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Efeito do óleo essencial de Lavandula angustifolia sobre os sintomas da esquizofrenia e 

extrapiramidais em camundongos 

 

RESUMO 

 

Preconizada como Medicina Complementar pela Organização Mundial de Saúde, a Aromaterapia 

está bastante difundida pelo mundo e utiliza Óleos Essenciais 100% puros para prevenir e/ou tratar 

problemas relacionados à saúde. Assim, estes óleos obtidos de plantas podem ser considerados 

ferramentas inovadoras para o tratamento de certas patologias, incluindo transtornos mentais, pois 

têm mostrado eficácia sobre distúrbios relacionados ao Sistema Nervoso Central (SNC), além de 

possuir baixa toxidade e facilidade de acesso. As condições mentais mais frequentes tratadas incluem 

transtornos do humor, ansiedade, declínio cognitivo relacionado com a idade, perturbações psicóticas, 

sintomas do estresse e dores crônicas. O presente estudo teve como objetivo investigar possíveis 

efeitos antipsicóticos dos óleos essenciais como também verificar se o mesmo era capaz de aliviar os 

sintomas extrapiramidais. Foram utilizados camundongos Swiss machos, albinos, pesando de 32-49 

g, com aproximadamente 2 meses de idade. O óleo essencial utilizado foi Lavandula angustifólia via 

inalatória (5 minutos). Os dados foram analisados pelo Graph Pad Prism, sendo utilizado o teste one-

way ANOVA e o Kruskall-Wallis, os resultados foram considerados significativos quando 

apresentaram um nível de significância de 5% (p < 0,05). No teste de Hipolocomoção com tratamento 

do óleo de lavanda (GE) nas concentrações de 2,5%; 5% e 10% observou-se, movimento ambulatório, 

rearing, quantidade de pulos, de descanso (s), distância (cm), velocidade (mm/s), rotação horária e 

anti-horária os resultados mostraram que na maioria dos parâmetros houve uma potenciação do efeito 

hipolocomotor do haloperidol. No teste de Catatonia induzida por Haloperidol (1 mg/kg via i.p) o 

tratamento com o óleo essencial mostrou resultado significativo (p < 0,05) quando comparado com 

os animais pré-tratados com Haloperidol+salina (GC-), mostrando-se capaz de reduzir o tempo (s) da 

catatonia. No teste de Catatonia induzida por Halperidol via oral, também apresentou efeito 

significativo estatisticamente, é possível observar uma diminuição do tempo (s) de catatonia do GE 

em relação ao GC-. No teste de Hiperlocomoção induzida por Anfetamina (3 mg/kg i.p) foram 

observados os mesmos parâmetros da Hiperlocomoção, contudo, não encontramos resultados 

estatisticamente significativos em relação aos animais tratados com a lavanda e o grupo 

Anfetamina+Salina (GC-) na maioria dos testes. No teste de Estereotipia induzida por Apomorfina 

(20 mg/kg i.p) o tratamento com o óleo inibiu o comportamento estereotipado com p < 0,05. No teste 

do Climbing induzido por Apomorfina, na mesma dose e via de administração, o nível do 

comportamento de subida dos animais tratados com a lavanda GE diminuiu em relação aos animais 

tratados com GC-. Diante da análise dos resultados podemos concluir que o óleo essencial de lavanda, 

administrado por via inalatória, pode ter um perfil semelhante aos antipsicóticos por alterar a 

neurotransmissão envolvida na esquizofrenia. 

 

 

Palavras-Chave: Esquizofrenia; Sintomas Extrapiramidais; Óleos Essenciais, Lavanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

The essential oil Lavandula angustifolia effect on symptoms of schizophrenia and 

extrapyramidal in mice 

 

ABSTRACT 

 

Recommended as Complementary Medicine by World Health Organization (WHO), Aromatherapy 

is widespread around the world and uses 100% pure essential oils to prevent and/or treat health 

problems. Thus, these oils extracted from plants can be considered innovative tools for the treatment 

of certain pathologies, including mental disorders, because there is evidence for theirs effectiveness 

in treating disorders related to the Central Nervous System (CNS), and also has low toxicity and easy 

access. The most common mental conditions treated include mood disorders, anxiety, age-related 

cognitive decline, psychotic disorders, stress symptoms and chronic pain. This study aimed to 

investigate possible antipsychotic effects of essential oils but also verify whether it is able to relieve 

extrapyramidal symptoms. Males Swiss mice, albinos, weighing 32-49 grams, with approximately 2 

months of age were used as experimental subjects. The essential oil Lavandula angustifólia was used 

through inhalation route (5 minutes). Data were analyzed using Graph Pad Prism, using the one-way 

ANOVA and the Kruskal-Wallis tests. In all comparisons, p<0.005 was considered statistically 

significant. In the hypolocomotion test with lavender oil treatment at concentrations of 2.5%; 5% and 

10% we observed that ambulatory movement, rearing, number of jumps, rest (sc), distance (cm), 

velocity (mm/s), clockwise and counter-clockwise rotation the results showed that, in all parameters, 

there was a potentiation of the hipolocomotor effect of haloperidol. In the catatonia test induced by 

haloperidol (1 mg/kg intraperitoneal injection) treatment with the essential oil showed significant 

result (p<0.05) compared with animals pretreated with Haloperidol+Saline (GC-), being able to 

reduce time of catatonia. In the catatonia test induced by haloperidol via oral administration,also 

presented effect of statistical significance, it is possible to observe a decrease in catatonia time (s) of 

the oil group compared to Haloperidol+Saline (GC-) group. In the hyperlocomotion test induced by 

amphetamine (3 mg/kg intraperitoneal injection), the same parameters of hypolocomotion were 

observed, however, no statistically significant results were found when we compared the group 

treated with lavender and the Amphetamine+Saline (GC-) group in most tests. In the stereotypy test 

induced by apomorphine (20 mg/kg intraperitoneal injection), the treatment with the oil inhibited the 

stereotyped behavior with p <0.05. In Climbing test induced by apomorphine (same dose and route 

of administration) the animals treated with lavender decreased the climb behavior level when 

compared to animals treated with Haloperidol+Saline (GC-). After analyzing the results we can 

conclude that the essential oil of lavender, administered by inhalation route, can have a similar profile 

to antipsychotics because both alter neurotransmission involved in schizophrenia. 

 

 

Keywords: schizophrenia; extrapyramidal symptoms; oils; volatile; lavandula.  
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 A esquizofrenia é uma desordem neuropsiquiátrica crônica debilitante, os sintomas se 

agrupam em três categorias: sintomas positivos (incluindo alucinações auditivas e visuais, delírios, 

desorganização conceitual e transtorno de pensamento), sintomas negativos (embotamento 

emocional, retraimento social, anedonia, avolição, a pobreza de pensamento e de conteúdo do 

discurso) e disfunção cognitiva (incluindo função executiva prejudicada, memória de trabalho e 

atenção). Os pacientes apresentam combinações de sintomas extremamente heterogêneos, e o 

diagnóstico e tratamento problemáticos (Jones, Watson, & Fone, 2011). 

A hipótese dopaminérgica da esquizofrenia, que continua a ser a teoria mais proeminente 

atualmente, pode ser visto como proveniente da descoberta fortuita dos efeitos antipsicóticos de 

clorpromazina, em meados da década de 1950. Os antipsicóticos clássicos como clorpromazina, 

haloperidol e (S)-sulpirida, empregados no tratamento da esquizofrenia, apresentam como principal 

característica uma maior afinidade pelo receptor dopaminérgico tipo D2. A maior afinidade dos 

antipsicóticos clássicos pelos receptores D2 agrega, aos efeitos terapêuticos desejados, efeitos 

colaterais, extrapiramidais (EPS), principal inconveniente do emprego desta classe de fármacos. Por 

outro lado, antipsicóticos atípicos como risperidona e clozapina possuem maior afinidade pelo 

receptor D4 em relação ao receptor D2. Por conseguinte, apresentam menor tendência de induzirem 

EPS.(Moghaddam & Javitt, 2012; Menegatti et al., 2004). 

A aromaterapia vem sendo utilizada desde os primórdios da civilização, há relatos de que os 

Egípcios usavam perfumes mais de 5.000 anos atrás, e há cerca de 200 referências na Bíblia sobre 

aromas relacionados a “cura física e espiritual ''. Originário da Alemanha, no século 16, a 

aromaterapia tem como objetivo utilizar OE para fins terapêuticos. (Linck et al., 2010). A inalação 

de óleos essenciais ou os seus terpenos voláteis individuais tem um papel significativo no controle do 

sistema nervoso central. O óleo essencial de lavanda (OEL) é utilizado na aromaterapia como 

relaxante geral, sendo também conhecido por suas propriedades carminativas, e um sedativo natural 

utilizado via inalatória (Morris, 2002).  

 O Acetato de linalilo e linalol são os constituintes químicos mais importantes do óleo essencial 

da lavandula angustifólia miller, sendo responsável por até 90% do volume do óleo. A lavanda 

também é referida como sendo uma planta medicinal eficaz no estímulo olfativo afetando a 

neurotransmissão autonômica e pressão arterial em ratos (Tanida, Niijima, Shen, Nakamura, & Nagai, 

2006). Ultimamente o OEL tende a ser incluído na prática aromaterapia como parte da conclusão do 

tratamento de demência (Lin, Chan, Ng, & Lam, 2007).  Estudos feitos por Link et al., 2010 

mostraram os efeitos da inalação de Linalol na ansiedade, na interação social e comportamento 

agressivo em ratos. Além disso, numerosos estudos indicam que o óleo de lavanda tem efeitos 

ansiolíticos no comportamento ratos em testes como campo aberto e labirinto em cruz elevado 

(Bradley, Starkey, Brown, & Lea, 2007) (David Shaw, Annett, Doherty, & Leslie, 2007). 
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O OEL pode alterar vários processos bioquímicos e biofísicos na neurotransmissão, como o 

sistema GABAérgico e Serotoninérgico, no entanto, pouco se sabe sobre a sua interação com o 

sistema dopaminérgico. Segundo Kim et al., 2009, o OEL pode provocar mudanças de 

comportamento e expressão de receptores de dopamina no bulbo olfatório, acredita-se que a 

dopamina desempenha papel fundamental no processamento de informações olfativo. 

A realização dessa pesquisa pode ser de valor fundamental na redução do uso de antipsicóticos 

típicos ainda utilizados em grande escala no Brasil e no mundo, especialmente nos casos em que há 

quadros de efeitos extrapiramidais. 

 Nesse sentido o presente estudo teve como objetivo verificar os efeitos do OEL em 

camundongos, sobre os sintomas da esquizofrenia, o sistema dopaminérgico como principal sistema 

de neurotransmissão envolvido na patologia, assim como, testar o efeito do OEL nos sintomas 

extrapiramidais causados pelo bloqueio das principais vias dopaminérgicas. 

  Espera-se que esse estudo traga mais elucidações sobre a interação do OEL com as 

vias de neurotransmissão envolvidas na esquizofrenia bem como nas interações com as vias 

relacionadas a restrição na motricidade do EPS 
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2.1 Esquizofrenia 

A esquizofrenia é uma das mais intrigantes e também estudadas condições psiquiátricas. É um 

transtorno que acomete cerca de 1% da população mundial, compromete diversos aspectos da vida 

do seu portador e representa uma importante carga em termos financeiros e sociais, não somente para 

o paciente, mas para a família, cuidadores e para a sociedade como um todo. Por ser uma condição 

crônica, demanda tratamento medicamentoso prolongado e este se dá, principalmente, pela utilização 

de antipsicóticos. É caracterizada por três principais classes de sintomas: sintomas positivos (delírios, 

alucinações, fala e pensamento bizarro, paranóia); sintomas negativos (anedonia, embotamento 

afetivo, o empobrecimento de expressão e pensamento, retraimento social); e déficits cognitivos 

(deficiências na atenção, aprendizado e memória) (Nicolino, Vedana, Miasso, Cardoso, & Galera, 

2011; Porsolt, Moser, & Castagné, 2010). 

Desde a sua definição por Kraeplin em 1850 a esquizofrenia vem sofrendo mudanças e 

adaptações em sua definição (Quadro 1). Atualmente o Manual Diagnóstico Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM) e a Classificação Internacional de Doenças (CID 10) são os mais 

utilizados quanto a definição e sintomatologia.  

Segundo o DSM V, o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos são definidos 

por anormalidades em um ou mais dos cinco domínios seguintes: delírios, alucinações, pensamento 

amplamente desorganizado (fala), comportamento motor anormal (incluindo catatonia), e os sintomas 

negativos que são responsáveis por uma parcela substancial da morbidade associada à esquizofrenia, 

os principais sintomas negativos que são particularmente proeminentes na esquizofrenia são, o 

embotamento afetivo e avolição. 

O início da doença é tipicamente pós adolescência entre 16 e 25 anos, com uma maior 

incidência de sintomas psicóticos no sexo masculino e um início mais tardio de 40 a 60 anos no sexo 

feminino. Embora a etiologia da esquizofrenia permaneça controversa, é um distúrbio neurológico 

multifatorial influenciado por fatores genéticos e ambientais. Possuir um parente com esquizofrenia 

é o fator de risco mais consistente e significativo para o desenvolvimento da doença. Também é 

referido que complicações ocorridas na gravidez, tais como, sangramentos, diabetes, 

incompatibilidade de fator Rh, aspectos de crescimento e desenvolvimento anormais do feto, assim 

como, complicações no parto, tendem a contribuir para o aumento de incidência de esquizofrenia na 

prole. O estresse pré-natal, durante os primeiros meses de gravidez, por exemplo, pode afetar o 

desenvolvimento do sistema nervoso do feto e pode ser considerado também um fator ambiental (van 

Os, Kenis, & Rutten, 2010; Araújo & Sena, 2012). 
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Quadro 1. 

Evolução dos conceitos da esquizofrenia. Modificado de Almeida, 2005 

ESQUIZOFRENIA 

Alterações bioquímicas também estão presentes na esquizofrenia. A mais importante e 

conhecida delas é a alteração no sistema dopaminérgico. O sistema dopaminérgico se distribui em 

quatros ramos principais (figura 1): nigro-estrial, mesolímbico, mesocortical e túbero-infundibular, 

ligados respectivamente a movimentos involuntários, emoções, funções cognitivas e secreção de 

alguns hormônios hipofisários, como, prolactina, hormônio sexual luteinizante, hormônio 

gonadotróficos e acetilcolina (ACh). O sistema dopaminérgico parece funcionar em excesso durante 

os surtos psicóticos. Essa hiperfunção dopaminérgica desempenha um papel patogênico na 

esquizofrenia, tendo dado origem à chamada “hipótese dopaminérgica da esquizofrenia” (Alves & 

Silva, 2001).  

KRAEPELIN (1850)          Chamava de demência Precoce. 

