS II 

 

Resumos publicados em anais de eventos científicos na vigência do doutorado 

 

1. Possível efeito ansiolítico do óleo essencial de Lavandula angustifolia MILLER 

(lavanda) por via inalatória no teste da interação social em ratos. III Reunião 

Regional FeSBE. Fortaleza, 2008; 

 

2. Caracterização de atividade comportamental no snc e investigação de efeito 

ansiolítico-sedativo de Dioclea virgata (Rich.) amshoff (FABACEAE) em 

camundongos. III Reunião Regional FeSBE. Fortaleza, 2008; 

 

3. Efeitos da inalação do óleo essencial de Lavandula angustifolia Miller sobre o 

comportamento de camundongos. XX Simpósio de Plantas Medicinais do 

Brasil / X Congresso Internacional de Etnofarmacologia. São Paulo, 2008; 

 

4. Avaliação do efeito de (-)-Alfa-Terpineol em camundongos nos modelos do rota 

rod e do labirinto em cruz elevado. V Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais. 

Rio de Janeiro, 2009; 

 

5. Avaliação dos efeitos do óxido de linalol por via inalatória em camundongos nos 

testes de campo aberto e labirinto em cruz elevado. V Simpósio Brasileiro de 

Óleos Essenciais. Rio de Janeiro, 2009; 

 

6. Efeito do óxido de linalol por via inalatória em camundongos no teste do claro-
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7.  Efeito ansiolítico do óleo de lavanda em roedores por via inalatória. XXI 

Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil. João Pessoa, 2010; 

 

8.  Avaliação bioquímica da injúria hepática experimental induzida pelo tratamento 

crônico de ratos com d-limoneno. XXI Simpósio de Plantas Medicinais do 

Brasil. João Pessoa, 2010. 
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03.004 - POSSÍVEL EFEITO ANSIOLÍTICO DO ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA MILLER (LAVANDA) POR VIA INALATÓRIA NO TESTE DA
INTERAÇÃO SOCIAL EM RATOS. 1Silva, M. R. da ; 2Lima, N. G. P. B. ; 3Maior, F.

N. S. ; 4Oliveira, F. de S. ; 5Nóbrega, F. F. F.; 6Montes, G. C. ; 7Morais, L. C. S.

L. de ; 8Almeida, R. N. de ; 1,2,3,4,5,6,7,8Departamento de Ciencias Farmacêuticas,
LTF - UFPB.

Objetivos:

Em busca de alternativas terapêuticas no tratamento da ansiedade foi realizado

um estudo do possível efeito ansiolítico do óleo essencial de lavanda pela via

inalatória em ratos no teste da interação social.

Métodos e resultados:

Ratos Wistar machos de 3 meses de idade, pesando entre 250-350 g, foram

divididos em grupos de 5 duplas de animais: controle, experimentais e padrão e

foram avaliados os comportamentos de interação social após os respectivos

tratamentos. Cada animal dos grupos experimentais foi tratado individualmente

por via inalatória, em uma caixa de inalação de acrílico específica (36 x 30 x 29

cm), durante sete minutos, com o óleo nas concentrações de 0,5%, 1,0% e 2,5%

preparadas em forma de emulsão (0,1 mL do óleo para 20 mL; 10mL e 4.5 mL

respectivamente, de água bidestilada, seguido de forte agitação). Os animais do

grupo controle, segundo a mesma metodologia, foram expostos por via aérea a

uma solução de salina a 0,9 %.  O Diazepam foi utilizado como droga padrão,

por via intraperitoneal, na dose de 1mg/kg. Imediatamente após este intervalo,

cada animal foi colocado no aparato experimental que consistia de uma arena

circular metálica medindo 55 cm de diâmetro por 40 cm de altura, na qual os

parâmetros avaliados durante dez minutos para cada animal foram o

comportamento sexual, o tempo de limpeza mútua e de cheirar o outro par.

