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RESUMO 

 
O gênero Cymbopogon (Poaceae) é composto por mais de 100 espécies 
encontradas em países tropicais, e por volta de 56 espécies são aromáticas e 
algumas têm importância medicinal, farmacológica e industrial, sendo ricas em óleos 
essenciais. Os óleos essenciais extraídos do gênero são ricos em mono e 
sesquiterpenos. Dentre as espécies do gênero o Cymbopogon winterianus Jowitt, 
conhecido popularmente como “citronela”, “citronela de Java” ou “jacapé”, é utilizado 
na medicina popular como repelente, antimicrobiano, analgésico, ansiolítico e para o 
tratamento da epilepsia. O objetivo desse trabalho foi estudar aspectos 
farmacológicos e toxicológicos do óleo essencial extraído das folhas de 
Cymbopogon winterianus (OEC) em protocolos experimentais. Análise realizada 
através de GC-MS demonstrou como componentes majoritários o citronelal, 
citronelol e geraniol. Na triagem farmacológica as principais alterações registradas 
foram: ptose, sedação e levantar diminuído. No teste da toxicidade aguda a DL50 
calculada foi de 1.953,8 mg/kg (1.580,9–2.326,7) (v.o.) e 567,3 mg/kg (395,8-758,2) 
(i.p.). O OEC promoveu redução no número de cruzamentos no teste da 
movimentação espontânea e aumento no tempo de sono induzido pelo tiopental. No 
teste do rota rod observou-se que o OEC não interfere a coordenação motora dos 
animais. Os testes para se determinar propriedades antinociceptiva, antiinflamatória 
e antioxidante foram realizados utilizando-se os testes de contorção abdominal 
induzido por ácido acético, de nocicepção na pata induzido por formalina, da placa 
quente, de inflamação induzido por carragenina e atividade de sequestro dos 
radicais livres (DPPH). Os resultados demonstraram que o OEC reduziu a resposta 
a dor, a migração de neutrófilos para a cavidade abdominal e foi muito eficiente no 
seqüestro dos radicais livres. Na avaliação da toxicidade aguda e subcrônica, os 
animais foram tratados respectivamente com o OEC em dose única (900 mg/kg - 
v.o.) e doses diárias de 50mg/kg (v.o.). No teste agudo, as principais alterações 
comportamentais apresentadas foram ptose palpebral, sedação, resposta ao toque 
diminuída, levantar diminuído e analgesia. Em relação à avaliação do peso corpóreo, 
ingesta de água e ração e peso dos órgãos não ocorreram alterações sugestivas de 
toxicidade nos ensaios agudo e subcrônico. Na avaliação dos parâmetros 
bioquímicos, observaram-se alterações significativas na dosagem de aspartato 
aminotransferase, alanina aminotransferase e fosfatase alcalina (p<0.05) em ambos 
os ensaios agudo e subcrônico. Os resultados em conjunto sugerem propriedades 
depressora, antinociceptiva, antiinflamatória e antioxidantes sem que esses efeitos 
promovam perda de coordenação motora. Além disso, o OEC possui toxicidade na 
dose e via testada, visto que alterações histológicas foram encontradas nos rins e no 
fígado no ensaio agudo e no fígado no ensaio subcrônico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cymbopogon winterianus. Anti-inflamatória. Antioxidante. 
Antinociceptiva. Toxicidade. 
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ABSTRACT 
 
The genus Cymbopogon (Poaceae) is composed of more than 100 species found in 
tropical countries, and about 56 species have essential oils with aromatic 
characteristics and some ones have mediinal, pharmaceutical and industrial 
importance. The essential oils of the genus are rich in mono-and sesquiterpenes. 
Among the species of the genus Cymbopogon winterianus Jowitt, popularly known 
as "citronella", "Java citronella" or "jacapé" is used in folk medicine as a repellent, 
antimicrobial, analgesic, anxiolytic and for the treatment of epilepsy. The aim of this 
study was to evaluate pharmacological and toxicological properties of the essential 
oil extracted from the leaves of Cymbopogon winterianus (EOC) in experimental 
protocols. Analysis by GC-MS showed the major components are citronellal, 
citronellol and geraniol. In pharmacological screening the main changes observed 
were: ptosis, sedation and decreased ability to raise. In the test of acute toxicity LD 50 
was calculated in 1953.8 mg / kg (1580.9 to 2326.7) (p.o.) and in 567.3 mg / kg 
(395.8 to 758.2) (ip). The OEC decreased the number of crossings in the test of 
spontaneous movement and increased the sleep time induced by thiopental. In the 
the rota-rod task EOC did not interfere the motor coordination of the animals. 
Antinociceptive, anti-inflammatory and antioxidant effects were performed using the 
tests of writhing induced by acetic acid, nociception induced by formalin into the paw 
hot plate, the carrageenan-induced inflammation and sequestering activity of free 
radicals (DPPH). The results showed that the OEC reduced the response to pain, the 
migration of neutrophils to the abdominal cavity and is very efficient in sequestering 
the free radicals. In the evaluation of acute and subchronic toxicity, the animals were 
treated respectively with EOC in a single dose (900 mg / kg - po) and daily doses of 
50mg/kg (po). In the acute test, the main behavioral changes were ptosis, sedation, 
decreased response to touch, decreased ability to raise and analgesia. No changes 
suggestive of toxicity in acute and subchronic tests were found in the assessment of 
body weight, water intake and feed and organ weights. In the evaluation of 
biochemical parameters, there were significant changes in the dosage of aspartate 
aminotransferase, alanine aminotransferase and alkaline phosphatase (p <0.05) in 
both acute and subchronic tests. The results together suggest that EOC possess 
depressant, antinociceptive, antiinflammatory and antioxidant properties without loss 
of motor coordination. In addition, EOC showed toxicity, since histological changes 
were found in kidney and liver in the acute assay and in liver in the subchronic assay. 
 
KEY-WORDS: Cymbopogon winterianus. Anti-inflammatory. Antinociceptive. 
Antioxidante. Toxicity. 
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1. INTRODUÇÃO: 
 

As plantas medicinais são frequentemente utilizadas com o intuito de 

substituir ou auxiliar as terapias convencionais no tratamento de várias doenças. A 

preferência da utilização dessa alternativa terapêutica decorre, dentre outros fatores, 

da facilidade de obtenção das mesmas.  

As observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais 

contribuem de forma relevante para o estudo das propriedades terapêuticas dos 

vegetais prescritos com frequência, pelos efeitos medicinais que produzem, apesar 

de, muitas vezes, não terem seus constituintes químicos conhecidos. Dessa forma, 

usuários de plantas medicinais de todo o mundo mantém o hábito e a prática do 

consumo de fitoterápicos, tornando válidas informações terapêuticas que foram 

sendo acumuladas durante séculos (MACIEL et al., 2002). 

Várias ervas têm sido utilizadas no tratamento medicinal, tanto em homens 

quanto em animais, desde a origem da civilização. Contudo, muitos remédios 

herbais não têm sido submetidos à cuidadosa avaliação científica, causando sérios 

efeitos tóxicos, principalmente no que concerne às interações farmacológicas entre 

drogas (BARBOSA-FILHO et al., 2007), justificando a necessidade de um 

aprofundamento no conhecimento das propriedades farmacológicas das espécies 

vegetais, a fim de melhor apropriar-se do desenvolvimento de medicamentos e da 

sua adequada utilização (SILVA et al., 2006). 

Nesse contexto, destaca-se o gênero Cymbopogon (Poaceae) que possui 

mais de 56 espécies aromáticas com importância medicinal, farmacológica e 

industrial (BARBOSA-FILHO et al., 2005). Este gênero é rico em óleos essenciais 

(SILVA et al., 2010) e seus principais constituintes são mono e sesquiterpenos, tipo 

1,8-cineol, citronelol, citronelal, linalol, elemol, geraniol e acetato de geranil 

(CHANDRA et al., 1975; KHANUJA et al., 200), que apresentam propriedades 

biológicas apreciáveis, tais como: analgésica, anticonvulsivante e ansiolítica (VIANA 

et al., 2000; MATOS et al., 2007; QUINTANS-JUNIOR et al., 2008). 

Uma importante espécie deste gênero é a Cymbopogon winterianus Jowitt, 

conhecida popularmente como “citronela”, “citronela de Java” e “jaçapé”, uma planta 

aromática, fenotipicamente parecida com o “capim-limão” (C. citratus) de cujas 

folhas é extraído um óleo essencial com propriedades repelentes, tendo como os 
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principais compostos o geraniol (40,06%), citronelal (27,44%) e citronelol (10,45%) 

(QUINTANS-JUNIOR et al., 2008). 

Em levantamento etnofarmacológico realizado na cidade de Aracaju-SE, nos 

mercados públicos Tales Ferraz e Albano Franco, em julho de 2007, a espécie C. 

winterianus foi descrita para uso popular como repelente, antimicrobiano, 

analgésico, ansiolítico e para tratamento da epilepsia (QUINTANS-JUNIOR, et al., 

2008). As propriedades repelente e antimicrobiana de C. winterianus têm sido 

amplamente descritas na literatura. Entretanto, alguns trabalhos mostram outras 

propriedades farmacológicas promissoras de monoterpenos encontrados como 

principais constituintes do óleo essencial dessa planta com ação no SNC, o 

citronelol e o geraniol, atividade antinociceptiva, antidepressiva e sedativa 

(SAYOWAN, et al., 2011), o limoneno: depressora (LIMA et al., 2013) e 

antinociceptiva (DE SOUSA, 2011), e o eugenol: anticonvulsivante e depressora 

(SHARMA, et al., 2012). Outro monoterpeno de estrutura química muito semelhante 

ao citronelol com promissora bioatividade é o citronelal que em estudo preliminar 

apresentou um perfil depressor do SNC e propriedades antinociceptivas, calmante, 

hipnótica e analgésica (MELO et al., 2010; QUINTANS-JÚNIOR et al., 2010a). 

Nesse sentido, o presente estudo buscou avaliou o efeito do óleo essencial da 

citronela sobre a ansiedade, a convulsão, a nocicepção, e a inflamação induzida 

experimentalmente, bem como, sua possível toxicidade em modelo murino.  
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2. OBJETIVOS: 

 

Geral: 

- Estudar aspectos farmacológicos e toxicológicos do óleo essencial extraído 

das folhas de Cymbopogon winterianus (OEC) em protocolos 

experimentais. 

 

Específicos: 

- Identificar os principais componentes químicos presentes no OEC; 

- Avaliar o efeito anticonvulsivante do OEC em roedores; 

- Avaliar a possível atividade antinociceptiva, anti-inflamatória e antioxidante 

do OEC; 

- Avaliar as alterações comportamentais induzidas pela administração 

aguda do OEC em roedores; 

- Verificar o perfil toxicológico do OEC em ensaios agudo e sub-crônico. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Plantas medicinais no Brasil 

 

Até a primeira metade do século XX, o Brasil era essencialmente rural e 

usava amplamente a flora medicinal, tanto nativa quanto introduzida. As plantas tem 

sido usadas ao longo da história da humanidade, por várias culturas, como a 

principal ou até mesmo a única matéria prima no tratamento de diversas afecções. 

Seu uso terapêutico na saúde humana constitui-se uma prática milenar, construída 

conjuntamente à sabedoria do senso comum, articulando-se saúde e cultura, 

inseridas em um contexto histórico determinado (RAMOS et al., 2012). As 

informações de grupos étnicos sobre a medicina tradicional indígena tem 

desempenhado um papel fundamental na descoberta de novos produtos a partir de 

plantas como agentes quimioterápicos, que resultam em um avanço significativo nas 

pesquisas (SILVA et al., 2009). 

Detentores de um mercado extremamente lucrativo, os fitofármacos, 

reacenderam o interesse da indústria farmacêutica pelos produtos de origem 

vegetal. Por volta de 1990, estimou-se que cerca de 80% da população mundial 

procuravam nas plantas a fonte principal de medicamentos. O mercado de 

cardivasculares, antibióticos, hormônios, vitaminas, antiinflamatórios e 

anticancerígenos enantioméricos entre 1993 e 1994 girava em torno de 27%. Este 

mercado "explodiu" em 1994 e o faturamento de produtos quirais produzidos a partir 

de plantas, só nesse ano, alcançou 45.2 bilhões de dólares (MONTANARI et al., 

2001). 

