
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

MESTRADO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

KATTY ANNE AMADOR DE LUCENA MEDEIROS 

 

 

 

 

 

EFEITO DO GERANIOL NO COMPORTAMENTO E NO 

PADRÃO DE ONDAS CEREBRAIS DE RATOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

SÃO CRISTÓVÃO 

2015 



i 
 

KATTY ANNE AMADOR DE LUCENA MEDEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DO GERANIOL NO COMPORTAMENTO E NO 

PADRÃO DE ONDAS CEREBRAIS DE RATOS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas 
da Universidade Federal de Sergipe como 
requisito à obtenção do grau de Mestre 
em Ciências Fisiológicas 
 
Orientador: Prof. Dr. Murilo Marchioro 
 
Co-orientador: Prof. Dr. José Ronaldo 
dos Santos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO 

2015 



    ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 

 

 

M488e 

 

Medeiros, Katty Anne Amador de Lucena 

    Efeito do geraniol no comportamento e no padrão de 

ondas cerebrais de ratos / Katty Anne Amador de 

Lucena Medeiros ; orientador Murilo Marchioro. – São 

Cristóvão, 2015. 

107 f. : il. 

Dissertação (mestrado em Ciências Fisiológicas)– 

Universidade Federal de Sergipe, 2015. 

1. Capacidade motora. 2. Hipnóticos e sedativos. 3. 
Ondas encefálicas. 4. Essências e óleos essenciais. 5. 
Diazepam. I. Marchioro, Murilo, orient. II. Título. 

 

CDU 616.8:665.526 

 



    iii 
 

KATTY ANNE AMADOR DE LUCENA MEDEIROS 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DO GERANIOL NO COMPORTAMENTO E NO 

PADRÃO DE ONDAS CEREBRAIS DE RATOS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas 
da Universidade Federal de Sergipe como 
requisito à obtenção do grau de Mestre 
em Ciências Fisiológicas 
 
Orientador: Prof. Dr. Murilo Marchioro 
 
Co-orientador: Prof. Dr. José Ronaldo 
dos Santos 
 

 

_________________________________________________________ 

Presidente da Banca: Prof. Dr. Murilo Marchioro 

 

_________________________________________________________ 

1° Examinador: Prof.ª. Dr.ª Adriana Andrade Carvalho (UFS) 

 

_________________________________________________________ 

2° Examinador: Prof. Dr. Jean Faber Ferreira de Abreu (UNIFESP) 



    iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A realização desta dissertação marca o fim de uma importante etapa da 

minha vida. Então, gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram de forma 

decisiva para a sua concretização.  

Primeiramente, agradeço ao meu Deus, o qual nunca me abandonou e 

sempre se fez presente em todas as minhas batalhas. Agradeço a minha mãe, 

Amanda, pois é por causa dela e por ela que estou aqui e tenho forças pra 

continuar. Agradeço ao meu pai, Alexandre, que da forma mais singela sempre me 

incentivou a ir em busca dos meus objetivos.  

Agradeço ao meu orientador, mestre e professor, Dr. Murilo Marchioro, pela 

disponibilidade, colaboração, conhecimentos transmitidos e capacidade de estímulo 

ao longo de todo o trabalho. Agradeço ao meu co-orientador e amigo, Dr. José 

Ronaldo dos Santos, pela sua paciência, dedicação e empenho em todas as fases 

da minha pesquisa.  

 Agradeço aos membros da minha banca PROASA, de qualificação e de 

defesa por aceitarem participar do crescimento desse trabalho. 

 Agradeço aos amigos do Laboratório de Neurofisiologia da UFS. Vocês foram 

essenciais no desenvolvimento desse estudo e ainda tornaram os meus dias mais 

leves e felizes. Agradeço, em especial, a Marina Freire e Thaís Melo, por me 

acompanharem nos momentos mais difíceis. 

 Agradeço ao meu namorado, Diogo Prudente, que sempre de bom grado 

ficou comigo durante as madrugadas de experimentos na UFS, me ajudou na 

contabilidade dos ratos e quando a situação se tornava problemática foi o meu 

ombro amigo e conselheiro. 

 Agradeço aos meus amigos de apartamento, pela entreajuda, troca de 

conhecimentos e espírito de grupo. 

 Agradeço a coordenação do PROCFIS e aos secretários do programa, 

principalmente Renivan que sempre esteve disponível à me ajudar,. 

 Agradeço aos colegas do Laboratório de Fisiologia do Comportamento, que 

sempre mantiveram as portas do laboratório abertas para meus experimentos. 

Agradeço ao professor Dr. Jean Faber por me receber em seu laboratório e me 

passar conhecimentos essenciais para o desenvolvimento do meu trabalho. 

Finalmente, gostaria de agradecer à UFS pelo ensino transmitido e à CAPES. 



    v 
 

RESUMO 

 
EFEITO DO GERANIOL NO COMPORTAMENTO E NO PADRÃO DE ONDAS 

CEREBRAIS DE RATOS, Katty Anne Amador de Lucena Medeiros, São 
Cristóvão, 2015. 

 

Óleos essenciais são compostos voláteis extraídos de plantas aromáticas. Entre as 
moléculas naturais encontradas em óleos essenciais, o Geraniol vem sendo 
bastante estudado. Esse já foi mostrado na literatura como um agente 
antimicrobiano, antioxidante, anti-inflamatório e neuroprotetor. Entretanto, ainda há 
escassez de estudos que abranjam a influência desse composto sobre o sistema 
nervoso central. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo caracterizar o efeito 
do geraniol nos padrões de ondas cerebrais, no comportamento motor e tipo 
ansiedade de ratos Wistar. Foram utilizados 180 ratos Wistar machos, com idade 
entre 3 e 4 meses, provenientes do Biotério Central e do Biotério do Laboratório de 
Neurofisiologia da UFS. Foram realizados testes comportamentais para avaliação de 
componentes motores e de ansiedade (placa perfurada e campo aberto). Também 
foi avaliado o tempo de sono induzido por barbitúrico. Para caracterizar o padrão de 
ondas cerebrais foi feito eletrocorticograma (ECoG). Foram testadas 3 doses de 
geraniol: 25, 50 e 100 mg/kg. Devido a divergência na literatura sobre a dose de 
Diazepam para controle ansiolítico nos testes da placa perfurada e campo aberto, foi 
realizada uma curva dose-resposta para identificação da mesma, seguida de 
comparação com as doses do Geraniol. Foi observado, na placa perfurada, que a 
dose de 2,0 mg/kg de Diazepam aumentou o tempo de imobilidade e diminuiu o 
número e tempo de rearing. Houve uma ampla elevação no tempo de head-dipping 
nos animais tratados com Diazepam 0,5 mg/kg. Quanto ao teste do campo aberto, 
Diazepam na dose de 5,0 mg/kg diminuiu distância percorrida, logo os animais 
tratados com esta dose permaneceram a maior parte do tempo imóveis. O número e 
tempo de rearing foram elevados nos animais tratados com Diazepam na dose de 
1,5 mg/kg e reduzidos com Diazepam 5,0 mg/kg. Ao testar o Geraniol nas doses de 
25, 50 e 100 mg/kg nos dois aparatos supracitados, vimos que a dose de Geraniol 
de 100 mg/kg diminuiu distância percorrida, número e tempo de rearing, número e 
tempo de head-dipping e aumentou tempo de imobilidade na placa-perfurada 
comparado aos grupos controles (Salina e Diazepam 0,5 mg/kg). Do mesmo modo, 
foi observado no campo aberto que animais tratados com Geraniol (50 e 100 mg/kg) 
também reduziram a distância percorrida, número e tempo de rearing e aumentaram 
tempo de imobilidade em relação ao grupo Salina e Diazepam 1,5 mg/kg. No teste 
do tempo de sono induzido por barbitúrico, Geraniol (100 mg/kg) não alterou a 
latência do sono, todavia elevou o tempo de sono do animal assemelhando-se aos 
animais tratados com Diazepam 5,0 mg/kg. Ademais, o Geraniol (100 mg/kg) 
aumentou significativamente a porcentagem relativa da energia de ondas ultra-lentas 
(0,5-1,5 Hz)  e delta (0,5-4,0 Hz), e diminuiu nas ondas alfa (8,0-13,0 Hz). Diante dos 
dados obtidos, foi concluído que Geraniol (100 mg/kg) comporta-se como uma droga 
hipnótico-sedativa. 