A concentração de 0,5% foi capaz de aumentar o comportamento sexual (7,6 ±

1,2 vs 2,4 ± 1,4) entre os animais, enquanto na concentração de 1%, o óleo

aumentou o comportamento sexual (7,8 ± 0,4 vs 2,6 ± 0,2) e o tempo de limpeza

mútua (32,2 ± 2,9 vs 7,0 ± 1,6). A concentração de 2,5% apresentou uma

atividade mais intensa uma vez que todos os parâmetros de comportamento

sexual (7,6 ± 0,9 vs 2,2 ± 0,9) e os tempos de limpeza mútua (22,8 ± 2,6 vs 3,8 ±

0,6) e de cheirar (48,6 ± 7,7 vs 16,4 ± 1,3) foram alterados, caracterizando uma

maior interação entre os animais. O diazepam na dose utilizada alterou os

tempos de limpeza mútua e de cheirar, respectivamente, segundo a seguinte

estatística 26,8 ± 3,3 vs 10,0 ± 1,4; 34,4 ± 5,0 vs 20,8 ± 2,0.

Conclusões:

Com base nos dados experimentais o tratamento de ratos pela via inalatória com

o óleo essencial de lavanda pode ter indicativo de efeito ansiolítico por aumentar

atividades de interação social entre os animais.
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03.009 - CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE COMPORTAMENTAL NO SNC E
INVESTIGAÇÃO DE EFEITO ANSIOLÍTICO-SEDATIVO DE Dioclea virgata (Rich.)
Amshoff (FABACEAE) EM CAMUNDONGOS. 1Santos, C. C. de M. P. ; 2Nóbrega,
F. F. F.; 3Mota, V. G. ; 4Maior, F. N. S. ; 5Morais, L. C. S. L. de ; 6Almeida, R. N.

de ; 2,4,5,6Departamento de Ciencias Farmacêuticas, LTF - UFPB.

Objetivos:
Com o objetivo de ampliar os conhecimentos farmacológicos e desenvolvimento de novas

alternativas terapêuticas para ansiedade, o presente trabalho investigou possíveis efeitos

psicofarmacológicos em modelos animais da  Fração Clorofórmica  de  Dioclea  virgata

(FCDv).

Métodos e resultados:
Camundongos Swiss, albinos, 30-40g, com 3 meses de idade, divididos em grupos de 10

animais de ambos os sexos (sendo 5 machos e 5 fêmeas), foram tratados, via ip, com: 125,

250 e  500 mg/kg da  FCDv,  e  com veículo para  realização de  testes gerais: triagem

farmacológica comportamental e teste de potencialização do tempo de sono induzido pelo

pentobarbital; e dos testes do campo aberto, e da placa perfurada para estudo da atividade

ansiolítica-sedativa.  Os  camundongos  tratados  com  a  FCDv  (250  e  500  mg/kg)

apresentaram diminuição da ambulação, resposta ao toque diminuída e sedação. As doses

de 125 (193,2 ± 8,2 s.) e  250 mg/kg (190,1 ± 7,1 s.) induziram a uma diminuição na

latência para início do sono quando comparados com o grupo controle (230,4 ± 9,4 s.),

não alterando o tempo de sono. No teste do campo aberto, os animais tratados com a

FCDv (250 mg/kg) apresentaram uma diminuição da ambulação (94,60 ± 9,1 vs 135,8 ±

13,4)  e do comportamento de levantar (25,8 ± 4,2) em relação ao controle (43,4 ± 4,7),

ocorreu também redução na defecação dos grupos tratados com 125 (0,4 ± 0,1) e 250

mg/kg (0,2  ±  0,1)  da  FCDv  em relação  ao  grupo  controle  (1,3  ±  0,3);  o  tempo  de

auto-limpeza não sofreu alteração com as doses testadas. FCDv não promoveu alterações

significativas nos parâmetros: número de levantar,  número de cruzamentos no teste da

placa perfurada, entretanto, na dose de 250 mg/kg provocou uma diminuição no número

de mergulhos (24,1 ± 2,9 vs 33,1 ± 2,3 do controle).