 

BLEULER (1911)         Esquizofrenia – Sintomas principais: - Autismo 

            - Embotamento afetivo 

            - Alterações do pensamento 

            - Alterações da volição 

 

K. SCHINEIDER (1954)           Sintomas de 1ª Ordem: - Sonorização do pensamento 

              - Roubo do pensamento 

              - Alucinações 

              - Transitividade 

        Sintomas de 2ª Ordem: - Autismo 

              - Embotamento afetivo 

 

CROW & KAY (1980)         Tipo I (aguda)        Hiperfusão  - Alt. pensamento 

            (Positiva)               dopaminérgica - Delírios 

            - Alucinações 

                       - Agitação 

  Esquizofrenia          

        Tipo II (cônica)     Alterações      - Catatonia 

            Negativa      estruturais      - Embotamento afetivo 

           do cérebro      - Dist. da volição 
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Figura 1. Principais vias dopaminérgicas. 

Fonte:http://oneurotransmissor.blogspot.com.br/2013/05/patologiascausasesquizofre

nia.html 

Na esquizofrenia, uma nova era de tratamento foi conduzido pelo achado fortuito que a 

clorpromazina e outras fenotiazina mostraram efeitos dramáticos no controle da psicose. A 

implementação destes tratamentos permitiu a desinstitucionalização de um grande número de 

pacientes com esquizofrenia, e permitiu que um número substancial de pacientes cronicamente 

deficientes para retomar uma vida relativamente normal (Moghaddam & Javitt, 2012; Jablensky, 

2010). 

2.2 Tratamento farmacológico tradicional 

 As primeiras drogas, encontrados por acaso na década de 1950, para tratar os sintomas 

psicóticos da esquizofrenia, foram chamados de neurolépticos clássicos, como o haloperidol e 

clorpromazina, também conhecidos como os antipsicóticos de primeira geração. A introdução da 

cloropromazina na prática clínica, revolucionou o tratamento das doenças psiquiátricas têm como 

principal mecanismo de ação o bloqueio dos receptores dopaminérgicos D2. A segunda geração ou 

antipsicóticos atípicos, assim chamado por causa de seu perfil clínico diferente, o que inclui 

clozapina, olanzapina, risperidona e aripiprazol, desenvolvidos a partir de 1970 têm menos tendência 
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a produzir efeitos extrapiramidais indesejáveis e hiperprolactinemia. (Jones et al., 2011; Fármacos, 

2011). 

 Os chamados sintomas psicóticos "positivos" como a agitação, agressividade, delírios e 

alucinações são especialmente sensíveis ao tratamento antipsicótico, enquanto os sintomas chamados 

"negativos" de doenças psicóticas crónicas, como por exemplo, o isolamento social, falta de 

motivação e ainda a cognição prejudicada são tipicamente menos sensíveis ao tratamento e 

contribuiram para a incapacidade a longo prazo (Gardner, Baldessarini, & Waraich, 2005). 

 Ainda há uma grande dificuldade em produzir medicamentos que tratem os sintomas 

negativos e déficits cognitivos, que permanecem como indicadores chave de incapacidade funcional 

(Moghaddam & Javitt, 2012). Os circuitos que se pensa estarem envolvidos na esquizofrenia são 

complexos, envolvendo vários neurotransmissores e receptores nos níveis corticais e subcorticais. No 

entanto, os medicamentos antipsicóticos, com perfis mais complexos de ligação ao receptor, todos 

partilham uma afinidade para o receptor D2. Há evidências que indicam um aumento de 14% do 

corpo estriado na neurotransmissão dopaminérgica pré-sináptica em pacientes com esquizofrenia, em 

comparação com os controles (Nejad, Ebdrup, Glenthøj, & Siebner, 2012). 

A maioria das hipóteses têm evoluído a partir das ações de medicamentos em uso clínico, ou 

como resultado de semelhanças entre os sintomas da esquizofrenia e os efeitos de certas drogas de 

abuso, notadamente o agonista do receptor da dopamina (DA) a anfetamina, o antagonista do receptor 

de glutamato fenciclidina, e o agonista do receptor de 5-HT2 dietilamida do ácido lisérgico (LSD). A 

principal hipótese é centrada em torno da neurotransmissão central DA porque todos os neurolépticos 

típicos (NT) têm como principal mecanismo o bloqueio dos receptores de DA centrais (Porsolt et al., 

2010). As drogas antipsicóticas são úteis para o tratamento de uma variedade de desordens 

psiquiátricas graves. As aplicações incluem o tratamento de curto prazo de perturbações psicóticas, 

mania e psicótico-depressivos graves, bem como estados agitados em delírio e demência e o 

tratamento a longo prazo de perturbações psicóticas, incluindo esquizofrenia crônica, perturbação 

esquizoafetiva e perturbações delirantes. (Gardner et al., 2005). 

Segundo Menegatti et al., 2004, o emprego terapêutico de NT não leva à melhora dos sintomas 

negativos, nem da deficiência cognitiva dos pacientes esquizofrênicos. Os NT causam ainda 

hiperprolactinemia, desordem decorrente do aumento da secreção de prolactina, causada pelo 

bloqueio excessivo de receptores dopaminérgicos do subtipo D2 na glândula pituitária. Dentre os 

principais efeitos colaterais associados ao tratamento com NT, incluem-se aqueles denominados 

sintomas Parkinsonianos (tremor, rigidez e bradicinesia), acatisia, distonia e discinesia tardia. Os 

sintomas Parkinsonianos são decorrentes de uma hipoatividade dopaminérgica na região 

nigroestriatal, oriunda do bloqueio de receptores dopaminérgicos do sub-tipo D2 pós-sinápticos pelos 
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antipsicóticos clássicos. Em última análise, esse quadro mimetiza uma atividade hipo-dopaminérgica, 

que resulta em efeitos colaterais indesejados, como efeitos extrapiramidais. 

2.3 Efeitos extrapiramidais 

 Alguns pacientes com patologias psiquiátricas e comportamentais estão expostos a fármacos 

indutores de doenças do movimento. Os quadros psicóticos em geral, e a esquizofrenia em particular 

têm os neurolépticos como tratamento de primeira linha, os fármacos com maior potencial de induzir 

doenças do movimento. Quer os neurolépticos típicos (NT) quer os neurlépticos atípicos (NA) têm 

um limiar de ocupação dos receptores D2 de 65% para efeitos antipsicóticos e de 80% para efeitos 

extrapiramidais (Mark, 2010; Fármacos, 2011). 

 Neurônios dopaminérgicos estão presentes no SNC, nas vias mesolímbicas, mesocorticais, 

tuberoinfundibulares e nigrostriatais. Os NT que bloqueiam o receptor D2 não apresentam 

especificidade para bloquear apenas uma via, logo, as quatro vias dopaminérgicas são bloqueadas, 

causando efeitos colaterais indesejados. O bloqueio da via nigroestriatal que origina-se na substância 

nigra e segue até o estriado (Figura 1), é o responsável pela síndrome parkinsoniana e as discinesias 

agudas e tardias (Frederico, Oga, Pequeno, & Taniguchi, 2008; Almeida, 2006). Outros efeitos do 

bloqueio das vias dopaminérgicas mais comuns estão no Quadro 2.  

Os efeitos colaterais extrapiramidais podem ser confundidos ou piorar sintomas psicóticos, às 

vezes são irreversíveis ou letais, exigem onerosa adição de agentes antiparkinsonianos. Ensaios 

clínicos sugeriram que os NA mais recentes foram superiores aos NT na redução dos sintomas 

psicóticos e causando menos efeitos colaterais extrapiramidais. No entanto, estudos posteriores 

levantaram dúvidas sobre as vantagens dos NA em reduzir os efeitos extrapiramidais quando doses 

mais baixas ou NT de baixa potência são utilizados, ou se medicamentos antiparkinsonianos 

profiláticos são administrados (Caroff, Hurford, Lybrand, & Campbell, 2011). 
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Quadro 2. 

Efeitos colaterais dos neurolépticos. Modificado de Almeida, 2006.  

 

Em países emergentes e de baixa renda continuam sendo amplamente empregados os NT 

devido ao seu baixo custo, por isso a associação entre drogas antipsicóticas e efeitos colaterais 

extrapiramidais continuam a ser importantes, questões sobre a relação custo-eficácia dos NA, isto é, 

se a sua responsabilidade reduzida para efeitos extrapiramidais supera seus custos mais elevados, são 

legítimos (Caroff et al., 2011). 

A combinação de haloperidol e prometazina administrada por via intramuscular é 

consistentemente usada no Brasil e na Índia. Esta combinação tem um custo muito baixo e ambas as 

drogas fazem parte da lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde. Essa 

combinação é utilizada para controlar a agitação secundária à psicose. Qualquer pessoa que receba 

haloperidol em circunstâncias extremas corre o risco de sofrer uma convulsão, mas a adição de 

prometazina aplaca o risco de distonia aguda. O uso isolado do haloperidol parece difícil de justificar, 

Síndromes extrapiramidais agudas  

1. Distonias agudas 

Espasmos involuntários da musculatura, crise oculórgira, blefaroespasmo, 

protrusão da língua, trismo, torcicolo e constrição laringo-faringeal. 

 

1a - Acatisia: sensação de ansiedade, perda da calma interna, incapacidade de 

relaxar.  

     -Inquietação motora: ficar andando, balançando o corpo pra frente e pra trás, 

marchar o mesmo lugar, cruzar e descruzar as pernas quando sentado. 

 

1b – Parkinsonismo: tremores, rigidez e bradicinesia. 

Tremor é maior no repouso – movimento rítimico de ir e vir rigidez; sinal da roda 

dentada; bradicinesia; diminuição da atividade motora espontânea (marcha robô); 

máscara (amimia). 

Síndromes extrapiramidais crônicas 

Discinesia tardia – movimentos involuntários, hipercinéticos, aparecem durante ou 

logo após a retirada do neuroléptico. Quadro clinico: movimentos repetitivos, 

hipercinéticos – mascar, movimento de abrir e fechar os lábios. 

 

Outros efeitos colaterais 

Sedação, hipotensão ortostática, xerostomia (boca seca), hiperalivação, náuseas, 

constipação intestinal, retenção urinaria, etc. 

 

Síndrome neuroléptica maligna (raramente) 

Rigidez muscular severa, temperatura (38,5° a 42,0°), taquicardia, hipertensão 

arterial, variação do nível de consciência. Etiopatogenia: distúrbio da 

termorregulação e controle motor – depilação de DA via nigroestriatal e vias 

hipotalâmicas. 
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pelo risco de períodos de agressividade mais prolongados e efeitos adversos importantes (Huf, 

Coutinho, & Adams, 2009). 

2.4 Propriedades do óleo essencial e sistema olfatório 

As plantas aromáticas, bem como os respectivos óleos essenciais , são utilizadas desde o início 

da história da humanidade para melhorar o sabor de comidas e bebidas; empiricamente usadas para 

disfarçar odores desagradáveis; atrair outros indivíduos e controlar problemas sanitários, 

contribuindo também para a comunicação entre os indivíduos e influenciando o bem-estar dos seres 

humanos e animais, demonstrando assim uma antiga tradição sociocultural e socioeconômica da 

utilização destes produtos (Franz, 2010). 

O Brasil é um país que possui uma flora bastante diversificada e uma situação geográfica 

privilegiada, o que justifica a pesquisa de substâncias naturais derivadas de plantas no tratamento de 

inúmeros distúrbios. OE são extraídos de plantas através da técnica de arraste a vapor, na grande 

maioria das vezes, e também pela prensagem do pericarpo de frutos cítricos. O Brasil tem lugar de 

destaque na produção de OE, ao lado da Índia, China e Indonésia, que são considerados os 4 grandes 

produtores mundiais  (Nogueira, Rosa, Haraguchi, & Vassilieff, 1998; Bizzo, Hovell, & Rezende, 2009). 

A lavanda é um arbusto perene da família Lamiaceae, esta planta é cultivada principalmente 

por sua inflorescência aromática a partir do qual o OE é isolado. É conhecida por seu excelente aroma 

e é usado extensivamente na perfumaria, sabor e indústrias de cosméticos (Verma et al., 2010). 

Além dos efeitos psicológicos, a aromaterapia é pensada para ser terapeuticamente eficaz, 

devido a efeitos fisiológicos dos compostos voláteis inalados. Dentre as espécies, a Lavandula 

angustifolia  apresenta maior valor econômico, devido ao alto teor de linalol, principal componente 

ativo, e acetato de linalila responsáveis pelas atividades biológicas atribuídas a lavanda (Moon, 

Wilkinson, & Cavanagh, 2006; Hajhashemi, Ghannadi, & Sharif, 2003). 

Os componentes de óleos essenciais (OEs) podem entrar na corrente sanguínea, passar a 

barreira hematoencefálica e chegar ao sistema nervoso central através de várias vias, sendo alguns 

exemplos, a inalação (Bagetta et al., 2010), a aplicação dérmica (Brooker, Snape, Johnson, Ward, & 

Payne, 1997), injeções subcutâneas ou por vias intraperitoneais e administração oral (Orafidiya, 

Agbani, Iwalewa, Adelusola, & Oyedapo, 2004). Frey et al., (2002), em um estudo de referência, 

demonstraram que os agentes terapêuticos podem ultrapassar a barreira hematoencefálica por meio 

de absorção olfativa em ratos. Este método foi posteriormente confirmado em seres humanos 

(Hallschmid, Benedict, Born, Fehm, & Kern, 2004). 

A absorção através do sistema respiratório pode ocorrer de dois modos: (1) absorção pelos 

pulmões e mucosa nasal para a corrente sanguínea, o que leva os compostos ativos para o SNC e 

atuam diretamente sobre a neurotransmissão e (2) através da transmissão pelo sistema olfatório, em 
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que a administração intranasal contorna a barreira hematoencefálica, e as substâncias chegam ao SNC 

através de vias neurais olfativas (Faturi, Leite, Alves, Canton, & Teixeira-Silva, 2010; Hanson & 

Frey, 2008; Kagawa, Jokura, Ochiai, Tokimitsu, & Tsubone, 2003). O sistema olfatório é 

anatomicamente perto de regiões do cérebro associadas com o processamento da informação afetiva, 

como o tálamo, hipotálamo, amígdala, o hipocampo, o córtex orbitofrontal e o córtex insular, que 

também são estruturas envolvidas no processamento da emoção e odor (Soudry, Lemogne, 

Malinvaud, Consoli, & Bonfils, 2011).  

As alterações emocionais e comportamentais induzidas pela exposição ao óleo essencial de 

lavanda (OEL) são pensadas para serem amplamente relacionados com a modulação do sistema 

nervoso central, particularmente do sistema nervoso olfatório. Nos seres humanos, a exposição ao 

OEL é na maioria das vezes por via olfatória, e odores são hipoteticamente para ter um efeito sobre 

uma ampla variedade de regiões cerebrais, através do nariz e córtex olfatório. Através deste percurso, 

o bulbo olfatório é o primeiro sítio envolvido no processamento de informação no cérebro olfatório. 

Alterações comportamentais subsequentes após a exposição ao OEL são pensadas para estar 

estreitamente relacionadas com a neurotransmissão nos gânglios da base, incluindo o estriado 

(Fisone, Haakansson, Borgkvist, & Santini, 2007; Kim, Kim, Kim, & Kim, 2009) 

Vários estudos comprovam a eficácia do OEL em transtornos psiquiátricos como ansiedade, 

através de neurotransmissores como GABAA e Serotonina (5HT1A) (Chioca et al., 2013; Gnatta, 

Dornellas, & da Silva, 2011; Shaw et al., 2007), Hajhashemi et al (2003) encontraram propriedades 

anti-inflamatórias e analgésicas do extrato das folhas da lavanda e do seu óleo essencial. (Evandri et 

al., 2005), estudaram o caráter antimutagênico do OEL, sendo este um candidato promissor para 

tratamentos contra o câncer. (Adsersen, Gauguin, Gudiksen, & Jäger, 2006) demonstraram que o 

OEL conseguiu ser alvo importante no tratamento da doença de Alzheimer por suas propriedades 

anticolinesterásicas, neuroprotetora e antioxidante. 