 

Palavras-chave: Óleos essenciais; Sedação; Atividade motora; Ondas cerebrais; 
Diazepam. 
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ABSTRACT 
 

EFFECT OF GERANIOL ON THE BEHAVIOR AND BRAINWAVE PATTERN OF 
RATS, Katty Anne Amador de Lucena Medeiros, São Cristóvão, 2015. 

 

Essential oils are volatile compounds extracted from aromatic plants. Among the 
natural molecules found in essential oils, Geraniol is one that has been extensively 
studied. The literature shows geraniol as an anti-inflammatory, chemo-preventive, 
antimicrobial, antioxidant, and neuro-protective agent. However, a lack of studies 
remains in covering the influence of this compound on the central nervous system. 
This study aimed to characterize the effect of geraniol in brainwave patterns, motor 
and anxiety-like behavior in Wistar rats. In the experiments, we used one hundred 
and eighty (180) male Wistar rats, all of them aged 3 and 4 months, from the Central 
Biotery and Neurophysiology Laboratory Biotery, both of Federal University of 
Sergipe. Behavioral tests were performed to evaluate engine components and 
anxiety (perforated plate and open field). We also evaluated barbiturate-induced 
sleeping time. We performed Electrocorticogram (ECoG) exams to characterize the 
pattern of brain waves. We used three different doses of geraniol in the tests: 25, 50 
and 100 mg/kg. Divergences in the literature regarding the anxiolytic dose of 
diazepam as control in the hole-board and open field test led us to carry out a dose-
response curve to determinate such dose, followed by a comparison with doses of 
geraniol. In the hole-board we observed that the dose of 2,0 mg/kg Diazepam 
increased immobility time and decreased the number and duration of rearing. There 
was a large increase in head-dipping time in animals treated with diazepam 0,5 
mg/kg. As to the open field test, Diazepam at a dose of 5,0 mg / kg decreased 
distance traveled and the animals treated with this dose remained most of the time 
immobile. The number and duration of rearing were higher in animals treated with 
diazepam at a dose of 1,5 mg/kg and reduced with Diazepam 5,0 mg/kg. When 
testing geraniol at doses of 25, 50 and 100 mg/kg in the two apparatuses mentioned 
we noticed that the dose of 100 mg/kg decreased the distance traveled, the number 
and duration of rearing, the number and duration of head-dipping and increased 
immobility time in the hole-board compared to the control groups (saline and 
Diazepam 0,5 mg/kg). Similarly, in the open field, we observed that animals treated 
with geraniol (50 or 100 mg/kg) also reduced the distance traveled, the number and 
duration of rearing, and increased immobility time compared to the saline group and 
Diazepam 1,5 mg/kg . In the barbiturate-induced sleeping time test, Geraniol (100 
mg/kg) did not affect sleep latency, however, increased sleep time of the animals 
similarly to the animals treated with diazepam 5 mg/kg. Furthermore, Geraniol (100 
mg/kg) significantly increased the relative power ECoG of ultra-slow waves (0,5-1,5 
Hz) and delta waves (0,5 – 4,0) and reduced of alfa waves (8,0-13,0 Hz). According 
to all gathered data, we conclude that geraniol (100 mg/kg) behaves as a hypnotic-
sedative drug. 

 

Keywords: Essential oils; Sedation; Motor activity; Brainwaves; Diazepam. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os terpenos são substâncias isoladas a partir de plantas e são provenientes 

do metabolismo secundário de plantas. Estas moléculas são classificadas conforme 

o número de unidades de isopreno (unidade formada por 5 carbonos): hemiterpenos 

(C5), monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20), triterpenos 

(C30), tetraterpenos (C40) e politerpenos para unidades maiores. 

Na natureza existe uma grande variedade de compostos classificados dentro 

do grupo dos monoterpenos, os quais constituem uma grande classe de 

hidrocarbonetos (C10H16). Os monoterpenos são moléculas de baixo peso molecular, 

voláteis e que desempenham múltiplos papéis na biologia da planta (THOLL et al., 

2004). Plantas sintetizam monoterpenos para termotolerância ou para interações 

com outra planta no ambiente e com insetos. Além disso, estas substâncias são 

largamente utilizadas nas indústrias de alimentos, dando sabor aos alimentos e 

também como fragrâncias devido às suas propriedades odoríferas (LÜDDEKE et al., 

2012). 

Dentre esses compostos, destaca-se o geraniol (C10H18O), um 

monoterpenóide acíclico e principal constituinte do óleo-de-rosa e óleo de 

palmarosa. Por possuir fragrância semelhante a de rosas, ele é usado na fabricação 

de perfumes (TIWARI; KAKKAR, 2009).  

Estudos também tem mostrado diversos efeitos farmacológicos desse 

composto. Efeito antitumoral, sobre uma linhagem de células de câncer de cólon 

humano (Caco-2), foi mostrado por Carnesecchi et al. (2001) onde foi observado que 

o geraniol causou uma inibição de 70% do crescimento celular, com células 

acumuladas na fase S de transição do ciclo celular, inibição concomitante da síntese 

de DNA, diminuição de 50% da atividade da ornitina descarboxilase e redução de 

40% do conjunto intracelular da putrescina. Khan et al. (2013) mostraram em seu 

estudo que o Geraniol inibiu peroxidação lipídica, respostas inflamatórias, liberação 

de citocinas pró-inflamatórias, em edema cutâneo induzido pela substância 12-O-

tetradecanoylphorbol-13-acetate, e gerou super regulação de diferentes enzimas 

antioxidantes. Esses autores concluíram que o geraniol atenua precocemente 

alterações promocionais tumorais, podendo servir como uma das várias maneiras 

para prevenir carcinogênese.  
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Tiwari e Kakkar (2009) identificaram propriedade citoprotetora e antioxidade 

significativa contra o estresse oxidativo induzido por terc-Butil-Hidroperóxido (t-BHP) 

em macrófagos alveolares murinos. Seus resultados mostraram evidente diminuição 

da peroxidação lipídica, liberação de óxido nítrico e produção de espécies reativas 

de oxigênio. Além disso, foi visto aumento da enzima superóxido dismutase e da 

glutationa em sua forma reduzida. O efeito protetor foi também evidente com a 

restauração do potencial de membrana mitocondrial, o qual é um indicador de efeito 

protetor para funcionamento adequado da mitocôndria. Outras atividades biológicas, 

tais como antimicrobianos, anti-inflamatórios e alguns efeitos vasculares têm sido 

também investigados (CHEN; VILJOEN, 2010). 