Conclusões:

FCDv apresenta efeitos psicofarmacológicos sugestivos de droga psicoléptica,

com promissora atividade do tipo sedativa, ansiolítica
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Efeitos da inalação do óleo essencial de Lavandula angustifolia Miller sobre o 
comportamento de camundongos 
Montes, G.C1; Silva, M. R.1; Mota, V. G.1; Souto Maior, F. N.1; Santos, C. C. M. P.1; Almeida, R. N. 
de2; Lima, N. G. P. B.1 - 1UFPB - LTF; 2UFPB - Fisiologia e Patologia/LTF 
 
Introdução: O óleo essencial de Lavandula angustifolia Miller (Lamiacea) possui comprovadas 
ações sobre o SNC pela via i.p., contudo o estudo de suas ações pela via inalatória continua 
restrito, desta forma esta investigação busca avaliar seus efeitos através desta via visto ser esta a 
que produz menores efeitos colaterais. 
Métodos: Camundongos machos Swiss de peso entre 25 - 35g, foram divididos em 3 grupos de 8 
animais compreendendo controle, experimental e padrão. O grupo experimental recebeu 
tratamento inalatório (7 min.) com o óleo de lavanda, obtido por destilação a vapor das flores da 
planta, nas concentrações de 0,5%, 1,0% e 2,5% preparadas em forma de emulsão, enquanto os 
animais do grupo controle foram expostos por via aérea a uma solução de NaCl a 0,9 % (7 min.). 
O Diazepam foi utilizado como droga padrão por via i.p. na dose de 1mg/kg (30min.). A inalação 
foi realizada em caixa apropriada de acrílico (36 x 30 x 29 cm), onde após o tempo de inalação 
cada animal foi colocado durante 5 min. no aparato experimental do campo aberto (CA) ou por 10 
min no teste de esconder esferas (EE), sendo que os grupos para cada método foram diferentes. 
Os parâmetros avaliados foram a quantidade de bolos fecais, o número de elevações e o do 
tempo de imobilidade no CA e o número de esferas encobertas no EE. Os dados obtidos foram 
expressos em média ± erro padrão e o método estatístico empregado foi o teste “t” de Student não 
pareado, os resultados significativos obtiveram valor de p < 0,05. 
Resultados: Significativamente no teste do CA houve redução da defecação dos animais (1,3 ± 
0,4 vs 3,0 ± 0,6; 1,2 ± 0,1 vs 2,5 ± 0,5) e do tempo de imobilidade (0,1 ± 0,1 vs 7,0 ± 1,9; 0,8 ± 0,8 
vs 47,0 ± 12,1) nas concentrações de 0,5% e 1,0% respectivamente; enquanto ocorreu aumento 
do número de elevações (21,2 ± 3,8 vs 9,5 ± 2,0) na concentração de 0,5%. O Diazepam 
promoveu alterações no número de bolos fecais (1,8 ± 0,7 vs 8,6 ± 0,6) e na quantidade de 
elevações (2,2 ± 0,2 vs 0,5 ± 0,2) nas concentrações de 0,5% e 2,5% respectivamente. A inalação 
do óleo ainda foi capaz de reduzir o comportamento de esconder esferas (3,0 ± 0,7 vs 12,0 ± 0,7) 
na concentração de 1,0%.  
Conclusão:  Os dados demonstram que o tratamento dos animais pela via inalatória com o óleo 
essencial de Lavandula angustifolia Miller apresentou alterações comportamentais indicativas de 
efeito ansiolítico. 
Planta em estudo: Lavandula angustifolia Miller 
Palavras-Chave: Lavandula angustifolia Miller 
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 Palavras Chave: (-)-alfa-terpineol, monoterpeno, ansiedade 

Introdução 

O (-)-alfa-terpineol [(-)-a-TPN] é um monoterpeno, 
derivado do mentol, encontrado em uma variedade 
de óleos essenciais1. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a possível atividade ansiolítica do (-)-a-TPN, 
por via intraperitoneal (i.p.) em camundongos e 
investigar se tal substância interfere com a atividade 
motora do animal. 