Alguns estudos sugerem que o linalol melhora a liberação de dopamina a partir de fatias do 

estriado do cérebro do rato (Okuyama, Sawasaki, & Yokogoshi†, 2004), e altera os níveis de 

dopamina no plasma em ratos fêmeas ovariectomizadas (Yamada, Mimaki, & Sashida, 2005). Estas 

observações sugerem que o óleo de lavanda pode exercer os seus efeitos fisiológicos, pelo menos em 

parte, por perturbar a neurotransmissão dopaminérgica (Kim et al., 2009). 

2.5 Modelos animais  

Os instrumentos de avaliação de uma doença ou condição, devem ter validade e 

confiabilidade. A primeira indica a relevância do método e a segunda reflete o quanto o instrumento 

é eficiente e consistente na medição do que está sendo avaliando (Bassitt, 1999). 
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Os modelos animais de doenças psiquiátricas heterogêneos e complexos são claramente 

ferramentas pré-clínicas muito preciosas para investigar a base neurobiológica do transtorno. Em 

geral, a maioria dos comportamentos só podem ser indexados ao invés de diretamente quantificados, 

e nós somos deixados para monitorar o desempenho em tarefas destinadas a ter relevância 

translacional para sintomas nucleares e fazer inferência sobre o estado psiquiátrico (Jones et al., 

2011). 

Devido à dificuldade de simular os sintomas positivos em animais experimentais, como 

alucinações, paranoias e delírios, os modelos animais para os sintomas positivos da esquizofrenia em 

sua maioria avaliam o comportamento estereotipado e a agitação, que são mais facilmente 

mensuráveis e que mimetizam o estado de comportamento observado nos pacientes(Geyer & 

Ellenbroek, 2003). 

Alguns pacientes que fazem uso de substâncias que aumentam os níveis de DA ou que ativam 

os receptores de dopamina no SNC, incluindo anfetaminas, cocaína e apomorfina, desenvolvem um 

estado esquizofreniforme em doses altas. Em segundo lugar, as alucinações constituem um efeito 

adverso conhecido do tratamento da levodopa na doença de Parkinson. Os sintomas extrapiramidais 

podem ser induzidos por NT como o haloperidol, frequentemente utilizado por causar intensa rigidez 

muscular. Portanto, esses fármacos são utilizados para induzir modelos experimentais da 

esquizofrenia e do Parkinsonismo (Almeida, 2005). 

. 
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Os óleos essenciais têm vários efeitos fisiológicos em humanos e outras espécies de mamíferos 

quando inalados ou ingeridos e têm sido utilizados na aromaterapia. O óleo essencial de lavanda é 

um dos mais vulgarmente utilizados e é conhecido por ter vários efeitos fisiológicos, incluindo o 

relaxamento, sedação e atividade motora alterada (de Moura Linck et al., 2009). 

Considerando que existem poucos estudos acerca das propriedades de agentes aromáticos, 

como o óleo essencial de Lavandula angustifolia Miller, que minimizem os sintomas relacionados a 

esquizofrenia e os sintomas extrapiramidais causados pelos neurolépticos e por fármacos 

estimulantes, em modelos animais pela via inalatória, além do conhecimento sobre como os sintomas 

da esquizofrenia prejudicam as atividades produtivas normais, despertam o interesse desta pesquisa 

na perspectiva de encontrar substâncias similares aos neurolépticos com potencial antipsicóticos e 

refinada seletividade, porém sem ou com menores reações indesejáveis e com baixo custo de 

produção, sendo mais economicamente acessíveis à população. 
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4. OBJETIVOS 



29 
 

4.1 Objetivos gerais 

 Investigar os efeitos do óleo essencial de Lavandula agustifolia sobre sintomas 

extrapiramidais e possíveis efeitos antipsicóticos no Sistema Nervoso Central de roedores. 

4.2 Objetivos específicos 

 Mensurar a atividade antipsicótica através de metodologias específicas: Catatonia induzida 

por haloperidol, Climbing e Estereotipia induzido por apomorfina e hiperlocomoção por 

anfetmina; 

 Mensurar a atividade de sintomas extrapiramidais com metodologias especificas: 

hipolocomoção e catatonia induzidas por haloperidol; 

 Comparar os resultados observados em todos os modelos comportamentais. 
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5.1 Considerações Éticas  

A presente pesquisa teve aprovação de Comissão de Ética no Uso de Animais do Centro de 

Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba, CEUA N° 1211/13. Após a autorização 

institucional, iniciou-se a realização da pesquisa, em que o tratamento e manuseio dos animais foram 

consonantes com os princípios éticos da referida Comissão. 

5.2Animais 

No desenvolvimento do presente estudo foram utilizados camundongos Swiss machos, 

albinos, pesando de 32-49 g, com aproximadamente 2 meses e meio de idade, provenientes do 

Biotério Prof. Dr. Thomas George no Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais (NPPN) do 

CCS/UFPB. Cabe ressaltar que na realização dos testes experimentais foram utilizados 10 

camundongos por grupo. 

 

Figura 2. Camundongo Swiss, macho, albino. 

Estes animais foram mantidos até os dias dos respectivos experimentos em gaiolas de 

polipropileno, com temperatura ambiente de (21±1) °C e ciclo de claro/escuro de 12h, com fase de 

luz iniciando às 06: 00 e terminando às 18: 00 horas, tendo livre acesso à alimentação do tipo “pellets” 

(Labina) e água disponível em frascos de vidro com bicos apropriados até 60 minutos antes dos 

experimentos. 
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5.3 Substâncias  

5.3.1. Substância-Teste  

A substância-teste do estudo foi o óleo essencial cujo nome popular é lavanda, cientificamente 

chama-se Lavandula officinalis Chaix ou Lavandula angustifólia Miller (BY SÂMIA, São Paulo, 

Brasil). Possui aroma é floral, suave e fresco com um toque amadeirado (figura 3). 

 

Figura 3. Óleo essencial de Lavandula angustifolia. 

 

5.3.2 Demais substâncias  

 Água destilada (LTF/UFPB, Brasil): utilizada para dissolver as substâncias;  

 Solução de Tween 80 (Sigma, EUA): utilizado para a obtenção da concentração de 5% do 

óleo essencial de lavanda;  

 Salina (LTF/UFPB, Brasil): utilizada como veículo em todos os testes;  

 Haloperidol (Ampola Teuto, Brasil): dissolvido em água destilada e administrado na dose de 

1 mg/kg via i.p. e também por via oral nos Testes de Catatonia;  

 Apomorfina (Sigma, EUA): dissolvida em água destilada e administrada na dosagem de 20 

mg/kg via i.p. nos Testes de Estereotipia e Climbing;  

 Anfetamina (Sigma, EUA): dissolvida em água destilada e administrada na dose de 3 mg/kg 

via i.p. no Teste de Hiperlocomoção.  
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5.3.3Preparação do óleo essencial de lavanda 

O óleo essencial de lavanda foi utilizado na concentração de 5,0% (v/v) na maioria dos testes 

experimentais, para obter tal concentração foi necessário 1 ml de óleo 100% puro diluído em 6 gotas 

tweem 80 e 19 ml de água destilada, preparados minutos antes dos experimentos. A via de 

administração da substância teste foi via inalatória, onde fez-se uso da caixa de aromas Ep101 da 

Insight (Figura 4). 

5.4 Aparelhos 

5.4.1 Caixa de Aromas  

Cada animal foi colocado na caixa de aromas modelo Ep101 (25x25x27), onde permaneciam 

por um período de 5 minutos, sendo 1 minuto para a habituação e 4 de nebulização do óleo essencial 

de lavanda à 5%, na sequência foram colocados nos respectivos aparelhos para realizar os testes 

comportamentais. 

 

Figura 4. Caixa de Aromas Ep101, Insight. 

5.4.2 Aparelho para observação da Catatonia  

O aparato em que se observa o comportamento de Catatonia induzida por Haloperidol (1 

mg/kg i.p e oral) consiste em uma barra de vidro localizada na posição horizontal a 07 cm da mesa e 

mede 28 cm de comprimento. Figura 5. 
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Figura 5. Aparelho para a observação da Catatonia. 

 

5.4.3 Gaiola de arame  

A Gaiola de arame (figura 6) (30x15x19 cm) diz respeito ao aparato de observação da 

Estereotipia e do Climbing induzidos por Apomorfina (20 mg/kg i.p), onde cada animal permanecia 

por 1 hora. 

 

Figura 6. Gaiola para a observação da Estereotipia e do Climbing 
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5.4.4 Monitor de Atividade-IR  

O Monitor de Atividade-IR (500 x 480 x 500) foi utilizado para a observação da 

Hiperlocomoção induzida por Anfetamina (3 mg/kg i.p) e para a observação da Hipolocomoção 

induzida por Haloperidol (2 mg/kg) pois é um equipamento destinado a monitoração de movimentos 

de cobaias colocadas dentro de uma arena cúbica. Os movimentos são monitorados nos eixos x, y, e 

z, ou seja, altura, largura e profundidade. O programa é capaz de reconhecer movimentos circulares, 

horário e anti-horário, bem como caminhadas, com a possibilidade de ser medido o espaço percorrido, 

o tempo, entre outros parâmetros comportamentais. Figura 7. 

 

Figura 7 – Monitor de Atividade-IR, Insight. 

 

5.5 Metodologias Especificas para Avaliar a Atividade Antipsicótica  

5.5.1 Catatonia Induzida com Haloperidol via i.p. 

Dentre os distúrbios do comportamento na esquizofrenia, está o comportamento catatônico e 

o grosseiramente desorganizado. A Catatonia é definida como um conjunto de movimentos, posturas 

e ações complexas cujo denominador comum é a sua involutariedade. Os fenômenos catatônicos 

incluem a catalepsia, estupor, automatismo, maneirismos, estereotipias, negativismo e ecopraxia 

(Pull, Maj, & Sartorius, 2005). 

Para a realização deste teste, os animais foram divididos em três grupos (n=10): 1) Salina via 

i.p. e também via inalatória; 2) Haloperidol i.p e salina via inalatória; e 3) Haloperidol i.p e óleo 

essencial de lavanda via inalatória. 

Os animais eram previamente tratados (1h) com 1 mg/kg de haloperidol administrado via i.p., 

após 55 minutos foram colocados na caixa de nebulização, onde permaneceram 5 minutos (1 min. de 

habituação e 4 min. de nebulização), por conseguinte, foram colocados em uma barra vertical a 7 cm 

da mesa (figura 5), onde realizou-se a intervalos de 1 minuto três observações de 30 segundos para 
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avaliação da catatonia (permanência demorada e involuntária do animal em uma posição não usual, 

desconfortável) (Chinen & Frussa-Filho, 1999; Pires, Bonikovski, & Futuro-Neto, 2005; (Bardin, 

Kleven, Barret-Grévoz, Depoortère, & Newman-Tancredi, 2006).  

5.5.2 Catatonia induzida por Haloperidol via oral. 

Como uma maneira de aproximar o estudo com a realidade dos pacientes que fazem uso do 

haloperidol via oral, realizamos o teste pela via de administração do referido neuroléptico. Cabe 

destacar que foram mantidas as mesmas condições do teste Catatonia com o tratamento via i.p., 

anteriormente citado, mudou-se apenas o tempo do pré-tratamento para 2h30 minutos e a via de 

administração da primeira substância recebida pelos grupos, ou seja, o grupo que recebia haloperidol 

via i.p. neste teste recebe a substância via oral 

5.5.3 Estereotipia induzida por Apomorfina via i.p  

Os animais receberam Apomorfina (20 mg/kg i.p), e imediatamente foram colocados na Caixa 

de Aromas, onde permaneceram por 5 minutos e, em seguida foram dirigidos para as gaiolas de arame 

(30x15x19cm) (figura 6), onde eram feitas 6 observações de 1 minuto em intervalos de 10 minutos 

por um período de 1 hora (Araújo, 2011).  

Para a realização desse teste, os animais foram divididos em três grupos (n=10): 1) Salina via 

i.p. e também via inalatória; 2) Apomorfina i.p e salina via inalatória; e 3) Apomorfina i.p e óleo 

essencial de lavanda via inalatória 

O comportamento estereotipado foi avaliado conforme escala de Setler, Sarau, & McKenzie, 

1976, adaptada para camundongos  (Chinen & Frussa-Filho, 1999). (Tabela 1). 

Tabela 1. 

Escala de avaliação de estereotipia em camundongos. 

Nível de estereotipia Comportamento 

0 Animal parado 

1 Animal normal e em movimento, não apresentando comportamento 

estereotipado. 

2 Animal levemente estereotipado, com comportamento de lamber 

grades e cheirar estereotipado. 

3 Animal estereotipado, mas ainda se movimentado. Comportamento de 

lamber e morder grades. 

4 Animal completamente estereotipado e parado. Comportamento de 

lamber e morder grades. 
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5.5.4 Climbing induzido por Apomorfina via i.p  

Os animais receberam Apomorfina (20 mg/kg i.p), imediatamente foram colocados na Caixa 

de Aromas, onde permaneceram por 5 minutos e, em seguida foram dirigidos para as gaiolas de arame 

(30x15x19cm) (figura 6), onde eram feitas 6 observações de 1 minuto em intervalos de 10 minutos 

por um período de 1 hora, protocolo igual ao do teste de estereotipia (F. Y. R. de Araújo, 2011).  

Para a realização do referido teste, os animais foram divididos em três grupos (n=10): 1) Salina 

via i.p. e também via inalatória; 2) Apomorfina i.p e salina via inalatória; e 3) Apomorfina i.p e óleo 

essencial de lavanda via inalatória. 

O comportamento de climbing foi avaliado 5 minutos após a administração da apomorfina, 

esta avaliação foi feita a cada dez minutos num total de 60 minutos, ou seja, 6 avaliações, igual ao 

teste de estereotipia (F. Y. R. de Araújo, 2011), conforme escala de Protais para camundongos  

(Protais, Costentin, & Schwartz, 1976; Costall, Domeney, & Naylor, 1982; Bardin et al., 2006). Sendo 

que a capacidade antipsicótica da droga foi avaliada pela capacidade desta inibir o comportamento 

de climbing (Tabela 2) (Pereira, 2013), o protocolo de administração das substâncias, tempo de teste 

e os grupos foram o mesmo do teste de estereotipia.  

Tabela 2. 

Escala de avaliação de climbing em camundongos. 

Nível do Climbing Comportamento 

0 Animal com quatro patas no piso da gaiola 

1 Animal com duas patas dianteiras com patas na grade (na parede da 

gaiola). 