Quanto às ações do geraniol sob o sistema nervoso central (SNC) são 

encontrados poucos trabalhos, os quais focam principalmente no efeito 

neuroprotetor deste.  Prasad e Muralidhara (2014) avaliaram o efeito benéfico do 

geraniol contra o estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e neurotoxicidade 

induzido pela exposição crônica de acrilamida em um modelo utilizando a mosca de 

fruta – Drosophila malanogaster. Os resultados mostraram que o geraniol reduziu a 

incidência da mortalidade induzida, resgatou o fenótipo locomotor e atenuou o 

aumento dos níveis de marcadores de estresse oxidativo nas regiões da 

cabeça/corpo (cefalotórax). Com base no que foi dito, o autor hipotetisa que o 

geraniol possui uma ação neuromodulatória e pode ser explorado para aplicação 

terapêutica em neuropatologias. 

Outros dois estudos, publicados no ano de 2013, de um mesmo grupo de 

pesquisa (REKHA et al., 2013a, 2013b), mostraram ação neuroprotetora do geraniol 

sob sintomas motores e moleculares de Parkinsonismo induzido pelo modelo do 

MPTP (1-metil-4-phenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina). No primeiro trabalho, foi visto que 

o Geraniol atravessou a membrana celular e suprimiu peroxidação lipídica em 

neurônios dopaminérgicos do estriado, através da super regulação de fatores 

neurotróficos e dos recaptadores de dopamina. No segundo trabalho, foi mostrado 

que o Geraniol diminuiu a atividade da enzima monoaminoxidase B, aumentou 

níveis de dopamina, ácido dihidroxifenilacético e ácido homovalínico na substância 

negra, diminuiu degeneração estriatal e expressão de α-sinucleína. Nos dois estudos 

foram observadas melhora no déficit motor em animais pré-tratados com Geraniol. 
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Tendo em vista o vasto uso do geraniol em produtos comercialmente 

disponíveis, as ações supracitadas já descobertas e a escassez de estudos que 

abranjam a influência desse composto sobre o sistema nervoso central e seus 

componentes específicos, o presente estudo teve como objetivo caracterizar o efeito 

do geraniol nos padrões de ondas cerebrais, no comportamento motor e tipo 

ansiedade de ratos Wistar. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Óleos essenciais no sistema nervoso central 

 

Os óleos essenciais são produtos do metabolismo secundário das plantas, 

variando em intensidade e composição de acordo com a espécie, variabilidade 

genética e fatores ambientais, sendo geralmente específicos para determinados 

órgãos e característicos para o estágio de desenvolvimento da planta (TOSCAN, 

2010). Esses compostos estão associados a várias funções necessárias à 

sobrevivência do vegetal em seu ecossistema, exercendo papel fundamental na 

defesa contra microorganismos e predadores, além de atuarem na atração de 

insetos e outros agentes polinizadores (SIANI, 2000). 

Na prática médica popular, os óleos essenciais possuem uma larga tradição 

de uso (SIANI, 2000). O uso dos óleos essenciais como agentes medicinais é 

conhecido desde a remota antiguidade. Há registros pictóricos de seis mil anos 

atrás, entre os egípcios, de práticas religiosas associadas à cura de males, às 

unções da realeza, e à busca de bem estar físico, através dos aromas obtidos de 

partes específicas de certos vegetais, como resinas, folhas, flores, sementes, etc. As 

substâncias aromáticas também já eram populares nas antigas China e Índia, 

centenas de anos antes da era cristã, quando eram incorporados em incenso, 

poções e vários tipos de acessórios, usados diretamente sobre o corpo (SIANI, 

2000). 

Há algumas décadas, vem ocorrendo um considerável interesse em extratos 

e óleos essenciais de plantas para uso médico em todo o mundo (LIN et al., 2012). 

O número de espécies de plantas que podem fornecer óleos essenciais é elevado, 

mas, apenas uma parte delas pode ser cultivada com sucesso para fornecer 

quantidade suficiente de compostos biologicamente ativos, inclusive, para preços de 

produção relativamente favoráveis (PAVELA, 2009).  

Diversos estudos mostram os efeitos de vários óleos essenciais sobre o 

Sistema Nervoso Central. Chioca et al. (2013) mostraram em sua pesquisa que a 

inalação do óleo essencial de Lavandula angustifolia tem efeito ansiolítico em 

camundongos , mas seu mecanismo de ação ainda não é totalmente compreendido. 

Os mesmos autores ainda afirmam que a inalação de óleos essenciais podem 
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induzir efeitos ansiolíticos através da estimulação direta (absorção e transporte de 

corrente sanguínea do pulmão) ou indireta (estimulação do sistema olfativo e 

ativação secundária de regiões do cérebro) do sistema nervoso central. 

Lazarini et al. (2000) afirmaram que a administração do óleo essencial de 

Croton zehntneri causou efeitos depressores em ratos, talvez modificando os 

mecanismos do sistema nervoso central envolvidos com o comportamento, sem 

envolvimento com as estruturas de ansiedade. Guzmán-Gutiérrez et al. (2012) 

utilizando diferentes testes comportamentais, mostraram atividades antidepressivas 

de óleos essenciais; nesse caso do óleo de Litsea glaucescens. 

O óleo essencial de Pimpinella anisum em doses de 1,0, 2,0, e 3,0 ml/kg 

mostrou-se significativo para proteção de neurônios contra hipóxia e para 

propriedades anticonvulsivantes em modelos animais in vitro e in vivo. Os dados 

indicaram que o pré-tratamento com esse óleo aumentou a latência e reduziu a 

duração e amplitude da epilepsia induzida por injeção de pentilenotetrazol. Foi visto 

também um aumento na latência da negatividade do terminal axônico, através do 

bloqueio dos receptores NMDA e uma notável redução na capacidade de produção 

de ―dark neurons‖ (identificados pela contração neuronal, eosinofilia citoplasmática, 

picnose nuclear e edema intercelular) e indução de LTP no hipocampo de ratos pré-

tratados com óleo essencial de Pimpinella anisum (KARIMZADEH et al., 2012). 

Linck et al. (2010) mostraram que o linalol, monoterpeno encontrado em óleos 

esseciais de diversas plantas, apresenta propriedades ansiolíticas no teste 

claro/escuro, aumento da interação social e diminuição do comportamento 

agressivo. Diante disso, os autores sugerem que a inalação de óleos essenciais 

ricos em linalol pode ser útil para atingir relaxamento e neutralizar ansiedade.  

Citronelal é um dos principais componentes do óleo essencial do 

Cymbopogon winterianus. Este composto foi investigado no estudo de Melo et al. 

(2011), o qual promoveu diminuição da atividade motora dos animais, redução do 

tempo dos animais sobre o aparelho do Rota-rod, aumento da latência para o 

desenvolvimento de convulsões induzidas por pentilenotetrazol (PTZ) e picrotoxina 

(PIC) e ainda teve o efeito anti-convulsivante afetado pelo pré-tratamento com 

flumazenil, um antagonista seletivo do receptor GABA A. 

O 1-nitro-2-feniletano (BPNE) trata-se de um composto obtido a partir do óleo 

essencial da Dennettia tripetala. Oyemitan et al. (2013) avaliaram o efeito dessa 

molécula no SNC de camundongos. Tanto o BPNE isolado, quanto o óleo essencial 
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da planta apresentaram efeito hipnótico e ofereceram proteção contra convulsões 

induzidas por PTZ e estricnina, sendo caracterizada a ação anticonvulsivante dessas 

formulações. No labirinto em cruz elevado, esses também aumentaram o tempo 

gasto e o número de entradas nos braços aberto, sugerindo-se dessa forma efeito 

ansiolítico. 