Cerca de 40% dos medicamentos disponíveis no mercado farmacêutico são 

derivados de produtos naturais, sendo 25% provenientes de plantas, 10% de 

microrganismos e 3% de animais (CALIXTO, 2003). Segundo a Associação 

Brasileira de Empresas do Setor Fitoterápico (Abifisa), não existem dados oficiais 

sobre o tamanho desse mercado no Brasil. As estimativas variam entre US$ 350 

milhões e US$ 550 milhões. Este segmento cresce em média 12% ao ano, um 

percentual que pode ser considerado baixo em virtude do potencial da flora brasileira 

e da indústria nacional de medicamentos. Segundo especialistas, o país tem 

subsídios para investir na exportação de produtos fitoterápicos, mas não há recursos 



21 

 

suficientes para investir no desenvolvimento destes medicamentos nas indústrias 

brasileiras (ABIFISA, 2010).  

Os produtos naturais, compreendendo todos os produtos derivados de origem 

natural, plantas, animais, micróbios, minerais e mais recentemente organismos 

marinhos, tem sido a mais bem sucedida fonte de novas drogas, sendo as plantas a 

mais importante fonte natural. Pesquisas utilizando plantas medicinais têm avançado 

em duas linhas principais, etnofarmacologia e toxicologia (TULP, BOHLIN, 2004). 

O Brasil é detentor de uma das maiores biodiversidades do planeta possuindo, 

aproximadamente, 120.000 espécies vegetais. No entanto, somente 10% destas 

espécies foram estudadas do ponto de vista químico e biológico (RAMOS et al., 

2012). Assim, a biodiversidade brasileira, somada ao conhecimento 

etnofarmacológico, constitui uma vantagem importante no processo de 

desenvolvimento de programas e projetos com plantas medicinais, os quais visam o 

fortalecimento do país na área e o aproveitamento deste recurso de maneira 

sustentável (SILVA et al., 2001). 

 

3.2 Fitoterápicos 

 

As plantas medicinais e seus usos empíricos têm importância fundamental 

para laboratórios farmacêuticos no desenvolvimento de novos fármacos 

(FARNSWORTH, 1988). Contudo, a importância das plantas superiores para a 

indústria farmacêutica não se restringe somente à obtenção de moléculas bioativas, 

mas também por seu papel no desenvolvimento de fitoterápicos, que são definidos 

como sendo um medicamento obtido a partir do emprego exclusivo de matérias-

primas ativas vegetais, sendo caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos 

riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade, 

tanto da matéria-prima vegetal quanto do produto tecnologicamente acabado 

(BRASIL, 2004a). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as práticas da medicina 

tradicional (MT) expandiram-se globalmente na última década do século passado e 

ganharam popularidade. Essas práticas são incentivadas tanto por profissionais que 

atuam na rede básica de saúde dos países em desenvolvimento, como por aqueles 

que trabalham onde a medicina convencional é predominante no sistema de saúde 

local. Neste sentido, a OMS tem elaborado uma série de resoluções com objetivo de 
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considerar o valor potencial da medicina tradicional em seu conjunto para a 

expansão dos serviços de saúde regionais (BRASIL, 2006).  

Como estratégia global para a medicina tradicional e para a medicina 

complementar e integrativa para os anos de 2002 a 2005, a OMS reforçou o 

compromisso de estimular o desenvolvimento de políticas públicas a fim de inseri-las 

no sistema oficial de saúde dos seus 191 Estados-membros (BRASIL, 2006). 

A inclusão brasileira na Política Nacional de Medicina Tradicional e 

Regulamentação de Medicamentos Fitoterápicos, implantada em maio de 2005, 

decorre do fato do país ter a maior diversidade genética vegetal do mundo, com 

cerca de 55.000 espécies catalogadas de um total estimado entre 350.000 e 

550.000 espécies e também, por possuir ampla tradição do uso das plantas 

medicinais, vinculada ao conhecimento popular, transmitido oralmente por gerações 

(BRASIL, 2006). 

A utilização de plantas medicinais, prática tradicional entre os povos de todo o 

mundo, tem recebido incentivos da Organização Mundial da Saúde (VEIGA et al., 

2005). A partir da elaboração da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 14/2010 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe sobre o registro 

de medicamentos fitoterápicos e que resgata a planta como ponto importante da 

fitoterapia, observa-se o estabelecimento de uma série de resoluções específicas 

(RE) para garantir a qualidade e a validação de medicamentos derivados de plantas 

medicinais. Entre elas estão a RDC 90/04, que apresenta o guia para realização de 

estudos toxicológicos pré-clínicos, a RDC 91/04, que trata das alterações, inclusões 

e cancelamentos pós-registro do produto fitoterápico, a RDC 338/2004, que aprova a 

política nacional de assistência farmacêutica (BRASIL, 2004a, b, c, d, e), as 

portarias 196/96 e 251/97 (diretrizes e normas para ensaios clínicos em seres 

humanos) do Conselho Nacional de Saúde, o decreto 5.813/2006, que aprova a 

política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, a portaria interministerial 

2.960/2008, que aprova o programa nacional de plantas medicinais e fitoterápicos e 

cria o comitê nacional de plantas medicinais e fitoterápicos e a portaria 886/2010 

que institui a farmácia viva no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que neste 

contexto e para o cumprimento de suas atribuições de coordenação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e de estabelecimento de políticas para garantir a 

integralidade na atenção à saúde, o Ministério da Saúde apresentou a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, integrando 
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justificativas de natureza política, técnica, econômica, social e cultural. Esta política 

atende, sobretudo, a necessidade de se conhecer, apoiar, incorporar e programar 

experiências que vêm sendo desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e 

estados (BRASIL, 1996;1997; 2003a, b, c, d, e; 2006; 2010). 

Tendo em vista a crescente importância clínica e epidemiológica dispensada 

ao uso de produtos naturais mais eficazes e menos tóxicos para os usuários, 

numerosas pesquisas vêm sendo desenvolvidas na expectativa de se obter novos 

produtos (ODDS et al., 2003). Contudo, mesmo com o avanço da tecnologia, o 

processo para descobrir e produzir novas drogas que possam ser utilizadas na 

terapêutica torna-se o principal déficit, que paradoxalmente, afeta a indústria 

farmacêutica (PATWARDHAN et al., 2004). 