2 Animal com as quatro patas na grade (na parede da gaiola, escalando). 

 

5.5.5 Hiperlocomoção induzida por Anfetamina via i.p  

Os animais receberam Anfetamina (3 mg/kg i.p) (Sabioni, 2007), após 15 minutos foram 

dirigidos para a Caixa de Aromas (figura 4), onde permaneceram por 5 minutos e logo em seguida 

foram colocados no Monitor de Atividade – IR (figura 7), este utilizado para a quantificação da 

atividade locomotora durante um período de 15 minutos (de Oliveira et al., 2009).  

Para a realização deste teste, os animais foram divididos em três grupos (n=10): 1) Salina via 

i.p. e também via inalatória; 2) Anfetamina i.p e salina via inalatória; e 3) Anfetamina i.p e óleo 

essencial de lavanda via inalatória. 

O Monitor de Atividade – IR (500x480x500) possui quatro paredes de acrílico cristal, e 06 

barras com 16 sensores de infra-vermelho cada que detectam a posição exata do animal em 

movimento, avaliando dessa forma seu comportamento de forma mais detalhado. Neste aparato foram 
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avaliados os seguintes parâmetros: movimento ambulatório, rearing (em pé), quantidade de pulos, 

quantidade de descanso (5s parado = 1 descanso), distância percorrida (cm), velocidade média, 

rotação horária e anti-horária.  

As informações detectadas pelos sensores foram transmitidas para um computador através do 

software Open Sourse Versão Interbase 6.01 (Monitor de Atividade – Insight Laboratório 

Equipamentos, Ribeirão Preto – SP) para posterior análise estatística.  

5.5.6 Hipolocomoção induzida por Haloperidol via i.p 

 Os animais eram previamente tratados 1 hora antes com Haloperidol (2 mg/kg i.p), após 55 

minutos foram colocados na caixa de Aromas (figura 4), onde permaneceram 5 minutos (1 min. de 

habituação e 4 min. de nebulização) e logo em seguida foram colocados no Monitor de Atividade – 

IR (figura 7), este, utilizado para a quantificação da atividade locomotora durante um período de 15 

minutos. 

Para a realização do referido teste, os animais foram divididos em três grupos cada grupo com 

n=10: 1) Salina via i.p. e também via inalatória; 2) Haloperidol i.p e salina via inalatória; e 3) 

Haloperidol i.p e óleo essencial de lavanda via inalatória. 

5.6 Eutanásia  

Os camundongos foram eutanasiados por deslocamento cervical, devido seu baixo peso 

corporal (Concea, 2013). Cabe destacar que todos os procedimentos desde o início do estudo até o 

momento da eutanásia foram realizados para evitar o sofrimento, reduzir o desconforto e dor dos 

animais. 

5.7 Análise dos dados  

As análises dos dados foram realizadas pelo programa estatístico Graph Pad Prism. Os testes 

de hipótese foram definidos de acordo com a normalidade dos dados (D'Agostino & Pearson omnibus 

normality test) e a classificação das variáveis, sendo utilizado o teste paramétrico one-way ANOVA 

seguido do pós-teste Tukey’s para o teste de catatonia, onde os dados obedeceram aos critérios do 

teste de normalidade e o teste não paramétrico Kruskall-Wallis seguido do pós-teste Dunn’s para os 

demais testes comportamentais. Os valores foram expressos em mediana e percentis 25 e 75 nos testes 

de estereotipia e climbing, e nos demais testes em média ± erro padrão da média (e.p.m.), e dentre os 

resultados foram considerados significativos quando apresentaram um nível de significância de 5% 

(p < 0,05). 
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6. RESULTADOS 
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6.1 Efeito do óleo essencial Lavandula angustifolia sobre a estereotipia induzida por 

Apomorfina 

 Na figura 8 está o gráfico da estereotipia onde pode-se visualizar os efeitos do OEL sobre o 

nível do comportamento de cheirar, lamber e morder estereotipado dos camundongos (n=10) no teste 

de Estereotipia induzida por Apomorfina na dose de 20 mg/kg via i.p com 5 minutos de espera para 

serem feitas as observações. O nível de estereotipia dos animais tratados com OEL foi de 1 (0,4 – 

1,5) apresentando-se como um resultado significativo com p < 0,05 quando comparado com o grupo 

Apoforfina+Salina 2,8 (2,4 – 3,2) em que se observou um nível de estereotipia neste grupo maior que 

o grupo tratado com o óleo essencial. Os animais pré-tratados com Apomorfina+Salina 2,8 (2,4 – 3,2) 

também mostraram-se estatisticamente significativos com p < 0,001 ao ser comparado com o grupo 

salina 0,3 (0,2 – 0,4), onde este grupo teve um nível de estereotipia consideravelmente menor, o que 

significa que a metodologia foi controlada quanto a sua funcionalidade. 
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 Figura 8. Efeito do óleo essencial de lavanda a 5% via inalatória sobre Nível 

de Estereotipia dos camundongos (n=10) em 06 observações de 1 minuto 

durante 1h; *p < 0,01 em relação ao GC- (Apomorfina+Salina) e o GE 

(Apomorfina+óleo). (Kruskall-Wallis seguido do pós-teste de Dunn’s). 
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6.2 Efeito do óleo essencial Lavandula angustifolia sobre Climbing induzido por 

Apomorfina 

Na figura 9 podemos observar os efeitos do OEL a 5% via inalatória sobre o nível do 

comportamento de escalada dos camundongos no teste de Climbing induzido por Apomorfina na dose 

de 20 mg/kg via i.p com 5 minutos de espera para serem feitas as observações. O nível de Climbing 

dos animais que receberam o tratamento com OEL (GE) foi de 1 (0,4 – 1,6) mostrando-se como um 

resultado estatisticamente significativo com p < 0,05 quando comparado com o (GC-) 

Apoforfina+Salina 2 (1,5 – 2,0), onde percebeu-se que o nível do comportamento de escalada deste 

grupo foi consideravelmente maior do que os animais tratados com a lavanda. Os animais pré-tratados 

com Apomorfina+Salina 2 (1,5 – 2,0) também mostraram resultados estatisticamente significativos 

com p < 0,001 ao ser comparado com o grupo salina 0,1 (0,0 – 0,5), onde este grupo teve um nível 

de estereotipia baixo, o que significa que houve um controle da metodologia empregada. 
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 Figura 9. Efeito do óleo essencial de lavanda a 5% via inalatória sobre o Nível 

de Climbing dos camundongos (n=10) em 06 observações de 1 minuto durante 

1h; *p < 0,05 em relação ao Apomorfina+Salina (GC-) e Apomorfina+óleo 

(GE). (Kruskall-Wallis seguido do pós-hoc de Dunn’s).  
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6.3 Efeito do óleo essencial Lavandula angustifolia sobre a hiperlocomoção induzida 

por Anfetamina 

Os resultados a seguir mostram os experimentos conduzidos com óleo essencial de Lavandula 

angustifolia na concentração de 5% via inalatória. A indução da hiperlocomoção na dose de 3 mg/kg 

de Anfetamina, observado durante 15 minutos. 

Na figura 10 estão registrados os efeitos do OEL sobre o parâmetro movimento ambulatório 

dos camundongos. A Ambulação dos animais tratados com OEL (GE), foi de (91,7 ± 24,1), 

apresentando resultado significativo (p < 0,05) quando comparado com o grupo GC- (125,8 ± 16,3). 
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 Figura 10. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre o Movimento 

Ambulatório dos camundongos (n=10) durante 15 minutos no teste de 

hiperlocomoção induzido por Anfetamina 3 mg/kg. Comparação entre, 

Anfetamina+Salina (GC-) e Anfetamina+Óleo (GE). *p < 0,05. (Kruskall-

Wallis seguido do pós-hoc de Dunn’s). 
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Na figura 11 encontram-se os efeitos do OEL sobre o parâmetro rearing (em pé) dos 

camundongos. A quantidade do comportamento de ficar de pé sobre as patas traseiras dos animais do 

grupo GE foi de (22,7 ± 7,2), mostrando-se resultado não significativo (p >0,05) quando comparado 

com o grupo GC- (25,1 ± 4,9). 
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Figura 11. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre o Rearing 

dos camundongos durante 15 minutos no teste de 

hiperlocomoção induzido por Anfetamina 3 mg/kg. Comparação 

entre o grupo, Anfetamina+Salina (GC-) e Anfetamina+Óleo 

(GE). p > 0,05. (Kruskall-Wallis seguido do pós-hoc de Dunn’s). 

Na figura 12 estão registrados os efeitos do OEL sobre o parâmetro Pulos dos camundongos. 

A quantidade de pulos do GE foi de (1,9 ± 0,5), apresentando-se como um resultado não significativo 

quando comparado com o grupo GC- (2,6 ± 1,3) com p > 0.05. 
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 Figura 12. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre os Pulos 

dos camundongos no teste de hiperlocomoção induzido por 

Anfetamina 3 mg/kg. Comparação entre os grupos, 

Anfetamina+Salina (GC-) e Anfetamina+Óleo (GE). p > 0,05. 

(Kruskall-Wallis seguido do pós-hoc de Dunn’s). 
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Na figura 13 estão observamos os efeitos do OEL sobre o parâmetro Descanso (s) dos 

camundongos. A quantidade de descanso do GE foi (5,6 ± 2,3), não apresentando resultado 

significativo (p > 0,05) quando comparado com o GC- (3,2 ± 1,0). 

T r a ta m e n to

D
e

s
c

a
n

s
o

 (
s

)

G
C

G
C

-
G

E

0

2

4

6

8

1 0

 

Figura 13. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre o Descanso 

(s) dos camundongos no teste de hiperlocomoção induzido por 

Anfetamina 3 mg/kg. Comparação entre os grupos 

Anfetamina+Salina (GC-) e Anfetamina+Óleo (GE) p > 0,005. 

(Kruskall-Wallis seguido do pós-hoc de Dunn’s). 

Na figura 14 estão registrados os efeitos do OE via inalatória sobre o parâmetro Distância 

(cm) percorrida pelos camundongos, onde a média dos animais do GE foi de (220,6 ± 59,2) não 

apresentou resultado significativo p > 0,05 quando comparado com o grupo GC- (279,2 ± 35,3). 
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 Figura 14. Efeito do óleo essencial de lavanda a sobre a 

Distância (cm) percorrida pelos camundongos no teste de 

hiperlocomoção induzido por Anfetamina 3 mg/kg. Comparação 

entre os grupos, Anfetamina+Salina (GC-) e Anfetamina+Óleo 

(GE) p > 0,05. (Kruskall-Wallis seguido do pós-hoc de Dunn’s) 
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Na figura 15 podemos observar os efeitos do óleo OEL via inalatória sobre o parâmetro 

Velocidade (mm/s) alcançada pelos camundongos no teste. A Velocidade (mm/s) alcançada pelo GE 

foi de (2,6 ± 0,6), apresentando resultado não significativo p > 0,05 quando comparado com o grupo 

GC- (3,5 ± 0,4). 
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 Figura 15. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre a 

Velocidade (mm/s) dos camundongos durante no teste de 

hiperlocomoção induzido por Anfetamina 3 mg/kg. Comparação 

entre os grupos, Anfetamina+Salina (GC-) e Anfetamina+Óleo 

(GE) p > 0,05. (Kruskall-Wallis seguido do pós-hoc de Dunn’s) 

Na figura 16 estão registrados os efeitos do OEL sobre o parâmetro Rotação Horária dos 

camundongos no teste de Hiperlocomoção. O número de rotações no sentido horário do GE foi de 

(2,8 ± 0,8), mostrando-se um resultado não significativo p > 0,05 quando comparado com o grupo 

GC- (6,5 ± 0,6). 
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 Figura 16. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre a Rotação 

Horária dos camundongos no teste de hiperlocomoção induzido 

por Anfetamina 3 mg/kg. Comparação entre os grupos, 

Anfetamina+Salina (GC-) e Anfetamina+Óleo (GE) p > 0,005. 

(Kruskall-Wallis seguido do pós-hoc de Dunn’s) 
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Na figura 17 estão registrados os efeitos do OEL sobre o parâmetro Rotação Anti-horária dos 

camundongos no teste de Hiperlocomoção. O número de rotações anti-horárias do GE foi de (2,7 ± 

1,0), mostrando-se um resultado não significativo quando comparado com o grupo GC- (3,7 ± 1,6). 
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Figura 17. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre a 

Rotação Anti-horária dos camundongos durante 15 minutos 

no teste de hiperlocomoção induzido por Anfetamina 3 

mg/kg. Comparação entre os grupos, Anfetamina+Salina 

(GC-) e Anfetamina+Óleo (GE) p > 0,005. (Kruskall-Wallis 

seguido do pós-teste de Dunn’s). 

 

6.4 Efeito do óleo de Lavandula angustifólia em diferentes concentrações (2,5; 5 e 10%) 

sobre a hipolocomoção induzida pelo haloperidol 

Os dados a seguir foram resultado de experimentos conduzidos com diferentes concentrações do 

óleo essencial de Lavandula angustifólia, nas respectivas concentrações 2,5%, 5% e 10%. A indução 

da hipolocomoção continuou sendo de 1 mg/kg via i.p de haloperidol. 

Na figura 18 temos os resultados do efeito do OEL sobre o parâmetro Movimento Ambulatório, 

o teste de Kruskal Wallis não mostrou diferença significativa entre os grupos p >0,05. O post-hoc 

também não mostrou diferença significativa entre o GC- (24,3 ± 12,9) e todas as concentrações do 

óleo também com p > 0,05. O grupo tratado com OEL na concentração de 2,5% (20,5 ± 8,0) teve um 

melhor desempenho no que se refere ao aumento da ambulação. 
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 Figura 18. Efeito do tratamento com óleo essencial de lavanda 

em diferentes concentrações sobre o Movimento Ambulatório 

dos camundongos no teste de hipolocomoção induzido por 

Haloperidol 2 mg/kg. Comparação entre os grupos, 

Haloperidol+Salina (GC-) Haloperidol+Óleo 2,5%, 

Haloperidol+Óleo 5% e Haloperidol+Óleo 10% p > 0,05. 

(Kruskall-Wallis seguido do post-hoc Dunn’s). 

Na figura 19 estão resultados do efeito do OEL sobre o parâmetro de Rearing (Em pé) que 

não mostra diferença significativa p > 0,05. O post-hoc de Dunn’s não mostrou diferenças 

significativa, entre os grupos de concentrações do OEL. Mais uma vez o grupo tratado com OEL na 

concentração de 2,5% (3,8 ±1,1) teve um leve aumento sobre o parâmetro de rearing. 
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Figura 19. Efeito do tratamento com óleo essencial de lavanda em 

diferentes concentrações sobre o Rearing (Em pé) dos 

camundongos no teste de hipolocomoção induzido por 

Haloperidol 2 mg/kg. Comparação entre os grupos, 

Haloperidol+Salina (GC-), Haloperidol+Óleo 2,5%, 

Haloperidol+Óleo 5% e Haloperidol+Óleo 10% p > 0,05. 