Assis et al. (2014) desenvolveram um estudo envolvendo aspectos 

neuroprotetores do β-cariofileno (BCP), um sesquiterpeno bicíclico natural presente 

em muitos óleos essenciais. Foi visto que o BCP impediu células C6 de 

citotoxicidade induzidas por glutamato, modulando a resposta antioxidante celular, 

principalmente através da inibição da produção de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) e restabelecendo o potencial de membrana mitocondrial. Além disso, o BPC 

por si só induziu a translocação nuclear do fator nuclear (erythroid-derived 2) – tipo 

2, que refletiu numa melhora do sistema antioxidante da glutationa. 

Perante os exemplos supracitados podemos observar a variedade de efeitos 

dos óleos essenciais e seus compostos no SNC. Ainda há muito para se 

compreender sobre os efeitos compostos, porém, atualmente ocorre um crescente 

interesse de pesquisas nessa área, principalmente devido à ampla variedade de 

plantas utilizadas pela população e que ainda não teve seus mecanismos de ação 

elucidados.  

 

2.2. Terpenos 

 

Quimicamente, os óleos essenciais 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 

(SIANI, 2000). 

Os terpenos são construídos pela repetitiva união de unidades isoprenóides 

C5 ramificados e são categorizados de acordo com o tamanho com a família C10, 

historicamente considerado o menor, chamado os monoterpenos. A nomenclatura 

assim evoluiu com os sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20), sesterterpenos (C25), 

triterpenos (C30), tetraterpenes (C40), e politerpenos (> C40). Além desses, ainda 

há o isopreno, descoberto como um produto natural em 1960, e foi, portanto 

considerado um hemiterpenos, e os meroterpenos, que consistem de uma unidade 
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derivado do terpeno ligado a uma porção não-terpeno; exemplos incluem clorofila, 

plastoquinona, certos alcalóides, e proteínas preniladas (DAVIS e CROTEAU, 2000). 

As unidades de isopreno podem ser derivadas de duas vias: pela via do ácido 

mevalônico (MVA) ou pela via do metileritritol fosfato (MEP). Sendo a principal, a via 

MVA, o qual é composto de seis carbonos; este é transformado numa unidade 

isopreno com cinco átomos de carbono fosforilados através de uma série de 

reações. Duas diferentes enzimas dependentes de ATP atuam na reação, 

resultando em difostato de ácido mevalônico, desidratação, descarboxilação, e por 

fim a formação do isopentenil difosfato (IPP). IPP é isomerado formando outra 

unidade de isopreno, dimetilalil difostato (DMAPP) (DEWICK, 2009). IPP e DMAPP 

são compostos precursores dos terpenos (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Processo de formação dos terpenos pela via do Ácido Mevalônico (MVA) ou pela via do 

metileritritol fosfato (MEP). (DEWICK, 2009) 
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Cal, Kupiec e Sznitowska (2006) relatam que durante anos, os terpenos, 

isoladamente ou como componentes de óleos essenciais, tem sido utilizados no 

ramo da medicina, cosmética e doméstico, devido as suas diversas atividades, como 

por exemplo antibacteriana, rubefaciente e analgésica. Mendanha et al., (2013) 

afirmam que recentemente, o potencial de terpenos como potentes promotores de 

permeação da pele para os sistemas de distribuição de drogas tem recebido uma 

atenção considerável, principalmente porque são substâncias naturais com baixa 

irritação da pele. 

Os terpenos também são muito utilizados na indústria farmacêutica, 

principalmente devido a suas características aromáticas. Petersen (2006) relata que 

fragrâncias florais, frutadas, amadeiradas e cítricas destacam-se dentre os aromas 

apresentados por terpenos isolados. Além disso, esta variedade de fragrâncias e 

aromas, ponto de grande relevância no interesse comercial por estes produtos, pode 

ser atribuída à ocorrência de um grande número de isômeros para esta classe de 

metabólitos. 

 

2.3. Monoterpenos 

 

Monoterpenos são uma grande classe de hidrocarbonetos biogênicos (LEE et 

al., 2005), compostos por duas unidades de isopreno, totalizando 10 átomos de 

carbono, C10H16, e podem ser cíclicos ou acíclicos (SMOLANDER et al., 2006). 

São caracterizados por serem compostos voláteis de baixo peso molecular, 

que desempenham múltiplos papéis na biologia da planta. Todos os monoterpenos 

são derivados a partir do mesmo substrato, difosfato de geranil (GPP), o qual por 

sua vez é sintetizado numa reação de condensação cabeça-a-cauda de isopentenil 

difosfato (IPP) e dimetilalil difostato (DMAPP) (THOLL et al., 2004). 

As plantas produzem monoterpenos e outros terpenos para a defesa contra 

patógenos de plantas e insetos herbívoros e mamíferos (SMOLANDER et al., 2006). 

Entre os monoterpenos, destacam-se o (1) Linalol (Figura 2A): monoterpeno 

presente no óleo volátil de muitas plantas aromáticas. Muitas espécies que 

sintetizam essa substância são empregadas em práticas de medicina tradicional 

(PASSOS et al., 2009). Linalol é um ingrediente utilizado em muitos compostos 



9 
 

perfumados. Esse pode ser encontrado em fragrâncias utilizadas em cosméticos 

decorativos, perfumes finos, xampus, sabonetes e outros produtos de higiene 

pessoal, bem como em produtos não cosméticos tais como produtos de limpeza e 

detergentes (LETIZIA et al., 2003). Avaliação psicofarmacológica in vivo de linalol 

revelou que este composto tem efeitos sedativos no Sistema Nervoso Central 

(ELISABETSKY, BRUML e SOUZA, 1999). (2) α-Tujona (Figura 2B): componente 

psicotrópico de absinto, óleo de absinto e outras ervas medicinais. É um 

monoterpeno que ocorre em muitas plantas, incluindo espécies do gênero Artemisia 

e Salvia. Devido aos seus efeitos alucinógenos, é o componente psicotrópico do 

absinto, bebida cujo uso recreacional atingiu a popularidade no século XIX e começo 

do século XX (PASSOS et al., 2009). (3) Borneol (Figura 2C): monoterpeno bicíclico 

presente no óleo volátil de muitas plantas medicinais, incluindo Valeriana officinalis 

L., Matricaria chamomilla L. e Lavandula Officinalis. Extratos destas plantas são 

usados tradicionalmente para aliviar sintomas de ansiedade, cansaço e insônia, e 

também para provocar analgesia e anestesia (PASSOS et al., 2009). Borneol tem 

sido utilizado como um agente terapêutico na China para mais de 1500 anos. (4) 

Valepotriatos (Figura 2D): esses iridóides, substâncias instáveis quimicamente, são 

capazes de potencializar a anestesia induzida por hexobarbital, diminuir a 

agressividade, apresentar efeitos anticonvulsivantes (modelos de convulsões 

induzidas por pentilenotetrazol e estricnina), aumentar o tempo de sono induzido por 

barbitúricos, reduzir a atividade locomotora e exercer efeitos sedativos dose-

dependentes (ORTIZ et al., 1999 apud PASSOS et al., 2009). E o (5) Geraniol 

(Figura 3): um álcool terpeno importante comercialmente, ocorre nos óleos 

essenciais de várias plantas aromáticas. É uma das moléculas mais importantes nas 

indústrias de sabor e fragrância e é um ingrediente comum em produtos de consumo 

produzidos por estas indústrias (CHEN; VILJOEN, 2010). Diante desse amplo uso 

em produtos já utilizados pela população, iniciou-se o interesse científico em 

identificar as ações moleculares desse composto. 
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

Figura 2: Estrutura química do (A) Linalool, (B) α-Tujona, (C) Borneol e (D) Valepotriatos. 