 

3.3 Óleos essenciais 

 

Entre as plantas empregadas com finalidades medicinais em todo o mundo, 

as plantas aromáticas constituem um grupo de vegetais proeminentes 

principalmente pela produção de óleos essenciais, matéria prima muito utilizada na 

indústria farmacêutica e de cosméticos (NUNES et al., 2006). 

Os óleos essenciais constituem os elementos voláteis contidos em vários órgãos das 

plantas e assim são denominados devido à composição lipofílica que apresentam 

quimicamente diferentes da composição glicerídica dos verdadeiros óleos e 

gorduras. Estão associados a várias funções necessárias à sobrevivência do vegetal 

em seu ecossistema, exercendo papel fundamental na defesa contra 

microrganismos e predadores, e também na atração de insetos e outros agentes 

fecundadores (SIANI et al., 2011). 

As denominações atribuídas a esses óleos devem-se às suas características 

físico-químicas. Como evaporam quando expostos ao ar, em temperaturas comuns, 

são chamados óleos voláteis e por apresentarem aroma intenso e na maioria das 

vezes agradável constituindo verdadeiras “essências”, óleos essenciais. Devido ao 

fato de serem solúveis em solventes orgânicos, como o éter, por exemplo, podem 

ser denominados ainda de óleos etéreos (ROBBERS et al., 1997; SIMÕES et al., 

2003; VITTI; BRITO, 2003).  

O termo “óleo volátil”, conforme Busatta (2006) tem sido mais utilizado devido 

à relação com as propriedades físico-químicos da planta, já que “óleo essencial” 
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pode designar também produtos odorantes não formados no vegetal, obtidas através 

da hidrólise enzimática de heterosídeos. São ricos em metabólitos secundários e 

são encontrados nas folhas, resinas, frutos, flores e troncos de espécies aromáticas  

(BURT, 2004).  

Quimicamente, em sua maioria, são constituídos de substâncias terpênicas e 

eventualmente de fenilpropanóides, acrescidos de moléculas menores, como 

álcoois, ésteres, aldeídos e cetonas de cadeia curta. O perfil terpênico apresenta 

normalmente substâncias constituídas de moléculas de dez e de quinze carbonos 

(monoterpenos e sesquiterpenos), mas dependendo do método de extração e da 

composição da planta, terpenos menos voláteis podem aparecer na composição do 

óleo essencial. De acordo com a família a que pertencem, as diversas espécies de 

plantas acumulam esses elementos voláteis em órgãos anatômicos específicos 

(SIANI et al., 2011). 

Os métodos de extração variam de acordo com sua localização na planta, 

sendo os mais empregados o arraste a vapor, solventes orgânicos, prensagem e 

hidrodestilação (SIMÕES & SPITZER, 2004). A composição química do OE obtidos 

de plantas aromáticas pode sofrer influência do componente genético da própria 

planta (KAMADA et al., 1999) de fatores ambientais como umidade relativa, 

temperatura, época do ano, estresse submetido à planta em função do estágio de 

desenvolvimento e nutrição, secagem do material, entre outros (CASTRO et al., 

2004, CARVALHO FILHO et al., 2006, BLANK et al., 2007). 

Alguns OEs são amplamente usados especialmente pelas indústrias 

farmacêuticas, sanitárias, cosmética, agricultura e de alimentos devido às suas 

ações bactericida, fungicida, parasiticida, inseticida e viricida, além de outras 

propriedades medicinais (BAKKALI et al., 2008).  

 

3.4 Toxicidade dos óleos essenciais 

 

Os OE são produtos normalmente de toxicidade elevada, tornando o uso 

abusivo e sem orientação, desaconselhável. O grau da toxicidade dependerá da 

dose utilizada de óleo, em alguns casos dosagens baixas acarretam intoxicação 

levando a uma sensibilidade individual que pode provocar desde sensibilização, num 

primeiro momento, alergias por contatos consecutivos, e reações de 
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fotossensibilidade até problemas mais graves, principalmente quando utilizados por 

via oral (SIMÕES, 2003; MORAIS, 2006). 

A toxicidade de alguns componentes dos óleos voláteis constitui uma 

proteção contra predadores. Os óleos essenciais são empregados para diversas 

finalidades. No entanto, apesar de apresentar várias características benéficas, não 

podem ser descartados os efeitos tóxicos causados por estas substâncias que 

podem acarretar desde uma simples reação cutânea a efeitos psicotrópicos 

(ROBBERS et al., 1997; SIMÕES et al., 2004). 

A partir de relatos prévios demonstrando as propriedades biológicas do óleo 

essencial das folhas de C. winterianus (SOUSA et al., 2006;. FREIRE et al., 2006;. 

QUINTANS-JÚNIOR et al., 2008;. MENEZES et al., 2010.; LEITE et al., 2010), nosso 

grupo avaliou e demonstrou que este óleo possui propriedades toxicológicas em 

estudo realizado em roedores.  

 

3.5 Gênero Cymbopogon 

 

Entre os OE muito utilizados estão os obtidos de espécies da família 

Poaceae, que inclui cerca de 668 gêneros e aproximadamente 9.500 espécies 

distribuídas universalmente e com grande importância econômica. Essa família 

botânica inclui plantas herbáceas com raízes fibrosas e rara ocorrência de arbustos 

ou árvores. As espécies da família Poaceae contêm uma grande variedade de 

constituintes químicos, incluindo alcalóides, saponinas, substâncias cianogênicas, 

ácidos fenólicos, flavonoides e terpenóides (EVANS, 1996). 

As espécies desta família são cultivadas em larga escala, principalmente em 

países tropicais e subtropicais em função de suas propriedades aromáticas, mas 

podem ser produzidas em regiões montanhosas, de planícies ou até mesmo em 

regiões áridas (MARCO et al., 2007). 