(Kruskall-Wallis seguido do post-hoc Dunn’s). 
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Na figura 20 podemos observar os resultados do efeito do OEL sobre o parâmetro quantidade 

de Pulos, os dados mostraram diferença significativa p < 0,05. O post-hoc de Dunn’s mostrou 

diferença entre o GC- (0,2 ± 0,1) e o GE 10% (1,8 ± 0,3) apresentando um aumento na quantidade de 

pulos, mostrando-se mais eficaz no tratamento a que se propõem. 
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Figura 20. Efeito do tratamento com óleo essencial de lavanda em 

diferentes concentrações sobre a quantidade de Pulos dos 

camundongos no teste de hipolocomoção induzido por 

Haloperidol 2 mg/kg. Comparação entre os grupos, 

Haloperidol+Salina (GC-) e Haloperidol+Óleo 10% p < 0,05. 

(Kruskall-Wallis seguido do post-hoc Dunn’s). 

Na figura 21 podemos observar o efeito do OEL sobre o parâmetro Descanso (s), não foram 

encontrados diferenças significativas entre os grupos p > 0,05. O post-hoc também não mostrou 

diferença estatisticamente significante entre os grupos no que se refere ao parâmetro de Descanso (s).  
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Figura 21 Efeito do tratamento com óleo essencial de lavanda em 

diferentes concentrações sobre o parâmetro de descanso (s) dos 

camundongos no teste de hipolocomoção induzido por Haloperidol 2 

mg/kg. Comparação entre os grupos Haloperidol+Salina (GC-) 

Haloperidol+Óleo 2,5%, Haloperidol+Óleo 5% e Haloperidol+Óleo 

10%. p > 0,05. (Kruskall-Wallis seguido do post-hoc Dunn’s). 
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Na figura 22 está descrito o efeito do OEL que não se mostrou significativo sobre o parâmetro 

de Distância (cm) percorrida pelos camundongos com p > 0,05. O post-hoc também não mostrou 

diferença significativa entre os grupos. 
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 Figura 22. Efeito do tratamento com óleo essencial de lavanda em 

diferentes concentrações via inalatória sobre o parâmetro de distância 

(cm) dos camundongos no teste de hipolocomoção induzido por 

Haloperidol 2 mg/kg. Comparação entre os grupos, 

Haloperodol+Salina (GC-) Haloperidol+Óleo 2,5%, 

Haloperidol+Óleo 5% e Haloperidol+Óleo 10% p > 0,05. (Kruskall-

Wallis seguido do post-hoc Dunn’s). 

Na figura 23 podemos observar o gráfico com o efeito do OEL sobre o parâmetro velocidade 

(mm/s) alcançada pelos camundongos, o teste não foi estatisticamente significativo p > 0,05. O post-

hoc não encontrou diferença significativa entre os grupos p > 0,05.  
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Figura 23. Efeito do tratamento com óleo essencial de lavanda em 

diferentes concentrações via inalatória sobre o parâmetro de Velocidade 

(mm/s) dos camundongos no teste de hipolocomoção induzido por 

Haloperidol 2 mg/kg. Comparação entre os grupos Haloperidol+Salina 

(GC-) Haloperidol+Óleo 2,5%, Haloperidol+Óleo 5% e Haloperidol+Óleo 

10% p > 0,05. (Kruskall-Wallis seguido do post-hoc Dunn’s). 
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Na figura 24 estão os resultados do efeito do OEL sobre o número de Rotações Horárias dos 

camundongos, o teste não foi significativo p > 0,05. O post-hoc também não mostrou diferença 

significativa p < 0,05. 
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Figura 24. Efeito do tratamento com óleo essencial de 

lavanda em diferentes concentrações sobre o parâmetro 

de Rotações no sentido Horário dos camundongos no 

teste de hipolocomoção induzido por Haloperidol 2 

mg/kg. Comparação entre os grupos, Haloperidol+Salina 

(GC-), Haloperidol+Óleo 2,5%, Haloperidol+Óleo 5% e 

Haloperidol+Óleo 10%. p > 0,05. (Kruskall-Wallis 

seguido do post-hoc Dunn’s). 

Na figura 25 estão registrados os efeitos do OEL sobre o parâmetro de Rotações Anti-horárias 

dos camundongos, o teste não foi significativo p > 0,05. O post-hoc também não mostrou diferença 

significativa p < 0,05 entre os grupos. 
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Figura 25. Efeito do tratamento com óleo essencial de lavanda em 

diferentes concentrações sobre o parâmetro de Rotações Anti-horárias dos 

camundongos no teste de hipolocomoção induzido por Haloperidol 2 

mg/kg. Comparação entre os grupos, Haloperidol+Salina (GC-) 

Haloperidol+Óleo 2,5%, Haloperidol+Óleo 5% e Haloperidol+Óleo 10% 

p > 0,05. (Kruskall-Wallis seguido do post-hoc Dunn’s). 
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6.5 Efeito do óleo essencial de Lavandula angustifólia sobre a catatonia induzida por 

Haloperidol via i.p. 

Na figura 26 estão registrados os efeitos do OEL sobre o tempo de permanência involuntária em 

postura desconfortável (catatonia) dos camundongos no teste de Catatonia induzida por Haloperidol 

na dose de 1 mg/kg via i.p. O tratamento com o óleo essencial de lavanda mostrou resultado 

significativo GE (30,5 ± 3,6 s) ****p < 0,001 quando comparado com os animais pré-tratados GC- 

(52,9 ± 3,0s), mostrando-se capaz de reduzir significativamente o tempo da catatonia induzida pelo 

haloperidol na dose de 1 mg/kg i.p. com 1h de espera para a realização das observações. 
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 Figura 26. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre o tempo 

de catatonia dos camundongos no teste de catatonia induzido 

por Haloperidol 1mg/kg via i.p. ****p < 0,001 em relação ao 

grupo Haloperidol+Salina (GC-) e o grupo Haloperidol+Óleo. 

(One-Way ANOVA seguido do pós-teste de Tukey’s). 

6.6 Efeito do óleo essencial de Lavandula angustifolia sobre a catatonia induzida por 

Haloperidol via oral 

 Na Figura 27 podemos encontrar os resultados associados aos efeitos do OEL a 5% via 

inalatória sobre o tempo de permanência involuntária em postura não usual (catatonia) dos 

camundongos induzida por Haloperidol na dose de 1 mg/kg via oral administrado 2h30m antes de 

serem feitas as observações. O tempo de catatonia (s) dos animais do GE (30,7 ± 3,3 s), quando 

comparados com o GC- que apresentaram o tempo de catatonia de (44,2 ± 5,3 s) mostrou-se um 

resultado estatisticamente significativo com *p < 0,001, onde este grupo teve um tempo de catatonia 

maior quando comparado com o grupo tratado com GC-.  
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Figura 27. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre o tempo de catatonia 

dos camundongos no teste de catatonia induzido por Haloperidol 1 mg/kg 

via oral. *p < 0,01 em relação ao Haloperidol+Salina (GC-) e 

Haloperidol+Óleo (GE); #p < 0,001 em relação ao grupo Salina (GC) e 

Haloperidol+Óleo (GE). (One-Way ANOVA seguido do pós-teste de 

Tukey’s).  
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7. DISCUSSÃO 
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Os óleos essenciais são relevantes para a manutenção das condições de saúde da população. 

Nas referências históricas sobre o uso dos aromas podemos verificar que existem relatos de sua 

utilização em várias civilizações antigas. 

A aromaterapia vem ganhando espaço no brasil, devido a biodiversidade da sua fauna e flora. 

A lavandula angustifolia é um membro da família Lamiaceae. O gênero é composto por 32 espécies, 

que apresentam uma morfologia diversificada. As lavandas são definidas e distintas de todos os outros 

gêneros (Lamiaceae) pela morfologia das suas flores. Dentre as espécies do gênero a Lavndula 

angustifolia é a que possui maior valor comercial, e é potencialmente uma fonte rica de componentes 

bioativos. Dentre os constituintes majoritários, geralmente, encontrados nos óleos essênciais de L. 

angustifolia estão os monoterpenos linalol, acetato de linalila, 1,8-cineol, β-ocimeno, terpinen-4-ol e 

cânfora (Flores, Blanch, Ruiz del Castillo, & Herraiz, 2005). 

Os modelos de testes comportamentais utilizados neste trabalho (Catatonia induzida por 

haloperidol, Climbing e Estereotipia induzido por apomorfina, Hiperlocomoção induzida por 

anfetamina e Hipolocomoção induzida por haloperdol) para a determinação dos efeitos do óleo no 

SNC, ou seja, um screening comportamental de atividades que podem revelar efeitos psicóticos 

positivos e extrapiramidais, bem como atividade antipsicótica e relaxante. Nesse estudo utilizamos a 

via inalatória, que é considerada uma das vias de acesso rápido ao sistema nervoso central. 

É possível verificar a vasta produção de inovações envolvendo os termos, ansiedade e o OEL 

(Souto-Maior et al., 2011; David Shaw et al., 2007; Linck et al., 2010; Chioca et al., 2013; Gnatta et 

al., 2011), entretanto, quando associadas ao termo antipsicóticos, existem poucos estudos 

relacionando, embora seja sabido que alguns monoterpenos similares apresentam propriedades 

antipsicótica (Umezu, 2012; Araújo, 2011). 

Um modelo animal clássico usado para o rastreio de drogas antipsicóticas, é a reversão de 

escalada (Climbing) induzido por apomorfina em camundongos. Tornou-se claro que os 

neurolépticos atípicos tais como clozapina, olanzapina, risperidona e tioridazina são muito eficazes 

neste modelo, em grande parte, na medida em que eles funcionam como antagonistas dos receptores 

de dopamina tipo D2. Embora este modelo não pareça diferenciar entre os compostos típicos e 

atípicos, ele pode ser usado em combinação com, por exemplo, o bloqueio de comportamento 

estereotipado induzido por apomorfina. A maioria dos antipsicóticos atípicos são menos eficazes em 

bloquear a resposta estereotipada, induzindo assim um bloqueio preferencial da resposta escalada 

(Geyer & Ellenbroek, 2003).  

O modelo de indução da estereotipia por apomorfina e sua abolição decorrente do tratamento 

com drogas antipsicóticas foi validado por Setler e posteriormente adaptado para camundongos 

(Chinen, Faria, & Frussa-Filho, 2006). Este teste seguiu o protocolo estabelecido por Protais et al., 
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1976 e considerando que o protocolo e o aparato de teste são bem similares ao de estereotipia, 

decidimos pela realização simultânea dos testes, uma vez que ambos são de fácil realização e com 

isso seriam economizados droga, tempo e animais experimentais. Os dados obtidos revelaram uma 

atividade tipo antipsicótica do OEL que foi efetivo na reversão da atividade de climbing. 

De acordo com este teste, drogas capazes de diminuir a quantidade da dopamina liberada na 

fenda sináptica, seriam capazes de reverter a atividade estereotipada, uma vez que tal atividade é 

decorrente da atividade agonista dopaminérgica da apomorfina no estriado (Costall et al., 1982). Um 

estudo feito por (F. Y. R. de Araújo, 2011), mostra que o tratamento com óleo essencial de Alpinia 

Zerubet (OEAZ) no teste de estereotipia induzido por apomorfina preveniu a estereotipia em 

camundongos, também analisaram os níveis de dopamina em homogenatos do corpo estriado dos 

camundongos tratados com o OEAZ. Foi observado que o OEAZ reduziu os níveis de dopamina no 

corpo estriado dos animais, ratificando a hipótese de inibição da neurotransmissão dopaminérgica por 

parte do óleo. 

Segundo Pereira, 2013, a miritricina um flavonóide, do sub-grupo flavonol, extraído de várias 

plantas do gênero Pouteria, mostrou efeitos antipsicóticos, nos testes de escalada e estereotipia 

induzida pela apomorfina, em doses que não induzem catatonia. Nossos resultados nos testes de 

climbing e estereotipia induzidos por apomorfina, foram estatisticamente significativos mostrando 

uma diminuição do comportamento estereotipado e do comportamento de subida na gaiola. Assim 

podemos inferir que o óleo essencial de lavanda pode também estar atuando nos receptores 

dopaminérgicos do corpo estriado. 

A psicose induzida por anfetamina foi descrita pela primeira vez na década de 1950 com um 

quadro clínico de alucinações auditivas e delírios persecutórios que se assemelham sintomas positivos 

da esquizofrenia. Em roedores, a administração de anfetamina crônica induz uma sensibilização 

persistente, exagerando a hiperatividade causada pela presença aguda da anfetamina. Como o modelo 

baseia-se na manipulação do sistema dopaminérgico, ele pode responder principalmente para 

fármacos que afetam este neurotransmissor (Jones et al., 2011).  

Existem evidências de que este aumento da atividade locomotora é devido a um aumento da 

atividade dopaminérgica no sistema mesolímbico, particularmente o núcleo accumbens e/ou do 

tubérculo olfativo. Por conseguinte, todos os antipsicóticos com efeitos antagonistas nos receptores 

de dopamina têm sido encontrados para reverter a hiperatividade induzida pela anfetamina ou 

apomorfina. Pode haver um envolvimento diferencial dos nucleus accumbens e no tubérculo olfativo 

já que ambas as estruturas do cérebro anterior são conhecidos por estar envolvidos na mediação da 

atividade locomotora, embora de maneiras diferentes. Estudos mostram que os antipsicóticos 

clássicos, tais como haloperidol, são mais eficazes na redução da hiperatividade mediada pelo núcleo 
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accumbens, enquanto neurolepticos atípico foram mais eficazes na reversão da hiperatividade 

mediada por tubérculo olfativo (Geyer & Ellenbroek, 2003; Kelly & Iversen, 1976). 

Substâncias que apresentam como mecanismo de ação a inibição da atividade da proteína 

cinase (PKC), como o lítio, o valproato e o tamoxifeno se mostram capazes de reverter a 

hiperlocomoção (Geyer & Ellembroek, 2003; Sabioni et al., 2008). Nossos dados mostram que a 

hiperlomoção induzida pela anfetamina não foi estatisticamente significativa, sugerindo que a ação 

do óleo essencial no teste de hiperlocomoção induzida por anfetamina não é via transportadores para 

neurotransmissores, nem tão pouco interfere com os efeitos farmacológicos da anfetamina. 

No curso natural da doença de Parkinson, os neurónios dopaminérgicos da via nigroestriatal 

degeneram ao longo dos anos. No entanto, no parkinsonismo farmacológico provocado por 

medicamentos neurolépticos, há uma redução na atividade de neurónios dopaminérgicos, causadas 

pelo bloqueio dos neurolépticos, levando a rigidez e tremores em repouso. Pacientes tratados com 

agentes neurolépticos típicos, tais como clorpromazina e haloperidol, e também agentes atípicos, tais 

como clozapina, olanzapina, risperidona e ziprasidona, ou uma combinação destas drogas são 

acometidos com o parkinsonismo farmacológico (Frederico et al., 2008). Exposição de camundongos 

ao odor de lavanda em uma gaiola escura resultou em depressão da atividade motora, enquanto que 

os níveis plasmáticos de linalol aumentou em proporção com a duração da exposição (Koulivand, 

Khaleghi Ghadiri, & Gorji, 2013). 