 

2.4. Geraniol 

 

Geraniol (3,7-dimethylocta-trans-2,6-dien-1-ol) é um álcool monoterpeno 

acíclico com a fórmula química C10H18O (Figura 3). O produto referido como "o 

geraniol" é uma mistura dos dois isómeros cis-trans apropriadamente chamado 

geraniol (trans) e nerol (cis) (CHEN; VILJOEN, 2010). 

 

 

Figura 3: Estrutura química do geraniol – C10H18O (KIMA et al., 2011) 

 

É conhecido pelo seu odor agradável. Ao exemplo disso pode-se citar o 

trabalho de Vaudano, Moruno e Stefano (2004) que mostra o geraniol como principal 

monoterpeno presente em uvas brancas Gewurztraminer e em algumas uvas 

aromáticas vermelhas do norte da Itália. O aroma final dos vinhos é devido, 

principalmente, tanto ao geraniol, quanto ao citronelol. 
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Apresentam propriedades inseticidas e repelentes, é usado como um agente 

de controle de pragas naturais exibindo baixa toxicidade. Além disso, esse composto 

tem sido sugerido como representante de uma nova classe de agentes 

quimiopreventivos contra o câncer. Possui outras atividades biológicas, como: efeito 

antitumoral (CARNESECCHI et al., 2001), citoprotetor, antioxidante (TIWARI; 

KAKKAR, 2009), antimicrobiano, anti-inflamatório (CHEN; VILJOEN, 2010) e 

neuroprotetor (PRASAD; MURALIDHARA, 2014; REKHA et al., 2013a, 2013b). 

 O geraniol é derivado do geranil difosfato (GPP). GPP é sintetizado através 

de condensação cabeça-cauda de isopentenil difosfato (IPP) com difosfato dimetilalil 

(DMAPP) (Figura 4). 

 

Figura 4: Reação de síntese do geranil difosfato (GPP). (DEWICK, 2009) 

 

2.5. Ondas cerebrais e eletroencefalografia 

 

Ondas cerebrais são formas sutis de ondas eletromagnéticas que refletem a 

união de disparos neuronais. Atualmente as faixas de frequência de ondas 

cerebrais, em humanos, mais estudadas são: delta (0,5 – 4,0 Hz), teta (4,0 – 8,0 

Hz), alfa (8,0 – 13 Hz), beta (13 – 30 Hz) e gama (acima de 30 Hz) (Figura 5). 

Knyazev (2007) sugere que todas as bandas de frequência do EEG do ser humano 

pode ter algum significado funcional, e cada faixa de frequência pode estar 

relacionada com processos específicos.  
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Figura 5: Gráfico de ondas cerebrais (Fonte: Google Imagens, 2015). 

 

As oscilações delta dominam o EEG de répteis em vigília, e em seres 

humanos, essas são proeminentes apenas em fases iniciais do desenvolvimento e 

durante o sono de ondas lentas. Aumento de energia delta tem sido documentado 

em uma ampla gama de distúrbios do desenvolvimento e condições patológicas 

(KNYAZEV, 2012). Estudos relatam que a atividade delta tende a aumentar em 

estados associados à busca de satisfação das necessidades biológicas básicas, tais 

como a necessidade de alimentação e atividade sexual. A satisfação destas 

necessidades ou receber sugestões prevendo tal satisfação no futuro próximo são 

associadas à ativação do sistema de recompensa do cérebro o que leva a uma 

diminuição da atividade delta (KNYAZEV, 2007). 

Ondas teta são geradas pela sincronização da atividade elétrica a partir de 

células em toda a formação do hipocampo (SAKIMOTO e SAKATA, 2014). Foram 

encontradas oscilações teta correlacionando-se com uma grande variedade de 

comportamentos cognitivos e emocionais. Mas o seu principal domínio parece estar 

relacionado à memória e regulação emocional. Aumento da potência teta tem sido 
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observada em tais estados presumivelmente emocionais, como meditação e auto-

administração de drogas (KNYAZEV, 2007). 

Em humanos, ondas alfa são as que dominam o EEG em indivíduos que 

estão acordados, mas também podem indicar sentimentos agradáveis e confortáveis 

(SOETA, UETANI e ANDO, 2006). Sugere-se que sincronização de alfa pode refletir 

um local de inibição das redes corticais enquanto que uma diminuição desta inibição 

é refletida em aparente dessincronização alfa (KNYAZEV, 2007). 

Acredita-se que o ritmo beta do EEG tem origem no córtex motor e sensorial 

(QUANDT e MARSHALL, 2014). É característico para os estados de aumento de 

alerta e atenção. Já as oscilações gama do campo eletromagnético do cérebro 

parecem estar envolvidas em uma variedade de processos cognitivos, e acredita-se 

serem fundamentais para o processamento de informações no cérebro (GROSSE-

WENTRUP e SCHÖLKOPF, 2011). 

Para gravação das ondas eletromagnéticas cerebrais faz se uso da 

eletroencefalografia. Este procedimento dará origem ao eletroencefalograma o qual 

refere-se ao registro gráfico das variações de voltagem que ocorrem no cérebro em 

diferentes estados fisiológicos. Segundo  Timo-Iaria e Pereira (1971, p. 1): 

 

Foi em 1924 que Hans Berger obteve o primeiro traçado 

eletroencefalográfico humano. Utilizando eletrodos de agulha introduzidos 

sob o couro cabeludo e um eletrocardiógrafo, Berger descobriu nas áreas 

occipitais as oscilações de potencial que denominou "ondas alfa". Este 

pesquisador estudou durante vários anos o eletroencefalograma (EEG) 

humano, publicando seus trabalhos entre 1929 e 1939. Adrian, em 1934, 

empreendeu também a análise das ondas cerebrais e de seus trabalhos 

resultou o interesse que durante e após a segunda guerra mundial levou à 

aplicação da eletroencefalografia à prática médica e à investigação 

neurofisiológica. Embora tenha sido Berger o primeiro a descrever o EEG 

humano, coube a Caton, fisiologista inglês, descobrir em 1875 que era 

possível registrar variações de potencial no córtex cerebral. A atividade 

eletrofisiológica de nervos estava então sendo amplamente estudada na 

Alemanha e Caton buscava no cérebro fenômenos semelhantes ao 

potencial de ação, quando verificou que, registrando a diferença de 

potencial entre dois pontos do córtex cerebral exposto de coelhos, ocorriam 

espontaneamente oscilações elétricas, as quais podiam ser modificadas por 

estimulação sensorial. Caton provou que tais potenciais eram de natureza 

biológica, pois podiam ser abolidos por anóxia, anestesia e morte. 
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 Atualmente, a eletroencefalografia vem conquistando grande importância 

dentro da prática clínica, pois através desta técnica, associada a outras modalidades 

de investigação de atividade elétrica cerebral e estudos de imagem, patologias 

cerebrais estão sendo melhor identificadas e também descritas culminando em 

diagnósticos mais precoces e tratamentos mais eficazes. 