O gênero Cymbopogon, pertencente à família Poaceae, é representado por 

cerca de 120 espécies e dentre suas variedades, em torno de 100 espécies são 

encontradas em países tropicais. Dentre as espécies produtoras de óleos 

essenciais, que contribuem significativamente no volume mundial comercializado, 

pode-se destacar a “citronela” (C. winterianus) e o “capim-santo” (C. citratus) 

(GIRARD, 2005). 
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A espécie C. winterianus é uma planta perene podendo chegar até 1 metro de 

altura, aromática, cultivada na Índia e no Brasil, que serve como importante fonte de 

produção de seu óleo essencial para esses países. A extração do OE a partir de 

suas folhas, caracterizam sua importância econômica, o qual é empregado nas 

indústrias de perfumaria, cosméticos, produtos farmacêuticos e aromatizantes 

(WIJESEKERA et al., 1973; ROCHA et al., 2000, BARBOSA-FILHO et al., 2005). O 

cultivo de C. winterianus no Brasil tem um forte espaço no mercado de produtos 

naturais justificado pela grande procura do seu óleo essencial tanto no mercado 

interno como para exportação (ROCHA et al., 2000). 

É uma planta de grande utilidade na medicina popular nas regiões litorâneas 

e também por populações ribeirinhas do Brasil no controle de fungos, de ácaros e 

principalmente, como repelente contra uma variedade de insetos (GUENTHER, 

1992; MATOS, 2000; ROCHA et al., 2000; PANDEY; RAI, 2003). Além dessas 

propriedades, infusões de suas folhas frescas são utilizadas na medicina popular do 

nordeste do Brasil para o tratamento de crises convulsivas e da ansiedade 

(QUINTANS-JÚNIOR et al., 2008). 

 

3.6 Utilização dos óleos essenciais 

 

Os óleos essenciais do gênero Cymbopogon, são ricos em mono e 

sesquiterpenos, tipo 1,8-cineol, citronelol, citronelal, linalol, elemol, geraniol e 

acetato de geranil (CHANDRA et al., 1975; KHANUJA et al., 2005). Apesar das duas 

principais espécies serem fenotipicamente semelhantes, possuem diferenças em 

seus componentes principais. Assim, o OE do C. citratus possui como principais 

monoterpenos o citral, um composto formado por dois isômeros neral e geranial, e 

mirceno. Por outro lado, o óleo essencial obtido das folhas de C. winterianus (OEC) 

é rico em geraniol, citronelol e citronelal (CRAVEIRO et al., 1986, MATOS, 2000).  

O OE de C. citratus possui suas atividades bem estabelecidas, sendo 

amplamente utilizado em países tropicais para o tratamento de hipertensão arterial, 

distúrbios gastrointestinais, ansiedade, epilepsia, e outros do sistema nervoso 

central (SNC) (VIANA et al., 2000; SINGI et al., 2005; MATOS, 2000; QUINTANS-

JÚNIOR et al., 2008).  

Em função da similaridade fenóptica destas duas espécies de Cymbopogon, 

pesquisas veem sendo realizadas a fim de verificar as atividades farmacológicas do 
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C. winterianus. A maioria das espécies do gênero produzem óleos voláteis de 

importância comercial (BLANK et al., 2007). A medicina popular no Nordeste do 

Brasil, utiliza suas folhas através de infusão, para o tratamento da ansiedade, 

distúrbios sedativos e dor (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2008). No entanto, há pouca 

informação publicada sobre os efeitos biológicos da planta. Estudo, preliminar 

realizado com o OEC, mostrou propriedades anticonvulsivantes e antinociceptiva em 

roedores (QUINTANS-JÚNIOR et al, 2008; LEITE et al, 2010). 

Pesquisas recentes mostram que geraniol (40,06%), citronelal (27,44%) e 

citronelol (10,45%) foram os principais componentes do OEC coletados no estado de 

Sergipe, na região nordeste do Brasil (QUINTANS-JÚNIOR et al.,2008). 

  
CITRONELAL CITRONELOL GERANIOL 

   

 

3.7 Atividade farmacológica dos monoterpenos 

 

 Diversos estudos têm demonstrado que monoterpenos possuem diversas 

propriedades farmacológicas incluindo antifúngica, antioxidante, antibacteriana, anti-

cancerígeno,  anti-espasmódico, sedativa e analgésica (QUINTANS-JUNIOR et al., 

2011; GARCIA et al., 2008; DE SOUSA et al., 2006; KARKABOUNAS et al., 2006; 

MAGALHÃES et al., 1998; KATO et al., 1990). 

Oliveria et al. (2009) investigaram a ação do óleo essencial do  Ocimum 

basilicum, tendo como componentes majoritários o linalol e geraniol, no SNC e 

possíveis efeitos anticonvulsivantes em diferentes modelos experimentais e 

verificaram diminuição da atividade espontânea, ptose, ataxia e sedação, sugerindo 

sua ação no SNC. 

Em estudo de Elisabetsky et al. (1995) verificou-se que o linalol tem 

participação na transmissão glutamatérgica em seu mecanismo de ação. Em 

trabalho posterior (SILVA BRUM et al., 2001), foi demonstrado uma redução 

significativa na liberação de glutamato estimulada por K+ e também na sua 
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recaptação. Esses dois estudos sugerem a atuação do linalol no sistema 

glutamatérgico.  

Os efeitos antinociceptivos descritos para este monoterpeno também podem 

estar relacionados à atividade sobre a neurotransmissão glutamatérgica, visto que o 

antagonismo a receptores NMDA é capaz de provocar analgesia supra-espinhal 

mediada pela estimulação de receptores opióides centrais e de receptores 

dopaminérgicos D1/D2 (PEANA et al., 2004b). 

Freire et al. (2006) demonstraram que o óleo essencial de Ocimum 

gratissimum, rico em geraniol e eugenol, possuem propriedades anticonvulsivantes. 

Além disso, estudos realizados com citronelol demonstraram efeito crescente sobre 

a taxa de resposta durante o período de teste de alarme no conflito sugerindo que 

possui um efeito ansiolítico (UMEZU et al., 2002). 

Avaliação comportamental realizada com o óleo essencial de Lippia Alba, que 

apresentam na sua constituição monoterpenos como citral, mirceno e limoneno, 

demontraram efeitos sedativos e relaxantes, sugerem sua ação no SNC (DO VALE 

et al., 2002). 