O haloperidol, um fármaco antipsicótico típico que antagoniza o receptor de dopamina D2, é 

geralmente usado como uma primeira medida para o tratamento de esquizofrenia. No entanto, o 

tratamento prolongado com Haloperidol muitas vezes provoca efeitos colaterais adversos, incluindo 

incapacidade motora. Em geral, o haloperidol tem sido mostrado para produzir uma ampla gama de 

perturbações dos movimentos extrapiramidais, tais como sintomas da doença de Parkinson, como, 

distonia e discinesia tardia, hipolocomoção, assim como desordens endócrinas tais como 

hiperprolactinemia (Sookram, Tan, Daya, Heffernan, & Mishra, 2011). 

O estudo feito por Umezu, 2012, com indução da hipolocomoção por haloperidol, mostrou 

que a lavanda via i.p foi um dos óleos essenciais que elevou a atividade locomotora, aumentando a 

ambulação dos camundongos no teste. Esse resultado mostra-se contrário aos nossos resultados, onde 

houve uma potencialização do efeito hipolocomotor, talvez o tipo de administração possa influenciar 

nesses resultados divergentes. Segundo Buchbauer et al., 1991, a ação sedativa pode ser explicada 

por uma excelente absorção pela mucosa nasal, que conduz a um teor de soro comparável a uma 

injeção intravenosa dentro de um curto período de tempo ou por absorção pulmonar , que foi 

investigada para o óleo de pinho , óleo de banho óleo de alecrim e feno-flor. 

Nossos resultados não foram significativos para avaliação do teste de hipolocomoção induzido 

por haloperidol, mostra que não houve um aumento da movimentação dos camundongos testados 
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com óleo essencial de lavanda. Podemos então inferir que óleo de lavanda por possuir propriedades 

sedativas, relaxantes, pode ter potencializado o efeito do haloperidol, mantendo os camundongos em 

estado imóvel, indicando um possível sinergismo entre o OEL e o haloperidol. 

No teste da catatonia, houve uma redução do tempo permanecido na mesma posição dos 

animais tradados com o OEL via inalatória para o teste com administração da lavanda por via i.p. F. 

Y. R. De Araújo et al., 2009 mostraram em seu estudo que a catatonia induzida por haloperidol foi 

revertida pelo óleo essencial de Alpinia Zerubet (OEAZ) na dose de 100 mg/kg. Segundo Kim et al., 

2009, as mudanças observadas normalmente diferem de acordo com a dose e duração do tratamento 

com a lavanda, em seu estudo utilizando o rotarod os animais tratados com OEL nas dose  de 10 e 

100mg/kg não mostraram diferença significativa, no entanto, na dose de 1000mg/kg foi observada 

uma melhora na coordenação motora em relação ao grupo controle. Alguns estudos evidenciam o 

efeito ansiolítico do óleo essencial de lavanda através de vários sistemas de neurotransmissão.  

O estudo feito por Chioca et al., 2013, com óleo essencial de lavanda mostrou efeito ansiolítico 

através da neurotransmissão serotoninérgica, possivelmente pelos receptores 5HT1A. A potenciação 

dos receptores GABAA por benzodiazepínicos, tais como clordiazepoxido (CDP), produz o efeito 

ansiolítico. Pode ser que o óleo de lavanda afete o sistema nervoso central (SNC) de um modo 

semelhante ao CDP. Isto seria consistente com os resultados de que o óleo de lavanda potencializa as 

respostas dos receptores de GABA (David Shaw et al., 2007). Segundo o estudo feito por (Rosebush 

& Mazurek, 2010), os benzodiazepínicos podem reverter o estado de catatonia. Um estudo mais 

recente utilizando imunohistoquimica de D. Shaw, Norwood, & Leslie, 2011, mostrou aumentou da 

expressão de c-fos, enquanto CDP reverteu os efeitos do presente estressor comportamental sobre a 

expressão de c-fos em todas as regiões do cérebro examinadas, exceto o núcleo central da amígdala, 

onde a expressão de c-fos aumenta. O óleo de lavanda teve efeitos semelhantes aos do CDP no núcleo 

paraventricular do hipotálamo, núcleo hipotalâmico dorsomedial e o núcleo central da amígdala. 

Estes resultados reforçam a sugestão de que a inalação de óleo de lavanda tem efeitos 

comportamentais ansiolíticos, mas eles são mais fracos do que os efeitos das benzodiazepinas, e não 

há provas de que eles são mediados pelos mesmos processos neurais. 

Analisando as perspectivas dos possíveis efeitos do OEL nos testes realizados nesse estudo, 

que teve como objetivo verificar uma possível ação antipsicótica e antiparkinsoniana, podemos 

verificar que o OEL pode ter efeito tipo antipsicótico, pois os testes induzidos pelas drogas que 

interagem com as vias dopaminérgicas e que tem maior afinidade pelo receptor D2, mostraram uma 

diminuição dos comportamentos psicóticos induzidos pelos respectivos modelos experimentais.
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 Com os resultados desse trabalho podemos concluir que o óleo essencial de lavanda administrado 

por via inalatória, tem um perfil semelhante aos antipsicóticos e podem ser um agente terapêutico 

relevante no tratamento de sintomas da esquizofrenia, tendo em vista que houve uma diminuição 

de sintomas positivos do transtorno.  

 Suas propriedades sedativas tem um sinergismo com agentes terapêuticos depressores do sistema 

nervoso central. 

 O método de inalação por 5 minutos é eficaz na investigação das propriedades antipsicóticas do OEL. 

A possível ação antipsicótica pode ser mediada pelos receptores olfatórios que transmitem 

informações neurais e modulam as vias que regulam as neurotransmissões envolvidas na 

esquizofrenia. 

 Devido a vasta quantidade de diferentes achados em relação aos possíveis efeitos do OEL, seus 

efeitos sobre os sintomas da esquizofrenia ainda são pouco estudados, dando margem para uma 

ampla gama de pesquisas, principalmente de metodologias que investiguem a ação do óleo de 

lavanda em sintomas negativos da patologia e especifiquem seus mecanismos de ação.  
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Anexo I 
 

EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Lavandula angustifolia SOBRE SINTOMAS DA 

ESQUIZOFRENIA EM CAMUNDONGOS 

The essential oil Lavandula angustifolia effect on symptoms of schizophrenia in mice 

Meiryland CUNHA1; Géssica FREITAS2; Sandy MARTINS3; Fabíola CARVALHO4; Liana 

PORDEUS5 

RESUMO  

INTRODUÇÃO Aromaterapia utiliza Óleos Essenciais para prevenir e/ou tratar problemas 

relacionados à saúde. Assim, estes óleos obtidos de plantas podem ser considerados ferramentas 

inovadoras para o tratamento de certas patologias, incluindo transtornos mentais, pois tem mostrado 

eficácia sobre distúrbios relacionados ao sistema nervoso central, além de possuir baixa toxidade e 

facilidade de acesso. O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do óleo essencial de 

lavanda sobre os sintomas da esquizofrenia. 

MATERIAS E MÉTODOS Utilizamos camundongos Swiss machos, albinos, com 

aproximadamente 2 meses de idade. O óleo essencial utilizado foi Lavandula angustifólia via 

inalatória. As metodologias escolhidas foram: Estereotipia e Climbing induzidos por Apomorfina 

(20mg/kg) e Hiperlocomoção induzida por Anfetamina (3mg/kg)  

RESULTADOS No teste de Hiperlocomoção induzida por Anfetamina (3 mg/kg i.p) não 

encontramos resultados significativos em relação aos animais tratados com a lavanda. No teste de 

Estereotipia induzida por Apomorfina (20 mg/kg i.p) o tratamento com o óleo inibiu o comportamento 

estereotipado com p < 0,05. No teste do Climbing induzido por Apomorfina (20mg/kg), o nível do 

comportamento de subida dos animais tratados com a lavanda diminuiu em relação aos animais 

tratados com Haloperidol+Salina. 

DISCUSSÃO A literatura traz alguns estudos com monoterpenos capazes de reverter os efeitos de 

drogas que induzem o estado psicótico, assim como demonstramos em nosso estudo. 

CONCLUSÃO Diante da análise dos resultados podemos concluir que o óleo essencial de lavanda, 

administrado por via inalatória, pode ter um perfil semelhante aos tipo antipsicóticos  

Palavras-chave: Lavanda, esquizofrenia; dopamina 

  

ABSTRATC 

INTRODUCTION Aromatherapy uses essential oils to prevent and / or treat a health problem. Thus, 

these oils extracted from plants can be considered innovative tools for the treatment of certain 

disorders, including mental disorders, it has proven useful for disorders related to the central nervous 

system, and possess low toxicity and ease of access. This study aimed to evaluate the effects of 

lavender essential oil on the symptoms of schizophrenia. 

MATERIALS AND METHODS We used mice Male Swiss albino approximately 2 months of age. 

The essential oil Lavandula angustifolia used was inhaled. The methods were chosen: and Stereotypy 

Climbing induced by apomorphine (20 mg / kg) and amphetamine-induced hyperlocomotion (3mg / 

kg). 

RESULTS hyperlocomotion test induced by amphetamine (3 mg / kg ip) did not find significant 

results for the animals treated with lavender. In the test of apomorphine induced stereotypy (20 mg / 

kg ip), the treatment with the oil inhibited the stereotyped behavior with p <0.05. In Climbing test 

induced by apomorphine (20 mg / kg), the animal behavior level rise treated with lavender decreased 

compared to animals treated with haloperidol + Salina. 

DISCUSSION The literature brings some studies with monoterpenes able to reverse the effects of 

drugs that induce psychotic state, as demonstrated in our study. 

CONCLUSION In light of the results of the analysis we can conclude that the essential oil of 

lavender, administered by inhalation, may have a profile similar to the type antipsychotics. 

Keywords: Lavender, schizophrenia; dopamine 
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INTRODUÇÃO 

A esquizofrenia é uma desordem neuropsiquiátrica crónica debilitante, os sintomas se 

agrupam em três categorias: positiva (incluindo alucinações auditivas e visuais, delírios, 

desorganização conceitual e transtorno de pensamento), (embotamento emocional, retraimento social, 

anedonia, avolição, a pobreza de pensamento e de conteúdo do discurso) negativo e disfunção 

cognitiva (incluindo executivo prejudicada função, memória de trabalho e atenção). Os pacientes 

apresentam combinações de sintomas extremamente heterogêneos, o diagnóstico e tratamento 

problemático13. Devido à dificuldade de simular os sintomas positivos em animais experimentais, 

como alucinações, paranoias e delírios, os modelos animais para os sintomas positivos da 

esquizofrenia em sua maioria avaliam o comportamento estereotipado e a agitação, que são mais 

facilmente mensuráveis e que mimetizam o estado de comportamento observado nos pacientes10 

As plantas aromáticas, bem como os respectivos óleos essenciais, são utilizadas desde o início 

da história da humanidade influenciando o bem-estar dos seres humanos e animais, demonstrando 

assim uma antiga tradição sociocultural e socioeconômica da utilização destes produtos9. Os 

componentes de óleos essenciais (OEs) podem entrar na corrente sanguínea, passar a barreira 

hematoencefálica e chegar ao sistema nervoso central através da via,de inalação2. A exposição ao 

OEL é na maioria das vezes por via olfativa, e odores são hipoteticamente para ter um efeito sobre 

uma ampla variedade de regiões cerebrais, através do nariz e córtex olfativo7  

Além dos efeitos psicológicos, a aromaterapia é pensada para ser terapeuticamente eficaz, 

devido a efeitos fisiológicos dos compostos voláteis inalados. Dentre as espécies, a Lavandula 

angustifolia  apresenta maior valor econômico, devido ao alto teor de linalol, principal componente 

ativo, e acetato de linalila responsáveis pelas atividades biológicas atribuídas a lavanda17,12. Alguns 

estudos sugerem que o linalol melhora a liberação de dopamina a partir de fatias do estriado do 

cérebro do rato18, e altera os níveis de dopamina no plasma em ratos fêmeas ovariectomizadas25. Estas 

observações sugerem que o óleo de lavanda pode exercer os seus efeitos fisiológicos, pelo menos em 

parte, por perturbar a neurotransmissão dopaminérgica15  

Este artigo relata os efeitos do óleo essencial de lavanda sobre os sintomas da esquizofrenia. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Animais 

No desenvolvimento do presente estudo foram utilizados camundongos Swiss machos, 

albinos, pesando de 32-49 g, com aproximadamente 2 meses e meio de idade. Os animais foram 

mantidos em gaiolas de polipropileno, com temperatura ambiente de (21±1) °C e ciclo de claro/escuro 

de 12h, com fase de luz iniciando às 06: 00 e terminando às 18: 00 horas, tendo livre acesso à 

alimentação e água até 60 minutos antes dos experimentos. Os experimentos foram realizados sempre 

11:00-17:00 h.  

Os experimentos com animais foram realizados de acordo com os padrões éticos seguidos 

internacionalmente. A presente pesquisa teve aprovação de Comissão de Ética no Uso de Animais do 

Centro de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba, CEUA N° 1211/13. 

Substâncias 

Substância teste 

A substância-teste do estudo foi o óleo essencial cujo nome popular é lavanda, cientificamente 

chama-se Lavandula officinalis Chaix ou Lavandula angustifólia Miller (BY SÂMIA, São Paulo, 

Brasil). Possui aroma é floral, suave e fresco com um toque amadeirado. 

O óleo essencial de lavanda foi utilizado na concentração de 5,0% (v/v) na maioria dos testes 

experimentais, para obter tal concentração foi necessário 1 ml de óleo 100% puro diluído em 6 gotas 

tweem 80 e 19 ml de água destilada, preparados minutos antes dos experimentos. 
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Substancias de indução 

 Água destilada (LTF/UFPB, Brasil): utilizada para dissolver as substâncias;  

 Solução de Tween 80 (Sigma, EUA): utilizado para a obtenção da concentração de 5% do 

óleo essencial de lavanda;  

 Salina (LTF/UFPB, Brasil): utilizada como veículo em todos os testes, em que a dose variou 

de acordo com o respectivo teste comportamental;  

 Haloperidol (Ampola Teuto, Brasil): dissolvido em água destilada e administrado na dose de 

1 mg/kg via i.p. e também por via oral nos Testes de Catatonia;  

 Apomorfina (Sigma, EUA): dissolvida em água destilada e administrada na dosagem de 20 

mg/kg via i.p. nos Testes de Estereotipia e Climbing;  

 Anfetamina (Sigma, EUA): dissolvida em água destilada e administrada na dose de 3 mg/kg 

via i.p. no Teste de Hiperlocomoção. 

Procedimentos do teste de estereotipia 

Os animais receberam Apomorfina (20 mg/kg i.p), e imediatamente foram colocados na Caixa 

de Aromas, onde permaneceram por 5 minutos e, em seguida foram dirigidos para as gaiolas de arame 

(30x15x19cm), onde eram feitas 6 observações de 1 minuto em intervalos de 10 minutos por um 

período de 1 hora.1  

Procedimento do teste de climbing 

Os animais receberam Apomorfina (20 mg/kg i.p), imediatamente foram colocados na Caixa 

de Aromas, onde permaneceram por 5 minutos e, em seguida foram dirigidos para as gaiolas de arame 

(30x15x19cm), onde eram feitas 6 observações de 1 minuto em intervalos de 10 minutos por um 

período de 1 hora, protocolo igual ao do teste de estereotipia.1 

Procedimento do teste de hiperlocomoção 

Os animais receberam Anfetamina (3 mg/kg i.p)21, após 15 minutos foram dirigidos para a 

Caixa de Aromas, onde permaneceram por 5 minutos e logo em seguida foram colocados no Monitor 

de Atividade – IR, este utilizado para a quantificação da atividade locomotora durante um período de 

15 minutos6. 