Além da importância na clínica, a eletroencefalografia vem se destacando nas 

pesquisas biomédicas. Estudos com óleos essenciais com potencial 

anticonvulsivante podem ser melhor monitorados através do EEG. Assim fizeram 

Karimzadeh et al. (2012), onde utilizaram o eletrocorticograma para identificar e 

monitorar o efeito anticonvulsivante do óleo essencial de Pimpinella anisum em 

ratos. Mattia e Moreton (1986) também fizeram uso do EEG para monitorar o 

cérebro de ratos submetidos ao tratamento com fenilciclidina, droga usada 

antigamente como anestésico. Ademais, observa-se associação dessa técnica com 

procedimentos comportamentais, como no estudo de Van Lier et al. (2004) que foi 

avaliada a relação entre o EEG e a atividade comportamental em ratos tratados com 

diazepam e zolpidem. 

 Entretando, até o presente momento não há pesquisas eletrofisiológicas na 

literatura que avaliem os efeitos do geraniol no sistema nervoso central.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Caracterizar o efeito do geraniol nos padrões de ondas cerebrais e no 

comportamento motor e do tipo ansiedade de ratos Wistar. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Comparar a curva dose-resposta do diazepam com a do geraniol em modelos 

experimentais de ansiedade e atividade motora; 

 Avaliar o efeito do geraniol no modelo experimental de sedação; 

 Caracterizar o padrão das ondas cerebrais do córtex de ratos sob o efeito do 

geraniol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Aspectos éticos 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa com 

animais (CEPA) da Universidade Federal de Sergipe, sob protocolo 26/2013 (Anexo 

A). Todos os procedimentos foram realizados obedecendo os princípios éticos para 

o uso de animais em experimentos. Todos os animais foram tratados levando-se em 

consideração o que determina as Leis, Decretos, Portarias e Resoluções Normativas 

do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), bem 

como a Lei Nº 11.794, de 8 de outubro de 2008 (Lei Arouca). 

 

4.2. Animais 

 

Foram utilizados 180 ratos Wistar em todo o experimento, com idade de 3-4 

meses, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de Sergipe e do 

Biotério do Laboratório de Neurofisiologia. Os animais foram mantidos em ciclo 

claro/escuro de 12/12 h, temperatura (22 ± 2º C) e livre acesso ao alimento e água. 

Os animais foram alojados em número de 4-5 em gaiolas de tamanho 33 x 40 x 17 

cm, com grade aramada em aço inoxidável, comedouro e encaixe para o bebedouro. 

Todos os experimentos foram gravados e a apuração dos parâmetros avaliados 

foram feitos através do software Any-Maze. 

 

4.3. Drogas utilizadas 

  

Foi utilizado o Geraniol 98% (Sigma-Aldrich), Diazepam (União Química 

Indústria Farmacêutica), Tiopental (Cristália), Tween 80, Lidocaína 1% (anestésico 

local), Pentabiótico (antibiótico) e Aplonal (analgésico). 

 O Geraniol foi dissolvido em Tween 80 na proporção de 0,2% do volume total 

da solução. A mistura foi diluída em soro fisiológico (0,9%) obtendo-se a 

concentração final para ser administrada nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg. Os 
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grupos controle receberam veículo (soro fisiológico emulsificado com tween 80). O 

volume total administrado foi 1 ml/kg. 

 

4.4. Procedimentos Gerais 

 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar o efeito do Geraniol nos 

padrões de ondas cerebrais e no comportamento motor e tipo ansiedade de ratos 

Wistar. Inicialmente realizou-se o teste da placa perfurada para identificar se o 

Geraniol possuía efeito ansiolítico. Contudo, antes de iniciar o teste, observamos 

que não havia um consenso na literatura quanto à dose ansiolítica para o respectivo 

teste. Diante disso, resolvemos realizar uma curva dose-resposta do Diazepam para 

identificar qual dose ansiolítica seria usada como controle positivo na placa 

perfurada. Em seguida, essa dose foi comparada com três doses do Geraniol (25, 50 

e 100 mg/kg). Da mesma forma, realizamos o teste do campo aberto. Primeiramente 

a curva dose-resposta do Diazepam foi feita para identificar a dose ansiolítica e 

sedativa, as quais, em seguida foram comparadas com as três doses do Geraniol. 

Após esses testes, descartamos a hipótese de efeito ansiolítico do Geraniol e 

guiamos nossa pesquisa para tentar comprovar o possível efeito sedativo desse 

composto. Por esse motivo, foi realizado o teste do tempo de sono induzido por 

barbitúrico, o qual caracteriza-se por ser específico para identificar efeito hipnótico-

sedativo de compostos. Por fim, realizamos o eletrocorticograma de ratos após 

administração de Geraniol, em busca de possíveis mudanças no padrão de ondas 

cerebrais geradas por essa substância. 
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4.5. Testes comportamentais  

 

4.5.1. Placa perfurada  

 

 

Figura 6: Esquema de protocolo experimental para placa perfurada. 

 

Teste geralmente usado para aferir o comportamento exploratório de 

roedores, a fim de avaliar possíveis drogas ansiolíticas. Consiste em uma caixa 

quadrada com medidas de 66 x 56 x 47 cm, com dezesseis furos equidistantes, de 3 

cm de diâmetro, no assoalho do aparato (Figura 7). Abaixo da superfície dos 

orifícios, um sensor contabiliza o número de head-dippings (número de mergulhos 

da cabeça). Foram avaliados os seguintes grupos de animais: Salina (n=7); 

Diazepam 0,5 mg/kg (n=7), Diazepam 0,75 mg/kg (n=8), Diazepam 1,0 mg/kg (n=8), 

Diazepam 1,5 mg/kg (n=7), Diazepam 2,0 mg/kg (n=7), Geraniol 25 mg/kg (n=16); 

Geraniol 50 mg/kg (n=15); Geraniol 100 mg/kg (n=16). Através desses grupos foram 

descritos a curva dose-resposta do Diazepam na placa perfurada e efeito do geraniol 

nos ratos submetidos a esse teste. Os tratamentos foram por injeção intraperitoneal 

(i.p.), 30 min antes de cada teste, e os animais avaliados durante um período de 5 

minutos (Figura 6). Os parâmetros observados foram: distância percorrida, tempo de 

imobilidade, número e tempo de comportamentos de levantar (rearing) e número e 

tempo de mergulhos da cabeça na placa perfurada (head-dipping). 
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4.5.2. Campo Aberto  

 

 

Figura 7: Esquema de protocolo experimental para campo aberto. 

 

Teste empregado para avaliar a atividade exploratória dos animais. O aparato 

possui dimensões de 81 cm de diâmetro e 65 cm de altura (Figura 9). Primeiramente 

os animais foram tratados: Salina (n=11), Diazepam 0,5 mg/kg (n=6), Diazepam 1,0 

mg/kg (n=7), Diazepam 1,5 mg/kg (n=7), Diazepam 2,0 mg/kg (n=7),  Diazepam 2,5 

mg/kg (n=7), Diazepam 5,0 mg/kg (n=8), Geraniol 25 mg/kg (n=7), 50 mg/kg (n=8) e 

100 mg/kg (n=6), i.p. Através desses grupos foram descritos a curva dose-resposta 

do Diazepam no campo aberto e efeito do geraniol nos ratos submetidos a esse 

teste.  Após 30 minutos da administração, os animais foram individualmente 

colocados no centro da caixa, durante um período de 5 minutos (Figura 7). Os 

parâmetros observados foram: distância percorrida, tempo de imobilidade, número e 

tempo de rearing, tempo na periferia e no centro.  

 

4.5.4. Teste do tempo de sono induzido por barbitúrico 

 

 

 

Figura 8: Esquema de protocolo experimental para o teste do tempo de sono induzido por barbitúrico. 