Modelos experimentais comportamentais, utilizando-se o citronelal, avaliou 

propriedades antinoceptiva no SNC e os resultados deste estudo indicaram efeitos 

calmante, analgésico e hipnótico deste monoterpeno, (MELO et al., 2010). 

Quintans-Junior et al. (2010) avaliaram o efeito do citronelal sobre a 

nocicepção orofacial induzida por diferentes agentes álgicos (capsaicina, formalina e 

glutamato) além de investigarem se tal efeito poderia envolver mudanças na 

excitabilidade neuronal. Foi verificado que o pré-tratamento com esse monoterpeno, 

reduziu o comportamento nociceptivo de coçar a região orofacial em ambas as fases 

do teste da formalina, o que foi sensível à naloxona. Também foi efetivo em reduzir, 

em todas as doses a nocicepção induzida por capsaicina e glutamato. Foi verificado 

também que o citronelal (10 Mm) reduziu a amplitude de potencial de ação 

composto induzido em nervo ciático em 42,4% quando comparados com o controle. 

Em estudo realizado por De Sousa et al. (2006) utilizando citronelol, 

demonstrou sua ação na redução de convulsões induzidas por PTZ e picrotoxina.  

Umezu et al. (2002), demonstraram que o citronelol produz um efeito ansiolítico em 

roedores. 

Melo et al. (2010), após realizarem testes comportamentais em roedores que 

avaliam o efeito de drogas sobre o SNC,  sugeriram que a administração do citral em 
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diferentes doses influenciou no comportamento dos animais sem reduzir a atividade 

motora. Além disso, quando administrado drogas que induzem a convulsão, este 

composto promoveu efeitos anticonvulsivantes, provavelmente por atuarem no 

sistema GABA. 

Quintans-Júnior et al. (2011), avaliaram a atividade antinociceptiva do α-

terpineol (TNP), presente nos monoterpenos nos óleos essenciais de diversas 

espécies do Eucalyptus spp. (Myrtaceae), e obtiveram resultados que sugerem uma 

atividade do TNP para o controle e tratamento da dor. 

Além das atividades descritas acima, os monoterpenos também produzem 

efeitos significativos sobre o sistema cardiovascular, promovendo, entre outras 

ações, vasorelaxamento, diminuição da freqüência cardíaca e hipotensão 

(PEIXOTO-NEVES et al., 2010;. BASTOS et al., 2010;. AYDIN et al., 2007; 

MAGALHÃES et al., 2008).  

De Menezes et al. (2010), investigaram o efeito cardiovascular do OE do 

Cymbopongom winterianus em roedores, e verificaram um efeito hipotensivo e 

vasorelaxante, parecendo ser mediado por bloqueio de canais de Ca2. Além disso, a 

dose mais elevada do OE induziu uma bradicardia transitória e arritmias devido uma 

de ativação de receptores muscarínicos, secundária a uma descarga vagal.  

 

3.8 Protocolos Experimentais 

 

Vários protocolos experimentais são empregados para se determinar a ação 

de drogas sobre o SNC.  A Triagem Farmacológica Comportamental (TFC), descrito 

por Almeida et al.(1999) é um teste preliminar de fácil execução e capaz de detectar 

de forma qualitativa importantes ações centrais. Os resultados observados tem por 

objetivo avaliar mudanças comportamentais, tais como: resposta ao toque 

diminuída, ambulação diminuída, defecação e micção alteradas, analgesia e 

contorções abdominais. Tais modificações comportamentais são indicativas de que 

essa fração possui uma atividade no SNC e que essa atividade é depressora. 

O teste do sono induzido é realizado segundo metodologia proposta por 

Meyer et al. (1960) e tem por objetivo determinar se a droga testada influência o 

tempo decorrido entre a administração do tiopental (droga padrão), que atua como 

depressor não-seletivo do SNC e com a capacidade de aumentar ou mimetizar a 

ação inibitória sináptica do ácido gama-aminobutírico, e o início do sono, sendo 
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medido como "tempo de indução do sono (latência)” e no tempo  de recuperação do 

reflexo postural do animal , medido como "tempo de sono". Esse teste avalia se uma 

determinada droga possui uma ação depressora do sistema nervoso central, por 

meio da potencialização do tempo de sono induzido pelo pentobarbital em animais 

(MONTENEGRO et al., 2010). 

 Para a identificação do efeito comportamental induzido por fármacos 

são utilizados animais de laboratório (HSIEH et al., 1991; FILE; FERNANDES, 

1994), a fim de avaliar o nível de excitabilidade do SNC (teste da movimentação 

espontânea) (MASUR et al., 1971). Dessa forma, drogas que reduzem a locomoção 

sugerem efeito inibitório do SNC (ADZU et al., 2002), por outro lado, o aumento da 

atividade motora é característico de drogas estimulantes, a exemplo das do tipo 

anfetamina (RANG et al., 2007). 

O teste do rota rod é uma metodologia utilizada na triagem de drogas com 

possível atividade neurotóxica/mio-relaxante e consiste em avaliar a coordenação 

motora do animal, através do tempo de permanência deste em uma barra giratória 

(CAPASSO et al., 1996). A falta de coordenação motora, verificada através do 

tempo de permanência dos animais no aparelho, caracteriza uma droga que reduz a 

atividade do SNC, tais como ansiolíticos, sedativos e hipnóticos (CAMPÊLO et al., 

2010). 

Para a identificação da ação de drogas que minimizem o quadro da dor e da 

inflamação, realiza-se a administração intraperitoneal do ácido acético a 0,9% que 

provoca irritação peritoneal, sendo tal efeito nociceptivo caracterizado por 

contorções abdominais seguidas de extensões dos membros posteriores (KOSTER; 

ANDERSON; DEBBER, 1959).  

A administração do acido acético, induz lesão no abdômen dos animais, o que 

é suficiente para provocar os espasmos traduzidos como contorções (KOSTER; 

ANDERSON, 1959). É utilizado para verificar, essencialmente atividade analgésica 

central e periférica (AMARAL, 2004). O ácido acético causa algesia pela liberação 

de substâncias endógenas e muitas outras que excitam terminações nervosas da 

dor (KHANNA et al., 2003). 