Analise estatistica 

As análises dos dados foram realizadas pelo programa estatístico Graph Pad Prism. Os testes 

de hipótese foram definidos de acordo com a normalidade dos dados (D'Agostino & Pearson omnibus 

normality test) e a classificação das variáveis, o teste não paramétrico Kruskall-Wallis seguido do 

pós-teste Dunn’s. Os valores foram expressos em mediana e percentis 25 e 75 nos testes de 

estereotipia e climbing, e nos demais testes em média ± erro padrão da média (e.p.m.), e dentre os 

resultados foram considerados significativos quando apresentaram um nível de significância de 5% 

(p < 0,05). 

RESULTADOS 

Efeito do óleo essencial Lavandula angustifolia sobre a estereotipia induzida por Apomorfina 

Na figura 1 está o gráfico da estereotipia onde pode-se visualizar os efeitos do OEL sobre o 

nível do comportamento de cheirar, lamber e morder estereotipado dos camundongos (n=10) no teste 

de Estereotipia induzida por Apomorfina na dose de 20 mg/kg via i.p com 5 minutos de espera para 

serem feitas as observações. O nível de estereotipia dos animais tratados com OEL foi de 1 (0,4 – 

1,5) apresentando-se como um resultado significativo com p < 0,05 quando comparado com o grupo 

Apoforfina+Salina 2,8 (2,4 – 3,2) em que se observou um nível de estereotipia neste grupo maior que 

o grupo tratado com o óleo essencial. Os animais pré-tratados com Apomorfina+Salina 2,8 (2,4 – 3,2) 

também mostraram-se estatisticamente significativos com p < 0,001 ao ser comparado com o grupo 

salina 0,3 (0,2 – 0,4), onde este grupo teve um nível de estereotipia consideravelmente menor, o que 

significa que a metodologia foi controlada quanto a sua funcionalidade.
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 Figura 1. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre Nível de 

Estereotipia dos camundongos (n=10) em 06 observações de 1 

minuto durante 1h; *p < 0,01 em relação ao GC- 

(Apomorfina+Salina) e o GE (Apomorfina+óleo). (Kruskall-

Wallis seguido do pós-teste de Dunn’s). 

Efeito do óleo essencial Lavandula angustifolia sobre Climbing induzido por Apomorfina 

Na figura 2 podemos observar os efeitos do OEL a 5% via inalatória sobre o nível do 

comportamento de escalada dos camundongos no teste de Climbing induzido por Apomorfina na dose 

de 20 mg/kg via i.p com 5 minutos de espera para serem feitas as observações. O nível de Climbing 

dos animais que receberam o tratamento com OEL foi de 1 (0,4 – 1,6) mostrando-se como um 

resultado estatisticamente significativo com p < 0,05 quando comparado com o grupo 

Apoforfina+Salina 2 (1,5 – 2,0), onde percebeu-se que o nível do comportamento de escalada deste 

grupo foi consideravelmente maior do que os animais tratados com a lavanda. Os animais pré-tratados 

com Apomorfina+Salina 2 (1,5 – 2,0) também mostraram resultados estatisticamente significativos 

com p < 0,001 ao ser comparado com o grupo salina 0,1 (0,0 – 0,5), onde este grupo teve um nível 

de estereotipia baixo, o que significa que houve um controle da metodologia empregada. 
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  Figura 2. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre o 

Nível de Climbing dos camundongos (n=10) em 06 

observações de 1 minuto durante 1h; *p < 0,05 em 

relação ao Apomorfina+Salina (GC-) e 

Apomorfina+óleo (GE). (Kruskall-Wallis seguido do 

pós-hoc de Dunn’s). 

 

 



Anexo I 
 

Efeito do óleo essencial Lavandula angustifolia sobre a hiperlocomoção induzida 

por Anfetamina 

Na figura 3 estão registrados os efeitos do OEL na concentração de 5% via 

inalátória sobre o parâmetro movimento ambulatório, rearing, distância (cm), velocidade 

(mm/s) dos camundongos no teste de hiperlocomoção induzido por Anfetamina na dose 

de 3mg/kg, observado durante 15 minutos. 

A Ambulação dos animais tratados com OEL (GE), foi de (91,7 ± 24,1), 

apresentando resultado significativo p < 0,05 quando comparado com o grupo GC- (125,8 

± 16,3). A quantidade do comportamento de ficar de pé sobre as patas traseiras dos 

animais do grupo GE foi de (22,7 ± 7,2), mostrando-se resultado não significativo (p 

>0,05) quando comparado com o grupo GC- (25,1 ± 4,9). A quantidade de pulos do GE 

foi de (1,9 ± 0,5), apresentando-se como um resultado não significativo quando 

comparado com o grupo GC- (2,6 ± 1,3) com p > 0.05. A quantidade de descanso (s) do 

GE foi (5,6 ± 2,3), não apresentando resultado significativo p > 0,05 quando comparado 

com o GC- (3,2 ± 1,0). 
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 Figura 3. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre o Movimento Ambulatório p <0,05, 

Rearing, Pulos e descanso (s) p > 0,05 dos camundongos (n=10) no teste de hiperlocomoção 

induzido por Anfetamina 3 mg/kg. Comparação entre os grupos Salina (GC), 

Anfetamina+Salina (GC-) e Anfetamina+Óleo (GE). (Kruskall-Wallis seguido do pós-teste 

de Dunn’s). 

Os efeitos do OE via inalatória sobre o parâmetro Distância (cm) percorrida pelos 

camundongos, onde a média dos animais do GE foi de (220,6 ± 59,2) não apresentou resultado 

significativo p > 0,05 quando comparado com o grupo GC- (279,2 ± 35,3). O parâmetro Velocidade 

(mm/s) alcançada pelo GE foi de (2,6 ± 0,6), apresentando resultado não significativo p > 0,05 quando 

comparado com o grupo GC- (3,5 ± 0,4). O número de rotações no sentido horário do GE foi de (2,8 

± 0,8), mostrando-se um resultado não significativo p > 0,05 quando comparado com o grupo GC- 

(6,5 ± 0,6). O número de rotações anti-horárias do GE foi de (2,7 ± 1,0), mostrando-se um resultado 

não significativo quando comparado com o grupo GC- (3,7 ± 1,6). 
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Figura 4. Efeito do óleo essencial de lavanda sobre o Distância (cm), Velocidade (mm/s), 

Rotação horária e Rotação anti-horária dos camundongos (n=10) no teste de hiperlocomoção 

induzido por Anfetamina 3 mg/kg. Comparação entre os grupos Salina (GC), 

Anfetamina+Salina (GC-) e Anfetamina+Óleo (GE). p > 0,05. (Kruskall-Wallis seguido do 

pós-teste de Dunn’s). 

DISCUSSÃO 

Os óleos essenciais são relevantes para a manutenção das condições de saúde da população. 

Nas referências históricas sobre o uso dos aromas podemos verificar que existem relatos de sua 

utilização em várias civilizações antigas. 

A aromaterapia vem ganhando espaço no brasil, devido a biodiversidade da sua fauna e flora. 

A lavandula angustifolia é um membro da família Lamiaceae. O gênero é composto por 32 espécies, 

que apresentam uma morfologia diversificada. As lavandas são definidas e distintas de todos os outros 

gêneros (Lamiaceae) pela morfologia das suas flores. Dentre as espécies do gênero a Lavndula 

angustifolia é a que possui maior valor comercial, e é potencialmente uma fonte rica de componentes 

bioativos. Dentre os constituintes majoritários, geralmente, encontrados nos óleos essênciais de L. 

angustifolia estão os monoterpenos linalol, acetato de linalila, 1,8-cineol, β-ocimeno, terpinen-4-ol e 

cânfora8. 

É possível verificar a vasta produção de inovações envolvendo os termos, ansiedade e o 

OEL,23,22,16,4,11 entretanto, quando associadas ao termo antipsicóticos, existem poucos estudos 

relacionando, embora seja sabido que alguns monoterpenos similares apresentam propriedades 

antipsicótica.24,1. 

Um modelo animal clássico usado para o rastreio de drogas antipsicóticas, é a reversão de 

escalada (Climbing) induzido por apomorfina em camundongos. Tornou-se claro que os 

neurolépticos atípicos tais como clozapina, olanzapina, risperidona e tioridazina são muito eficazes 

neste modelo, em grande parte, na medida em que eles funcionam como antagonistas dos receptores 

de dopamina tipo D2. Embora este modelo não pareça diferenciar entre os compostos típicos e 

atípicos, ele pode ser usado em combinação com, por exemplo, o bloqueio de comportamento 
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estereotipado induzido por apomorfina. A maioria dos antipsicóticos atípicos são menos eficazes em 

bloquear a resposta estereotipada, induzindo assim um bloqueio preferencial da resposta escalada.10 

O modelo de indução da estereotipia por apomorfina e sua abolição decorrente do tratamento 

com drogas antipsicóticas foi validado por Setler e posteriormente adaptado para camundongos3. Este 

teste seguiu o protocolo estabelecido por Protais et al., 1976 e considerando que o protocolo e o 

aparato de teste são bem similares ao de estereotipia, decidimos pela realização simultânea dos testes, 

uma vez que ambos são de fácil realização e com isso seriam economizados droga, tempo e animais 

experimentais. Os dados obtidos revelaram uma atividade tipo antipsicótica do OEL que foi efetivo 

na reversão da atividade de climbing. 

De acordo com este teste, drogas capazes de diminuir a quantidade da dopamina liberada na 

fenda sináptica, seriam capazes de reverter a atividade estereotipada, uma vez que tal atividade é 

decorrente da atividade agonista dopaminérgica da apomorfina no estriado5. Um estudo, mostra que 

o tratamento com óleo essencial de Alpinia Zerubet (OEAZ) no teste de estereotipia induzido por 

apomorfina preveniu a estereotipia em camundongos, também analisaram os níveis de dopamina em 

homogenatos do corpo estriado dos camundongos tratados com o OEAZ. Foi observado que o OEAZ 

reduziu os níveis de dopamina no corpo estriado dos animais, ratificando a hipótese de inibição da 

neurotransmissão dopaminérgica por parte do óleo.1 

A miritricina um flavonóide, do sub-grupo flavonol, extraído de várias plantas do gênero 

Pouteria, mostrou efeitos antipsicóticos, nos testes de escalada e estereotipia induzida pela 

apomorfina, em doses que não induzem catatonia. Nossos resultados nos testes de climbing e 

estereotipia induzidos por apomorfina, foram estatisticamente significativos mostrando uma 

diminuição do comportamento estereotipado e do comportamento de subida na gaiola. Assim 

podemos inferir que o óleo essencial de lavanda pode também estar atuando nos receptores 

dopaminérgicos do corpo estriado.19 

A psicose induzida por anfetamina foi descrita pela primeira vez na década de 1950 com um 

quadro clínico de alucinações auditivas e delírios persecutórios que se assemelham sintomas positivos 

da esquizofrenia. Em roedores, a administração de anfetamina crônica induz uma sensibilização 

persistente, exagerando a hiperatividade causada pela presença aguda da anfetamina. Como o modelo 

baseia-se na manipulação do sistema dopaminérgico, ele pode responder principalmente para 

fármacos que afetam este neurotransmissor.13 

Existem evidências de que este aumento da atividade locomotora é devido a um aumento da 

atividade dopaminérgica no sistema mesolímbico, particularmente o núcleo accumbens e/ou do 

tubérculo olfativo. Por conseguinte, todos os antipsicóticos com efeitos antagonistas nos receptores 

de dopamina têm sido encontrados para reverter a hiperatividade induzida pela anfetamina ou 

apomorfina. Pode haver um envolvimento diferencial dos nucleus accumbens e no tubérculo olfativo 

já que ambas as estruturas do cérebro anterior são conhecidos por estar envolvidos na mediação da 

atividade locomotora, embora de maneiras diferentes. Estudos mostram que os antipsicóticos 

clássicos, tais como haloperidol, são mais eficazes na redução da hiperatividade mediada pelo núcleo 

accumbens, enquanto neurolepticos atípico foram mais eficazes na reversão da hiperatividade 

mediada por tubérculo olfativo.10,14 

Substâncias que apresentam como mecanismo de ação a inibição da atividade da proteína 

cinase (PKC), como o lítio, o valproato e o tamoxifeno se mostram capazes de reverter a 

hiperlocomoção.10,21  Nossos dados mostram que a hiperlomoção induzida pela anfetamina não foi 

estatisticamente significativa, sugerindo que a ação do óleo essencial no teste de hiperlocomoção 

induzida por anfetamina não é via transportadores para neurotransmissores, nem tão pouco interfere 

com os efeitos farmacológicos da anfetamina. 

CONCLUSÃO 

Com os resultados desse trabalho podemos concluir que o óleo essencial de lavanda 

administrado por via inalatória, pode ter um perfil semelhante aos antipsicóticos e podem ser um 

agente terapêutico relevante no tratamento de sintomas da esquizofrenia, tendo em vista que houve 

uma diminuição de sintomas positivos do transtorno.  
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Suas propriedades sedativas podem ter um sinergismo com agentes terapêuticos depressores 

do sistema nervoso central. 

O método de inalação por 5 minutos é eficaz na investigação das propriedades antipsicóticas 

do OEL. A possível ação antipsicótica pode ser mediada pelos receptores olfatórios que transmitem 

informações neurais e modulam as vias que regulam as neurotransmissões envolvidas na 

esquizofrenia. 

Devido a vasta quantidade de diferentes achados em relação aos possíveis efeitos do OEL, 

seus efeitos sobre os sintomas da esquizofrenia ainda são pouco estudados, dando margem para uma 

ampla gama de pesquisas, principalmente de metodologias que investiguem a ação do óleo de lavanda 

em sintomas negativos da patologia e especifiquem seus mecanismos de ação. 

REFERÊNCIAS 

1. Araújo, F. Y. R. de. (2011). Avaliação dos possíveis efeitos antipsicóticos da Alpinia 

zerumbet em camundongo. Recuperado de 

http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/handle/123456789/2349 

2. Bagetta, G., Morrone, L. A., Rombolà, L., Amantea, D., Russo, R., Berliocchi, L., et al. 

(2010). Neuropharmacology of the essential oil of bergamot. Fitoterapia, 81(6), 453–461. 

3. Chinen, C. C., Faria, R. R., & Frussa-Filho, R. (2006). Characterization of the rapid-onset 

type of behavioral sensitization to amphetamine in mice: role of drug–environment 

conditioning. Neuropsychopharmacology, 31(1), 151–159. 

4. Chioca, L. R., Ferro, M. M., Baretta, I. P., Oliveira, S. M., Silva, C. R., Ferreira, J., … 

Andreatini, R. (2013). Anxiolytic-like effect of lavender essential oil inhalation in mice: 

Participation of serotonergic but not GABA A/benzodiazepine neurotransmission. Journal of 

ethnopharmacology, 147(2), 412–418. 

5. Costall, B., Domeney, A. M., & Naylor, R. J. (1982). Behavioural and biochemical 

consequences of persistent overstimulation of mesolimbic dopamine systems in the rat. 