 

Os ratos foram privados de alimentos durante 4 horas antes do início do 

experimento. Os animais foram divididos em 3 grupos: Salina (n=12); Geraniol 100 
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mg/kg (n=12); Diazepam 1,5 mg/kg (n=14). A administração do tiopental sódico (60 

mg/kg) foi feita, via intraperitonial, trinta minutos após a administração do Diazepam, 

Geraniol e Salina (Figura 8). Foram registrados os tempos (em minutos) para a 

perda (latência) e recuperação (duração) do reflexo de endireitamento (Figura 9).  

 

 

Figura 9: Ratos após perda do reflexo de endireitamento. 

 

4.6. Determinação do padrão das ondas cerebrais do córtex de ratos sob o 

efeito do Geraniol 

 

4.6.1. Cirurgia estereotáxica 

 

Os animais foram anestesiados com xilazina 10% (10 mg/kg) e cetamina 10% 

(100 mg/kg) intraperitonial. O animal só foi submetido ao procedimento cirúrgico 

quando não estiva mais respondendo a estímulos, ou seja, apresentando reflexos 

como: tensão na cauda, movimentação de vibrissas e movimentação de patas. 

Após verificação do estado anestésico inicial por pinçada na pata traseira sem 

que ocorresse retirada da mesma, e da cauda sem que houvesse qualquer reflexo, 

foi realizada a tricotomia da região dorsal do crânio do rato, sendo tomado todo 

cuidado para não lesionar o tecido que estava sendo tricotomizado, nem tecidos 

adjacentes.  

Em seguida, o rato foi colocado no aparelho estereotáxico para início da 

cirurgia. Foi realizada a limpeza da pele tricotomizada com álcool iodado (iodo a 

0,1% em álcool 50% (v/v)), seguido de injeção subcutânea de anestésico local. 
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Como medida preventiva foi realizada injeção intramuscular de antibiótico no 

músculo de uma das patas traseiras e injeção intraperitoneal de soro fisiológico para 

hidratação. Cobertura ocular com gaze umedecida com soro fisiológico, tendo o 

cuidado de não cobrir a região das narinas, mantendo-se as vias aéreas pérvias. Foi 

feita incisão na pele, da altura dos olhos até a altura das orelhas, e rompeu-se a 

membrana que envolve o crânio nesta região.  

Foram feitos três orifícios (Figura 10) para implante da matriz de eletrodos 

utilizando-se as seguintes coordenadas esteriotáxicas: frontal (AP: + 2; ML: +1,5), 

parietal (AP: - 4,3; ML: - 2) e occipital (AP: - 10,1; ML: +1,5).  

 

 

Figura 10: Orifícios, no crânio do rato, para implantação de matriz de eletrodos. 

 

Três parafusos de ácido inoxidável foram implantados nas três áreas corticais 

supracitadas e serviram de eletrodos. Eles foram conectados a um pino com três 

pequenos orifícios, onde se inseriam os fios para coleta de dados. Para manter 

firmes os eletrodos, foi feito um capacete de acrílico através da mistura do líquido e 

pó dessa substância (Figura 11).  
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.  

Figura 11: Rato após aplicação de matriz de eletrodos recoberta com capacete de acrílico. 

 

4.6.2. Obtenção do Eletrocorticograma (ECoG) 

 

Sete dias após a cirurgia, foi obtido o eletrocorticograma do rato em vigília. O 

animal foi colocado dentro de uma gaiola de Faraday e fios foram conectados a 

matriz de eletrodos que estava na cabeça do mesmo. A atividade elétrica do córtex 

foi coletada pelos eletrodos implantados no crânio do rato, passou por um 

amplificador de sinais (proveniente da Universidade Federal de Natal) depois por 

uma placa conversora de sinal analógico para digital (Dataq, modelo DI-149) e por 

fim foi registrado através de software especializado (Windaq) com frequência de 

amostragem de 1000 Hz. 

 

4.7. Eutanásia 

 

Os animais foram eutanasiados por decaptação após anestesia. Os animais 

foram anestesiados com xilazina 10% (10 mg/kg) e cetamina 10% (100 mg/kg) 

intraperitoneal e só foram submetidos a decaptação quando não estava mais 

respondendo a estímulos, ou seja, apresentando reflexos como: tensão na cauda, 

movimentação de vibrissas e movimentação de patas.  As carcaças foram alocadas 

em freezer -20º C e em seguida foram descartadas por empresa especializada em 

fazer tal serviço. 
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4.8. Análise estatística 

 

Foi realizada ANOVA de medidas repetidas nos dados obtidos através do 

ECoG e ANOVA de uma via nos dados comportamentais, para análise entre grupos, 

seguido de teste T de Student para múltiplas comparações. Os sinais 

eletrocorticográficos foram analisados em Matlab utilizando-se a função pwelch para 

obtenção do espectro de potência. Além disso, foi extraído a potencia de cada faixa 

de frequência de onda. Os dados foram expressos em média ± erro padrão E.P.M. e 

nível de significância de p < 0,05 para diferenças estatisticamente significativas.  

Para realização das análises foram utilizados o software Statistica 8.0 e o Graphpad 

Prism 5.0. 
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5. RESULTADOS 

 

Antes de caracterizar o efeito do geraniol nos modelos experimentais de 

ansiedade (placa perfurada) e atividade motora (campo aberto), foi realizada uma 

curva dose-resposta do Diazepam para determinar a sua dose ansiolítico para os 

testes supracitados, pois a literatura é divergente quanto a essa informação. 

5.1. Curva dose-resposta do Diazepam na placa perfurada 

 

A análise de variância do efeito de diferentes doses do Diazepam na placa 

perfurada mostrou haver diferença significativa nos parâmetros: tempo de 

imobilidade (p = 0,133, F(5,38) = 1,78), número de rearing (p < 0,001, F(5,38) = 6,046), 

O tempo de rearing (p = 0,009, F(5,38) = 3,57) e tempo de head-dipping (p = 0,004, 

F(5,38) = 4,22). Em seguida, foi realizado teste T para comparar cada dose de 

Diazepam com o grupo controle. Dessa forma, a distância percorrida (Figura 12A) foi 

diminuída nos grupos 0,5 (t(12) = 4,01, p = 0,002), 0,75 (t(13) = 2,21, p = 0,046) e 

2,0 mg/kg (t(12) = 2,68, p = 0,020) em relação ao grupo controle. A dose de 2,0 

mg/kg elevou e reduziu significativamente o tempo de imobilidade (Figura 12B) (t(12) 

= 4,95; p < 0,001) e número de rearing (Figura 12C) (t(12) = 6,49, p < 0,001), 

respectivamente, em relação ao grupo Salina. O tempo de rearing (Figura 12D) 

diminuiu nos grupos tratados com Diazepam na dose de 0,5 (t(12) = 2,3; p = 0,039), 

0,75 (13 = 2,45; p = 0,029), 1,5 (t(12) = 2,53; p = 0,026) e 2,0 mg/kg (t(12) = 4,90; p 

< 0,001). O número de head-dipping (Figura 12E) não mostrou diferença significativa 

entre os grupos após o teste T. Quanto ao tempo de head-dipping (Figura 12F), os 

animais tratado com Diazepam na dose de 0,5 mg/kg apresento ampla elevação em 

relação ao grupo controle (t(12) = 2,40; p = 0,033). 
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Figura 12: Curva dose-resposta do Diazepam no teste da placa perfurada. (A) Distância percorrida, 

(B) tempo de imobilidade, (C) número de rearing, (D) tempo de rearing, (E) número de head-dipping e 