A resposta nociceptiva induzida pelo ácido acético podem envolver a 

estimulação direta das fibras aferentes nociceptivas devido à síntese de mediadores 

inflamatórios (FRANÇA et al., 2001). 
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O teste da formalina, amplamente utilizado para se avaliar a ação de 

fármacos analgésicos, é considerado um modelo confiável de dor tônica do tipo 

inflamatória. A administração subcutânea de formalina na pata do animal gera 

comportamentos estereotipados. Entre esses comportamentos, a elevação da pata é 

um parâmetro confiável de comportamento doloroso. A resposta nociceptiva à 

formalina ocorre de maneira bifásica: há um curto período inicial (fase I, com 

duração de 5 a 10 minutos); posteriormente, após um curto período de remissão de 

comportamentos, inicia-se a fase II, que consiste em um período mais longo (20 ± 40 

minutos) de atividade sustentada. Em geral, a resposta inicial é atribuída à ativação 

direta de nociceptores (aguda), enquanto a fase II está associada à liberação de 

mediadores endógenos locais (crônica), que geram resposta inflamatória local, 

responsável pela sensibilização de aferentes primários e de neurônios medulares 

subseqüente a ativação de nociceptores (SOUSA et al., 2008).  

O teste da placa quente é conhecido por ser sensível à drogas que atuem em 

nível supraespinhal e consiste em quantificar o tempo de reação do animal ao 

estímulo térmico, ou seja, do momento em que o animal é colocado em uma placa 

quente a 47,0 ± 0,5 ºC até apresentar o comportamento de levantar (tentativa de 

pular) ou lamber uma das patas, sendo essas respostas indicativas de nocicepção. 

Este método permite avaliar a atividade de drogas antinociceptivas a partir do 

momento que influenciam na reação à placa quente (OLIVEIRA et al., 2009). 

Para confirmar a possível atividade anti-inflamatória de determinadas drogas, 

utiliza-se o modelo da carragenina, através de injeção intrapleural que promove o 

aumento do volume do exsudato na cavidade pleural e migração leucocitária 

(DUTRA et al., 2006). A migração leucocitária é avaliada por meio da contagem de 

neutrófilos (x103/mm3) presentes no exsudato liberado na cavidade peritoneal. 

Drogas com ação anti-inflamatória, reduzem o número de neutrófilos do exsudato da 

cavidade peritoneal agredida pela carragenina (BARROS et al., 2004). 

A administração aguda de capsaicina elicia uma vigorosa resposta de 

lambedura de pata nos animais, causando dor neurogênica pela ativação de 

receptores vanilóides, através do influxo de Ca++ nos neurônios sensoriais. Drogas 

antinociceptivas causam um efeito inibitório na resposta nociceptiva induzida pela 

capsaína (AMARAL et al., 2004). 
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É considerado um modelo de dor direta, produzida pela injeção intraplantar 

dessa substância, que causa estimulação de nociceptores, ativando, assim as 

terminações nervosas periféricas sensíveis. Pesquisas 

A atividade antioxidante de substâncias, pode ser avaliada pelo ensaio DPPH 

segundo Blois; Brand-Willians, que tem por base a redução do radical DPPH. Ao 

fixar um H removido do antioxidante em estudo, observa-se uma diminuição da 

absorbância, o que permite calcular, após o estabelecimento do equilíbrio da reação, 

a quantidade de antioxidante gasta para reduzir 50% o radical DPPH. Uma alíquota 

de 0,5 mL de amostra, contendo diferentes concentrações de extratos ou frações, é 

adicionada a 1,5 mL de solução metanólica de DPPH 6 x 10–5 mol.L–1. Todas as 

determinações são acompanhadas de um controle sem as amostras antioxidantes. A 

redução do radical DPPH é medida a 515 nm em espectrofotômetro 

(SPECTRONIC® 20 GENESYSTM, Rochester, USA) logo após 30 minutos de 

repouso. O decréscimo nos valores de densidade ótica das amostras é 

correlacionado aos do controle e estabelecida a percentagem de descoloração do 

radical DPPH, isto é, o seqüestro de radicais livres (BROINIZI et al., 2007). 

A inibição das convulsões induzidas pelo PTZ é uma metodologia 

extensamente utilizada para avaliar o efeito anticonvulsivante de drogas em animais 

(LOWSON et al., 1991). O PTZ é um importante convulsivante que atua inibindo 

canais de íons de cloreto associados a receptores GABAA. Portanto sabe-se que o 

bloqueio das convulsões induzidas quimicamente pelo PTZ, em roedores, é uma 

característica de algumas drogas depressoras do SNC pertencente a classe de 

anticonvulsivante (ANCA et al., 1993).  

A estricnina é um alcaloide extraído das sementes de várias sementes do 

gênero Strychnos e foi utilizada durante séculos como veneno. É um potente 

convulsivante e atua, principalmente, como antagonista competitivo seletivo da 

inibição pós-simpática mediada pela glicina. Sua principal ação é o aumento da 

excitabilidade reflexa da medula (APRISON et al., 1987). As crises induzidas pela 

estricnina não são antagonizadas pela maioria das drogas anticonvulsivantes 

clinicamente relevantes. Como exceção, o diazepam e o fenobarbital, administrados 

em doses neurotóxicas, bloqueiam as crises tônicas induzidas pela estricnina 

(KUPFERBERG & SCHMUTZ, 1997). 

A pilocarpina produz crises convulsivas motoras límbicas em ratos e 

camundongos. Esse modelo oferece a possibilidade para se avaliar drogas 
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anticonvulsivantes eficazes contra as crises agudas secundariamente generalizadas 

nos moldes dos modelos descritos anteriormente, bem como de se avaliar drogas 

efetivas no abortamento de um episódio de status epilepticus (que é uma urgência 

médica). Finalmente, há que se considerar que a indução de status apilepticus por 

meio da pilocarpina desencadeia semanas mais tarde a instalação de um quadro 

genuíno de epilepsia, com crises epilépticas espontâneas e recorrentes. Nesse 

sentido, o uso do modelo entre a fase aguda de indução de SE e a fase crônica 

caracterizada pelas crises epilépticas espontâneas, isto é, durante a fase latente que 

dura cerca de 1 ou 2 semanas após a administração de pilocarpina, permitiria talvez 

a caracterização de compostos que interrompam a instalação de epilepsia, drogas 

antiepileptogênicas (MELLO, 1999) 

 

3.9 Avaliação da Toxicidade Aguda e Subcrônica 

 

Na avaliação da toxicidade aguda, os animais são submetidos à uma única 

dose elevada do OE, por via oral (v.o). Os animais são observados durante as 

primeiras 6 horas após a administração, e após esse período, analisados 

diariamente durante 14 dias.  