Resultados e Discussão 

TESTE DO LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO  
O teste do Labirinto em Cruz Elevado (LCE) é 

utilizado para avaliar substâncias ansiolíticas, que 
levam o animal a aumentar o número de entradas e 
o tempo de permanência nos braços abertos2. O (-)-
a-TPN não aumentou o número de entradas dos 
animais nos braços abertos em comparação com o 
grupo controle (fig.1). Os grupos (-)-a-TPN 
200mg/kg e Diazepam (DZP) aumentaram o tempo 
de permanência dos animais nos braços abertos e 
diminuíram o tempo de permanência nos braços 
fechados, em relação ao controle (fig.2), sugerindo 
que (-)-a-TPN 200mg/kg pode apresentar efeito 
ansiolítico.  

 
Figura 1 . Efeito do (-)-α-TPN i.p. e do DZP i.p. 
sobre nº de entradas dos camundongos nos braços 
do LCE. Dados expressos em média ± E.P.M., n=8.  
ANOVA seguido do Teste de Comparações 
Múltiplas de Dunnett. *** p<0,001 vs controle. 
 
TESTE DO ROTA ROD 

O teste do Rota-rod é adequado para detectar 
prejuízo motor por drogas que causam relaxamento 
ou por drogas depressoras do sistema nervoso 
central3. O (-)-a-TPN 200mg/kg no tempo de 90 
minutos diminuiu o tempo de permanência dos 
animais na barra giratória, em relação ao controle 

(fig.3), podendo sugerir uma diminuição da 
coordenação motora dos animais na dose mais alta 
do (-)-a-TPN. 

 
Figura 2.  Efeito do (-)-α-TPN i.p. e do diazepam i.p. 
sobre o tempo de permanência, em segundos, dos 
camundongos nos braços do LCE. Dados expressos 
em média ± E.P.M., n=8. ANOVA seguido do Teste 
de Comparações Múltiplas de Dunnett. *** p<0,001  
vs controle. 

 
Figura 3 . Efeito do (-)-α-TPN i.p. sobre o 
desempenho dos camundongos na barra giratória 
do aparelho de rota Rod. Dados expressos em 
média ± E.P.M., n=8.  ANOVA seguido do Teste de 
Comparações Múltiplas de Dunnett. * p<0,05 vs 
controle. 
  

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos, o tratamento de 
camundongos com o (-)-a-TPN na dose de 
200mg/kg pode interferir na coordenação motora 
dos animais e pode ter indicativo de efeito 
ansiolítico. 
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 Palavras Chave: óxido de linalol, ansiedade, inalação 

Introdução 

A aromaterapia tem sido usada para tratar 
ansiedade, já que óleos essenciais inalados tem 
efeito direto sobre o sistema límbico, onde as 
emoções são geradas1. O óxido de linalol (OXL) é 
um monoterpeno derivado do linalol encontrado em 
algumas espécies de plantas aromáticas2. Este 
trabalho teve como objetivo investigar a possível 
atividade ansiolítica do OXL por via inalatória (v.i.) 
em camundongos. 

Resultados e Discussão 
TESTE DO CAMPO ABERTO 

O campo aberto é usado para medir o conflito de 
roedores em explorar ou ter aversão a ambientes 
abertos e iluminados3. Não houve efeito significativo 
dos grupos OXL, comparados ao controle. O 
Diazepam (DZP) 0,5mg/kg aumentou o número de 
ambulações em relação ao controle (tab.1). 
 