Neuropharmacology, 21(4), 327–335. 

6. De Oliveira, L., Spiazzi, C. M. dos S., Bortolin, T., Canever, L., Petronilho, F., Mina, F. G., 

et al. (2009). Different sub-anesthetic doses of ketamine increase oxidative stress in the 

brain of rats. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 33(6), 

1003–1008. 

7. Fisone, G., H\a akansson, K., Borgkvist, A., & Santini, E. (2007). Signaling in the basal 

ganglia: postsynaptic and presynaptic mechanisms. Physiology & behavior, 92(1), 8–14. 

8. Flores, G., Blanch, G. P., Ruiz del Castillo, M. L., & Herraiz, M. (2005). Enantiomeric 

composition studies in Lavandula species using supercritical fluids. Journal of Separation 

Science, 28(17), 2333–2338. http://doi.org/10.1002/jssc.200500124 

9. Franz, C. M. (2010). Essential oil research: past, present and future. Flavour and fragrance 

journal, 25(3), 112–113. 

10. Geyer, M. A., & Ellenbroek, B. (2003). Animal behavior models of the mechanisms 

underlying antipsychotic atypicality. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological 

Psychiatry, 27(7), 1071–1079. 

11. Gnatta, J. R., Dornellas, E. V., & da Silva, M. J. P. (2011). O uso da aromaterapia no alívo da 

ansiedade. Acta Paulista de Enfermagem, 24(2), 257–263. 

12. Hajhashemi, V., Ghannadi, A., & Sharif, B. (2003). Anti-inflammatory and analgesic 

properties of the leaf extracts and essential oil of Lavandula angustifolia Mill. Journal of 

ethnopharmacology, 89(1), 67–71. 



Anexo I 
 

13. Jones, C. A., Watson, D. J. G., & Fone, K. C. F. (2011). Animal models of schizophrenia. 

British journal of pharmacology, 164(4), 1162–1194. 

14. Kelly, P. H., & Iversen, S. D. (1976). Selective 60HDA-induced destruction of mesolimbic 

dopamine neurons: abolition of psychostimulant-induced locomotor activity in rats. European 

journal of pharmacology, 40(1), 45–56. 

15. Kim, Y., Kim, M., Kim, H., & Kim, K. (2009). Effect of lavender oil on motor function and 

dopamine receptor expression in the olfactory bulb of mice. Journal of ethnopharmacology, 

125(1), 31–35. 

16. Linck, V. M., Da Silva, A. L., Figueiró, M., Caramão, E. B., Moreno, P. R. H., & Elisabetsky, 

E. (2010). Effects of inhaled Linalool in anxiety, social interaction and aggressive behavior 

in mice. Phytomedicine, 17(8), 679–683. 

17. Moon, T., Wilkinson, J. M., & Cavanagh, H. M. A. (2006). Antibacterial activity of essential 

oils, hydrosols and plant extracts from Australian grown Lavandula spp. International Journal 

of Aromatherapy, 16(1), 9–14. 

18. Okuyama, S., Sawasaki, E., & Yokogoshi†, H. (2004). Conductor compounds of 

phenylpentane in Mycoleptodonoides aitchisonii mycelium enhance the release of dopamine 

from rat brain striatum slices. Nutritional neuroscience, 7(2), 107–111. 

19. Pereira, M. (2013). Avaliação do potencial efeito antipsicótico da miricitrina em modelos 

animais. Recuperado de http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/30338 

20. Protais, P., Costentin, J., & Schwartz, J. C. (1976). Climbing behavior induced by 

apomorphine in mice: a simple test for the study of dopamine receptors in striatum. 

Psychopharmacology, 50(1), 1–6. 

21. Sabioni, P., Baretta, I. P., Ninomiya, E. M., Gustafson, L., Rodrigues, A. L. S., & Andreatini, 

R. (2008). The antimanic-like effect of tamoxifen: Behavioural comparison with other PKC-

inhibiting and antiestrogenic drugs. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological 

Psychiatry, 32(8), 1927–1931. http://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2008.09.023 

22. Shaw, D., Annett, J. M., Doherty, B., & Leslie, J. C. (2007). Anxiolytic effects of lavender oil 

inhalation on open-field behaviour in rats. Phytomedicine, 14(9), 613–620. 

23. Souto-Maior, F. N., Carvalho, F. L. de, Morais, L. C. S. L. de, Netto, S. M., de Sousa, D. P., 

& Almeida, R. N. de. (2011). Anxiolytic-like effects of inhaled linalool oxide in experimental 

mouse anxiety models. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 100(2), 259–263. 

http://doi.org/10.1016/j.pbb.2011.08.029 

24. Umezu, T. (2012). Unusual Effects of Nicotine as a Psychostimulant on Ambulatory Activity 

in Mice. ISRN Pharmacology, 2012, 1–12. http://doi.org/10.5402/2012/170981 

25. Yamada, K., Mimaki, Y., & Sashida, Y. (2005). Effects of inhaling the vapor of Lavandula 

burnatii super-derived essential oil and linalool on plasma adrenocorticotropic hormone 

(ACTH), catecholamine and gonadotropin levels in experimental menopausal female rats. 

Biol Pharm Bull, 28(2), 378–9. 

 

 

 

 

 

http://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2008.09.023
http://doi.org/10.1016/j.pbb.2011.08.029
http://doi.org/10.5402/2012/170981


 

ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA 

Código - 
Nº: 
029 - OE 

Anexo II 

Revisão: 
01 
 

 

Assunto:  FICHA TÉCNICA  

 

Vigência em : _____/_____/_____             Substitui :____ Página 83 de 83 

 

 

Elaborado por: Cibele Bubola INCI NAME: Lavandula angustifolia oil 

CAS: 8000-28-0/ 90063-37-9 Data: 30/03/2011 

 

1. HISTÓRIA 

A Lavanda é uma das plantas com maior tradição empregada na antiguidade. Os 

gregos, os romanos e árabes empregavam a variedade Lavandula stoechas como erva 

anti-séptica e de perfumaria – daí seu nome em latim lavare, que significa lavar. Devido 

à aparência de suas folhas, faz-se menção a angustifólia. 

Muito utilizada como erva aromática, foi espalhada em lugares públicos da antiga 

Europa a partir do século XII. No mesmo século a Madre St. Hildegarda reconhecia suas 

varias propriedades terapêuticas. O famoso botânico inglês do século XVI, William 

Turner, recomendava a Lavanda para lavar a cabeça das pessoas com transtornos 

psiquiátricos. Em 1640, o médico inglês John Parkinson considerava a Lavanda como 

“muito boa para dores de cabeça e para o cérebro”. Em 1746 foi incluída pela primeira 

vez na farmacopéia londrina. 

É um dos óleos essenciais mais conhecidos na aromaterapia e usados para fins 

curativos desde tempos imemoráveis. Durante séculos, saches de lavanda foram 

colocados nas gavetas de roupas de cama para evitar mofo e afastar os insetos – suas 

propriedades inseticidas eram bastante evidentes. Também era apreciado por sua 

qualidade anti-séptica pelos romanos, que o usavam nos banhos e para limpar 

ferimentos, confirmando a correspondência com o verbo latino lavare. Acreditava-se que 

a lavanda poderia curar formas mais brandas de epilepsia. 

A água de lavanda era popular no período elisabetano e na dinastia Stuart. Também era 

o perfume preferido da rainha Maria Henrietta, esposa do rei Charles I. A lavanda inglesa 

foi cultivada durante muito tempo ao redor de Mitchum, em Surrey, embora seja hoje 

amplamente cultivada em Norfolk. Suas maravilhosas propriedades dermatológicas 

foram descobertas quase acidentalmente pelo químico francês René Maurice 

Gattefossé, no inicio do século XX. Confere sabor exótico a alguns pratos franceses e 

marroquinos. 
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Supõe-se que a destilação comercial começou no inicio do século XVII – acredita-se 

que, por ser regida por Mercúrio, isto pode relacionar-se com seu uso tradicional para o 

sistema nervoso. Um óleo nada romântico atribui-se também a ele funcionar como 

anafrodisíaco. Borrifar lavanda na cabeça supostamente ajuda a manter a castidade. 

Diz-se que a lavanda é uma das ervas dedicadas a Hécate, a deusa dos bruxos e 

feiticeiras, e às suas duas filhas, Medeia e Circe. 

 

 

2. NOME CIENTÍFICO: Lavandula officinalis Chaix. (L. spica L.) (Lavandula angustifólia 

Miller). 

 

 

3. NOME COMUM (POPULAR): Lavanda; Lavandula; Espliego; Alhucema; Lavander 

(Ingl); Lavande (Franc); Lavanda vera (Ital). 

 

 

4. ASPECTOS BOTÂNICOS: Se trata de uma planta arbustiva aromática e perene, 

pertencente a família das Labiadas, caracterizada por apresentar uma altura de 50-

80cm, com folhas opostas, lanceoladas e oblongo-lineares, inteiras de 2-5cm de 

longitude, flores bilabiadas cor azul grisalho a violácea, reunidas em espigas com 

pedúnculos que podem alcançar entre 10 a 20cm, aparecendo em meados do verão 

a princípios de outono. 

A lavanda é originária da zona mediterrânea européia, oriente e Índia, sendo 

posteriormente introduzida a quase todos os continentes. Cresce silvestre, em solos 

pobres, argilosos, bem drenados e em zonas submontanhosas. É muito empregada 

em jardins como planta ornamental, e é bastante cultivada especialmente no norte 

de Europa, Provença, Inglaterra, Grécia, Norte da África e Estados Unidos. A melhor 

lavanda cresce em altitudes acima de 1.000 metros, ao sol, em solo arenoso bem 

drenado ou gredoso. O óleo essencial é na verdade produzido e armazenado nas 
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folhas; as glândulas de óleo estão incrustadas no meio da fina penugem que recobre 

a planta. Os botões da flor são colhidos para processamento quando em plena 

floração. Existem cerca de vinte variedades diferentes de lavanda cultivada. 

 

 

5. PARTE UTILIZADA: Sumidades floridas ou botões na época de máxima floração 

(geralmente no verão), pois é neste momento quando as glândulas contém a máxima 

porcentagem  de óleos essenciais. 

 

 

6. TIPO DE EXTRAÇÃO: Destilação com corrente de vapor. 

 

 

 

7. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Deve conter no mínimo de 35 P/P e no máximo 62% P/P de 

ésteres calculados como acetato de linalila – sua composição é a seguinte: - Monoterpenos 

(5%): alfa-pineno, beta-pineno, limoneno, alo-ocimeno, etc. – Sesquiterpenos (3%): beta-

cariofileno, beta-farneseno. – Álcoois monoterpenicos e terpenicos (40-45%): linalol 

(principal), terpeniol, geraniol, lavandulol, borneol, etc. – outros sesquiterpenonas (2%), 

aldeídos terpenicos e não terpenicos (2%), butanólidos (0,1%), cumarinas (0,25%), acetato de 

linalila (30-48%), etc. 

 

 

 

 

8. AÇÕES FARMACOLÓGICAS: 

8.1 PROPRIEDADES: Analgésico, anticonvulsivo, antidepressivo, antiinflamatório, anti-

reumático, anti-séptico, antiespasmódico, antiviral, bactericida, carminativo, colagogo, 

cicatrizante, revigorante, citofilático, descongestionante, desodorizante, desintoxicante, 
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diurético, emenagogo, fungicida, hipotensor, nervino, fortificante, sedativo, esplenético, 

sudorífero e vulnerário.  

8.2  MENTE: Rudolf Steiner sugeriu que a lavanda estabiliza os corpos físicos, etérico e astral, 

o que indica um efeito positivo sobre problemas psicológicos. É considera a mãe de todos os 

óleos. Parece limpar e tranqüilizar o espírito, aliviando a irritação e o esgotamento, resultando 

em uma abordagem mais calma da vida. Sua situação equilibradora sobre o sistema nervoso 

central pode ser valiosa em estados de psicose maníaco-depressiva. É perfeita para equilibrar 

o masculino e o feminino dentro de cada individuo.  

8.3  CORPO: Tem ação sedativa sobre o coração e ajuda a baixar a pressão arterial em caso de 

hipertensão e a reduzir as palpitações. É reconhecido há muito tempo por proporcionar um 

alívio eficaz em casos de insônia.  

Suas qualidades analgésicas são eficazes em casos de espasmo muscular e, por isso, pode ser 

benéfico no tratamento de torções, distensões e fortes dores reumáticas. Uma mistura com 

manjerona aumenta o efeito. 

É benéfico para o sistema respiratório e trata de problemas como bronquite, asma, acúmulo 

de catarro, resfriados, laringite e infecções de garganta. Ajuda a aliviar os efeitos da 

tuberculose e, através de suas propriedades antivirais, mantém o controle da infecção. 

É útil no tratamento de problemas menstruais, como menstruação escassa ou cólica e 

leucorréia. Pode ser útil no parto, aliviando a dor e agilizando a expulsão. A massagem na 

parte inferior das costas ajuda a expelir a placenta. 

Acredita-se que limpa o baço (que parece ser a sede da raiva) e o fígado. Aumenta a 

secreção gástrica e pode ser benéfico para os casos de náusea, vômito, cólica e flatulência. 

Estimula a produção de bílis, o que ajuda a digestão de gorduras. 

É reconhecido como inseticida e, portanto, afasta o mofo e os insetos. Também acredita-se 

que trate mordidas de cachorro e purifique o ar. 

8.4  PELE: É valioso para a maioria dos tipos de pele, pois aumenta o desenvolvimento de novas 

células e exerce uma ação equilibradora sobre a oleosidade. Tem grande efeito cicatrizante 

em queimaduras em geral e causadas pela exposição ao sol, além de ser benéfico para os casos 

de acne, eczema e psoríase. Acredita-se que cure abscessos, furúnculos e espinhas, pois 

minimiza tumores causados por fungos, inchações, cicatrizes e feridas gangrenosas. Também 

é um tônico capilar eficaz e pode ser útil em casos de alopecia. 
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9. OBSERVAÇÕES: - Precauções – Algumas pessoas com hipotensão arterial podem sentir 

um leve entorpecimento e sonolência após o uso desse óleo. Também é um emenagogo e, 

portanto, deve ser evitado nos primeiros meses de gravidez. 

9.1  NOTA: Média. 

9.2  PLANETA: Mercúrio. 

9.3  AROMA: Floral, suave e fresco com um toque amadeirado. 

9.4  MISTURA-SE BEM COM: louro, bergamota, camomila, citronela, sálvia esclaréia, 

gerânio, jasmim, limão, mandarina, noz-moscada, laranja, patchouli, pinho, tomilho e alecrim. 

9.5  EFEITO NOS DOSHAS: Diminui o Pitta e o Kapha e não possui efeito sobre o Vata. 

Lavanda pode equilibrar todos os chakras, trazendo harmonia e equilíbrio a cada um.  

9.6 ENERGÉTICO: De acordo com TCM (medicina chinesa tradicional) lavanda é refrescante, 

abranda o calor, a febre, dá suporte e estabilidade ao coração, acalma o espírito e a 

irritabilidade. Lavanda dá suporte e alivia o Qi  no coração.  
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