Na avaliação da toxicidade subcrônica, os animais são submetidos a doses 

baixas diariamente (v.o). Os animais são tratados e analisados diariamente durante 

30 dias.  

Durante o período de observação (14 dias para o ensaio agudo e 30 dias para 

o ensaio subcrônico) os animais são avaliados quanto à ingesta de água e alimento, 

peso corpóreo e alterações comportamentais, segundo o Manual de Ensaios 

Toxicológicos in vivo, da Unicamp (BRITO, 1994).  

Deve-se observar nos animais tratados alterações no consumo de água ou 

comida e no peso corporal durante o período experimental. Além de, de sintomas de 

diarréia, piloereção, sonolência e convulsões. Estes sintomas caracterizam sinais 

clínicos de toxicidade da substância empregada. 

Ao final do período de observação, todos os animais são eutanasiados e é 

realizada a coleta do sangue para avaliação hematológica e bioquímica e a coleta 

dos órgãos para avalição macroscópica e histopatológica. 



34 

 

 O hemograma determina os seguintes parâmetros: contagem de hemácias 

(×106/mm3), hemoglobina (g/dL), hematócrito (%), leucócitos (×103/mm3), linfócitos 

(%), monócitos (%), granulócitos (%) e plaquetas (×103/mm3).  

Na avaliação bioquímica, observa-se a dosagem de uréia (mg/dL), creatinina 

(mg/dL), globulina (mg/dL), albumina (mg/dL), aspartato aminotransferase (AST ou 

TGO) (U/L), alanina aminotransferase (ALT ou TGP) (U/L), cálcio (mg/dL), sódio 

(mEq/L), bilirrubina total (mg/dL), bilirrubina direta (mg/dL), bilirrubina indireta 

(mg/dL), proteína total (g/dL), fosfatase alcalina (FA ou ALP) (U/L) e gama 

glutamiltranspeptidase (GGT) (U/L). 

Parâmetros hematológicos e bioquímicos tem o intuito de investigar possíveis 

alterações fisiológicas provocadas pela utilização da substância testada. A análise 

morfológica macroscópica dos órgãos visa identificar alterações como coloração, 

consistência, superfície, formato, dimensão e presença de coágulos. 

Os procedimentos histopatológicos realizados seguem as técnicas de rotina 

descritas pela literatura (BEÇAK & PAULETE, 1976; VOLNEI & SIQUEIRA, 1979). 

Após a dissecção dos órgãos alvo, estes são pesados, dissecados, seccionados e 

fixados em solução neutra de formalina a 10% (v/v) tamponada. Posteriormente, 

desidratados, diafanizados, emblocados em parafina, seccionados em micrótomo 

rotativo e corados através de coloração de rotina H.E. (hematoxilina e eosina) 

para posterior avaliação em microscópio binocular.  

O objetivo da análise histopatológica é a verificação de alterações 

morfológicas nos tecidos analisados, provocadas pelo uso agudo ou contínuoo de 

uma determinada substância. 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Artigo publicado no periódico Phytomedicine 

 

Phythochemical screening and anticonvulsant activity of Cymbopogon 

winterianus, Jowitt (Poaceae) leaf essential oil in rodents 
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CAPÍTULO II 

Artigo publicado no periódico Pharmaceutical Biology 

 

Assessment of antinociceptvie, anti-inflammatory and antioxidant 

properties of Cymbopogon winterianus leaf essential oil 
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CAPÍTULO III 

Artigo publicado no periódico African Journal of Biotechnology 

 

Volatile constituents and behavioral change induced by Cymbopogon 

winterianus leaf essential oil in rodents 

 



50 

 

 



51 

 

 



52 

 

 



53 

 

 



54 

 

 



55 

 

 



56 

 

 



57 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Artigo submetido no periódico Journal of Applied Toxicology 

 

Evaluation of the acute and subchronic toxicity of the leaf essential oil of 

Cymbopogon winterianus in rodents. 
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4. CONCLUSÕES: 

 

- O OEC mostrou na fase introdutória, ação depressora do SNC por meio da 

Triagem Farmacológica Comportamental; 

- O OEC apresenta como principais constituintes o geraniol, citronelal e cetronelol; 

- O OEC possui propriedades anticonvulsivantes e depressora do SNC ; 

- O OEC é eficaz em reduzir a nocicepção e inflamação em testes experimentais; 

- O OEC possui um grande potencial antioxidante; 

- O OEC aumentou o tempo de sono dos animais o que sugere atividade hipnótica e 

sedativa; 

- A administração oral do OEC pode promover significativos efeitos tóxicos renal e 

hepático na concentração utilizada. 
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5. PERSPECTIVAS: 

 

A fitoterapia é, hoje, uma realidade da sociedade brasileira e aliar o processo 

tecnológico farmacêutico aos conhecimentos da ciência que utiliza plantas para o 

tratamento e prevenção de várias doenças, pode resultar numa nova área que vem 

se destacando no Brasil: a indústria dos medicamentos fitoterápicos. 

A utilização do OEC apresenta diversas atividades farmacológicas, mas 

promoveu toxicidade renal e hepática em roedores na dose de 900mg/kg. 

Em função das atividades farmacológicas, estudos sobre a ação de seus 

componentes majoritários vêm sendo desenvolvidos a fim de demonstrar o efeito 

desses compostos isoladamente. 

Após a constatação do potencial farmacológico dos constituintes do OEC, o 

intervalo terapêutico deve ser definido, viabilizando a produção de um novo fármaco. 

Além disso, a padronização do extrato é necessária para a realização de 

testes em outras espécies animais (não roedores) e teste clínico, em humanos, para 

o possível desenvolvimento de um produto farmacêutico. 
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ANEXOS: 

 

1. COMPROVANTE DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA; 

2. COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO DE TOXIDADE; 

3. NORMAS DA REVISTA (JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY). 
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