Tabela 1.  Efeito do OXL v.i. e DZP intraperitoneal 
(i.p.) em camundongos no modelo do campo aberto 

 
Grupos  

 

Nº de 
ambulações  

Tempo de 
limpeza 

(seg) 

Nº de 
levantar 

Nº de 
bolos 
fecais 

H2O  89,9 ±7,8 58,4 ± 15,8 41,9 ± 2,4 0,5 ± 0,3 
0,65% 101,5 ± 8,9 50,9 ± 10.7 40,9 ± 2,7 1,2 ± 0,4 
1,25% 78,0 ± 7,4 53,6 ± 14,2 37,5 ± 4,3 1,5 ± 0,5 
2,5% 109,0 ± 125 13,1 ± 9,9 48,3 ± 3,4 0,9 ± 0,3 
5,0% 64,5 ±9,2 67,3 ± 16,2 30,5 ± 4,3 1,5 ± 0,4 

Salina ip 102,8 ± 7,5 24,5 ± 7,0 44,3 ± 3,4 1,9 ± 0,5 
DZP ip 179 ± 33,9** 15,0 ± 7,3 44,7 ±10,0 0,8 ± 0,4 

Dados expressos como média ± E.P.M., n = 8. ANOVA seguido 
do Teste de Comparações Múltiplas de Dunnett (ambulações, 
limpeza e levantar). Teste de Kruskal-Wallis seguido do Teste de 
Comparações Múltiplas de Dunn (bolos fecais). **p<0,01 vs 
controle i.p. Controle inalatório (H20 + tween 80 2%).  
 
TESTE DO LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO  

No teste do LCE, o aumento do tempo gasto e do 
número de visitas nos braços abertos do aparelho 
sugere um perfil de atividade ansiolítica1,4. Os 
grupos OXL e DZP aumentaram o número de 
entradas (fig.1) e o tempo de permanência (fig.2) 
nos braços abertos em relação aos seus respectivos 
controles. OXL 5,0% teve menor número de 
entradas nos braços fechados que o controle (fig.1). 

O tempo de permanência nos braços fechados 
(fig.2) foi menor em todos os grupos OXL e DZP, 
comparados com seus controles. 

 
Figura 1 . Efeito do OXL v.i. e DZP i.p. sobre nº de 
entradas dos camundongos nos braços do LCE. 
Dados expressos em média ± E.P.M., n=8.  ANOVA 
seguido do Teste de Comparações Múltiplas de 
Dunnett. *p<0,05; **p<0,01 vs controle. 

 
Figura 2.  Efeito do OXL (v.i.) e DZP i.p sobre o 
tempo de permanência (seg) dos camundongos nos 
braços do LCE. Dados expressos em média ± 
E.P.M., n=8. ANOVA seguido do Teste de 
Comparações Múltiplas de Dunnett. *p<0,05; 
**p<0,01; ***p<0,001 vs controle. 

Conclusões 

Os resultados obtidos no teste do LCE sugerem que 
o tratamento de camundongos com OXL, por via 
inalatória, apresenta um possível efeito ansiolítico. 
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Resumo

OBJETIVOS:

Na  busca  de  novas  alternativas  para  o  tratamento  da  ansiedade,  foi  realizada  a  avaliação  do  possível  efeito  ansiolítico  do
monoterpeno óxido de linalol (OXL) pela via inalatória em camundongos, utilizando o teste do claro-escuro, cujo fundamento é
baseado no conflito do roedor em explorar um ambiente novo a sua aversão por lugares bastante iluminados.

MÉTODO E RESULTADOS:

Camundongos  albinos  swiss  machos  de  2  a  3  meses  de  idade,  pesando entre  25-35g,  foram divididos  em grupos  controle,
experimentais e padrão e foram avaliados no teste do claro-escuro. Cada animal foi tratado individualmente, por via inalatória, em
uma  caixa  de  inalação  de  acrílico  específica,  durante  7  minutos.  Os  grupos  experimentais  foram expostos  ao  OXL nas
concentrações de 0,65%, 1,25%, 2,5% e 5,0%. O grupo controle foi  exposto ao tween 80 (2%) em água destilada, o mesmo
veículo utilizado para a diluição do OXL. O diazepam (DZP) foi utilizado como droga padrão, por via intraperitoneal, na dose de
0,5mg/kg, diluído em solução salina. Após o tratamento, cada animal foi avaliado utilizando o teste do claro-escuro. O aparato
consistia em uma caixa acrílica dividida em 2 compartimentos, com uma pequena passagem entre estes. Um dos compartimentos
era transparente e iluminado por uma lâmpada de 60 watts  e o outro com paredes recobertas com revestimento preto, ficando
totalmente  escuro.  Os  parâmetros  avaliados  durante  5  minutos  para  cada  animal  foram o  número  de  entradas  e  o  tempo de
permanência nos compartimentos claro e escuro e o número de cruzamentos entre um compartimento e outro. Os resultados foram
expressos  com média±epm (n=8),  considerando  como  significativo  p<0,05.  Em todas  as  concentrações,  o  OXL aumentou
significativamente o tempo de permanência dos animais no claro: 0,65% (136,9±12,2), 1,25% (171,1±15,6), 2,5% (139,6±14,2),
5,0%  (153,8±12,4)  vs  controle  (69,0±10,6)  e  diminuiu  o  tempo  de  permanência  no  escuro:  0,65%  (131,3±15,1),  1,25%
(131,3±15,1), 2,5% (163,6±14,2), 5,0% (145,8±12,5) vs controle (230,1±10,3). O DZP também aumentou o tempo de permanência
no claro (197,5±14,4) vs controle (121,3±15,5) e diminuiu o tempo de permanência no escuro (104,8±14,4) vs (177,8±15,9). OXL
aumentou o número de entradas no claro nas concentrações de 0,65% (5,7±0,9), 2,5% (7,1±1,0) e 5,0% (5,6±0,6) vs controle
(2,7±0,5).  Na concentração de 2,5%, houve aumento no número de entradas  no escuro (7,8±1,0)  vs (3,7±0,6).  O número de
cruzamentos foi  significativamente maior nas concentrações de 0,65% (12,4±1,6) e 2,5% (14,9±12,0) vs controle (6,4±1,2). O
DZP aumentou o número de entradas no claro (11,2±0,6) vs controle (5,2±0,5), o número de entradas no escuro (11,5±0,6) vs
(6,4±0,6) e o número de cruzamentos (22,8±1,1) vs (11,6±1,1).

CONCLUSÃO:

Com base nos resultados, o tratamento de camundongos pela via inalatória com o OXL é sugestivo de efeito ansiolítico.
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Introdução:  Lavandula  angustifolia  Miller  (Lavanda)  é  uma  espécie  vegetal  que  têm 
apresentado promissores efeitos no sistema nervoso central. Tendo como base, a significativa 
parcela da população mundial que sofre de ansiedade, o presente trabalho investigou o efeito 
ansiolítico  do  óleo  de  lavanda  administrado  por  via  inalatória  em  testes  de  ansiedade. 
Métodos: Camundongos Suíços (30‐35 g) machos, com 3 meses de idade, foram divididos em 
grupos de 8 animais. Um grupo controle foi tratado com solução salina e outros 3 grupos, com 
óleo essencial de  lavanda  (OELa) em concentrações de 0,5%; 1,0% e 2,5% por via  inalatória, 
além de um grupo  tratado com diazepam  (DZP 1 mg/kg) por via  intraperitoneal. Os animais 
dos grupos OELa  foram  colocados  individualmente em uma  caixa de acrílico específica para 
inalação do óleo durante 7 min. Na triagem comportamental  foram observados os principais 
comportamentos  dos  animais.  No  teste  de  esconder  esferas,  os  animais  foram  colocados 
individualmente na caixa de observação durante 10 min. sendo registrado o número de esferas 
encobertas por serragem. No teste do "rota rod”, foi registrado o tempo de permanência de 
cada animal na barra giratória por um período de 3 min. Os resultados foram analisados com o 
teste t de Student (p<0,05) e expressos em média ± epm (Comitê de Ética Animal: Nº 0505/05). 
Resultados:  Na  triagem,  os  animais  apresentaram  auto‐limpeza,  aumento  de  ambulação  e 
diminuição  de  defecação.  No  teste  das  esferas,  foi  observado  diminuição  do  número  de 
esferas encobertas nas concentrações de 1% (3,0 ± 0,7 vs 12,0 ± 0,7) e 2,5% (2,6 ± 0,7 vs 9,5 ± 
0,5) de OELa, de forma semelhante ao DZP (1,2 ± 0,3 vs 8,8 ± 0,6), em relação aos respectivos 
controles. No teste do ?rota rod?, OELa não  induziu nenhuma alteração motora nos animais, 
como por exemplo aos 30 min de observação (1%: 178,7 ± 1,3) em relação ao controle (178,9 ± 
1,1) diferindo do DZP  (124,3  ± 4,1  vs 175,0  ± 2,4). Conclusão: O OELa  apresentou perfil de 
fármaco  ansiolítico  na  triagem  e  no  teste  de  esconder  esferas,  sem  causar  prejuízo motor 
como evidenciado no teste do “rota rod”. Apoio financeiro: CNPq. 
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Introdução:  O  D‐limoneno  é  um  hidrocarboneto  cíclico,  pertencente  à  classe  dos 
monoterpenos  (Carlini, E. A.,  J Ethnopharmacol, v.17, p.37, 1986), amplamente utilizado em 
indústrias  alimentícias.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  de  investigar,  através  de  avaliação 
bioquímica,  os  efeitos  hepatotóxicos  conseqüentes  à  administração  crônica  de D‐limoneno, 
por  via  oral,  em  ratos. Métodos:  Ratos machos Wistar,  albinos,  com  aproximadamente  3 
meses de idade e peso entre 280 e 350 g foram divididos em 3 grupos: 1 controle (C) tratado 
com veículo e 2 experimentais  (T1 e T2)  tratados, por via oral, com D‐limoneno, durante 45 
dias (T1 com 25 mg/kg/dia e o T2 com 75 mg/kg/dia). Ao final do tratamento, os animais foram 
sacrificados,  após  ter  sido  coletado  o  sangue  de  todos.  Tal  sangue  foi  encaminhado  ao 
Laboratório de Toxicologia  (LTF/UFPB) para  realização de exames  laboratoriais. As dosagens 
bioquímicas  de  fosfatase  alcalina  (FA),  aspartato  aminotransferase  (AST)  e  alanina 
aminotransferase  (ALT)  foram  mensuradas  por  métodos  cinéticos,  em  aparelho  auto‐
analisador.  Resultados: Os  dados  foram  tratados  pelo  programa GraphPad  Prism  4.00  e  os 
resultados,  expressos  com média±epm  (n=10),  considerando  como  significativo  p<0,05.  Os 
níveis da AST (UI/L) dos animais expostos ao D‐limoneno T1(150,2 ± 10,4) e T2 (147,2 ± 11,4) 
não  foram  alterados de  forma  significativa, quando  comparados  ao  grupo C  (168,6  ± 15,8), 
bem como os níveis da FA (UI/L) dos grupos T1 (118,7 ± 8,5) e T2 (104,5 ± 11,5) vs C (153,1 ± 
20,7). Alterações significativas foram observadas nos níveis da ALT (UI/L) no grupo T2 (50,80 ± 
3,0) vs C  (66,70 ± 4,5), mas não no grupo T1  (63,20 ± 3,7). Discussão / Conclusão: Com base 
nos  resultados  obtidos,  o  tratamento  crônico  de  ratos  com  o  D‐limoneno  não  parece  ser 
indicador  de  injúria  hepática,  uma  vez  que  alterações  só  seriam  valorizadas  se  os  valores 
referentes às aminotransferases estivessem em patamares pelo menos  três vezes acima dos 
observados nos grupos controle. Apoio Financeiro: UFPB, LTF; CNPQ 
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