(F) tempo de head-dipping. Análise de variância seguida de Teste T de Student para múltiplas 

comparações (*p<0,05,**p<0,01 e ***p<0,001 significativamente, diferente em relação ao grupo 

Salina). Dados são expressos com média e E.P.M. SLN = Salina. 
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5.2. Curva dose-resposta do Diazepam no campo aberto 

 

Para avaliar a curva dose-resposta do diazepam no campo aberto foi 

realizada análise de variância de uma via, a qual mostrou efeito significativo na 

distância percorrida (F(6,46) = 7,94, p < 0,001) (Figura 13A), tempo de imobilidade 

(F(6,46) = 21,59, p < 0,001) (Figura 13B), número de rearing (F(6,46) = 13,48, p < 0,001) 

(Figura 13C) e tempo de rearing (F(6,46) = 12,50, p < 0,001) (Figura 13D). O teste T 

de Student mostrou que a distância percorrida foi reduzida nos animais tratados com 

Diazepam na dose de 5,0 mg/kg em relação do grupo Salina (t(17) = 7,43; p < 0,001) 

(Figura 13A). O tempo de imobilidade aumentou no grupo Diazepam 5,0 mg/kg em 

relação ao grupo controle (t(17) = 8,84; p < 0,001). Da mesma forma, o Diazepam na 

dose de 2,5 mg/kg  também causou elevado tempo de imobilidade (t(16) = 2,71; p = 

0,003) (Figura 13B). Já as doses de 1,0 e 1,5 mg/kg de Diazepam reduziram o 

tempo de imobilidade em relação ao grupo Salina (t(16) = 2,49, p = 0,024; t(16) = 

2,132, p = 0,048, respectivamente. O comportamento de levantar (rearing) refere-se 

à exploração vertical feita pelos ratos. Quanto ao número de rearing, o teste T 

mostrou efeito significativo do grupo Diazepam 1,5 e 5,0 mg/kg, comparando-os ao 

grupo Salina (t(16) = 3,66, p = 0,002; t(17), p < 0,001, respectivamente) (Figura 

13C). O tempo de rearing foi elevado significativamente no grupo Diazepam 1,5 

mg/kg e diminuído no Diazepam 5,0 mg/kg em relação aos animais tratados com 

Salina (t(16) = 3,01, p = 0,008; t(17), p < 0,001, respectivamente) (Figura 13D). 

Ademais, o tempo no centro (t(17) = 2,20; p = 0,090) do aparato foi diminuído nos 

animais tratados com Diazepam 5,0 mg/kg (Figura 13E). 
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Figura 13: Curva dose-resposta do Diazepam no teste do campo aberto. (A) Distância percorrida, (B) 

tempo de imobilidade, (C) número de rearing, (D) tempo de rearing e (E)  tempo no centro. Análise de 

variância seguida de Teste T de Student para múltiplas comparações (*p<0,05,**p<0,01 e ***p<0,001 

significativamente, diferente em relação ao grupo Salina). Dados são expressos com média e E.P.M. 

SLN = Salina. 
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5.3. Efeito do Geraniol no teste da placa perfurada 

 

Ao analisar o efeito agudo da administração de Geraniol na placa perfurada, a 

ANOVA de uma via evidenciou diferença significativa para todos os parâmetros 

avaliados: distância percorrida (p < 0,001, F(4,56) = 5,94), tempo de imobilidade (p < 

0,001, F(4,56) = 9,99), número de rearing (p < 0,001, F(4,56) = 10,02), tempo de rearing 

(p = 0,036, F(4,56) = 2,76), número de head-dipping (p < 0,001, F(4,56) = 5,09) e tempo 

de head-dipping (p < 0,001, F(4,56) = 8,65). Após a realização do teste T, foi visto que 

na distância percorrida (Figura 14A), o Geraniol 50, 100 mg/kg e Diazepam 0,5 

mg/kg apresentou diminuição da média desse parâmetro em relação à Salina (t(20) 

= 2,32, p = 0,003; t(21) = 4,95, p < 0,001; t(12) = 4,01, p = 0,002, respectivamente).  

O tempo de imobilidade (Figura 14B) foi significativamente maior nos animais 

tratados do Geraniol 100 mg/kg comparado a Salina (t(21) = 4,16; p < 0,001) e 

Diazepam 0,5 mg/kg (t(21) = 2,29; p = 0,032). Geraniol 25 mg/kg diminuiu em 

relação ao Diazepam 0,5 mg/kg (t(21) = 2,43; p = 0,024). O número de rearing 

(Figura 14C) foi diminuído nos Geraniol 50 e 100 mg/kg em relação a Salina (t(20) = 

4,38, p < 0,001; t(21) = 5,95, p < 0,001, respectivamente). Geraniol 100 mg/kg 

também apresentou menor número de rearing em relação ao Diazepam 0,5 mg/kg 

(t(21) = 3,09; p = 0,006). Já no tempo de rearing (Figura 14D), Diazepam 0,5 mg/kg 

e Geraniol 100 mg/kg diminuíram significativamente esse parâmetro (t(12) = 2,32, p 

= 0,039; t(21) = 2,42, p = 0,025, respectivamente). O head-dipping foi efetuado em 

menor número de vezes pelos animais tratados com Geraniol 100 mg/kg comparado 

a Salina (t(21) = 3,16; p = 0,005;) e Diazepam (t(21) = 4,20; p < 0,001) (Figura 14E). 

Quanto ao tempo que o animal permaneceu efetuando o head-dipping (Figura 14F), 

o grupo Diazepam 0,5 mg/kg mostrou média significativamente elevada em relação 

a Salina (t(21) = 2,40; p = 0,033), Geraniol 25 mg/kg (t(21) = 3,37; p < 0,003), 50 

mg/kg (t(20) = 2,95; p < 0,008) e 100 mg/kg (t(21) = 620; p < 0,001). Além disso, o 

Geraniol 100 mg/kg apresentou diminuição significativa comparado ao grupo Salina 

(t(21) = 2,98; p = 0,007). 
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Figura 14: Efeito no geraniol no teste da placa perfurada. (A) Distância percorrida, (B) tempo de 

imobilidade, (C) número de rearing, (D) tempo de rearing, (E) número de head-dipping e (F) tempo de 

head-dipping. Análise de variância seguida de Teste T de Student para múltiplas comparações 

(*p<0,05,**p<0,01 e ***p<0,001 significativamente, diferente em relação ao grupo Salina; 
#
p<0,05, 

##
p<0,01 e 

###
p<0,001 significativamente, diferente em relação ao grupo Diazepam 0,5 mg/kg). Dados 

são expressos com média e E.P.M. SLN = Salina, DZP = Diazepam. 
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5.4. Efeito do Geraniol no teste do campo aberto 

 

Ao analisar o efeito do Geraniol no campo aberto, a ANOVA de uma via 

evidenciou a presença de efeito significativo para os seguintes parâmetros: distância 

percorrida (F(5,41) = 16,39, p<0,001), tempo de imobilidade (F(5,41) = 20,54, e p < 

0,001), número (F(5,41) = 17,40, p < 0,001) e tempo de rearing (F(5,41) = 11,02, e p < 

0,01). Na variável distância percorrida (Figura 15A), o teste T identificou efeito 

significativo do Geraniol nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg em relação ao grupo 

Salina (t(16) = 2,61, p < 0,001; t(17) = 4,86, p < 0,001; e t(15) = 5,13, p < 0,001, 

respectivamente) e Diazepam 1,5 mg/kg (t(12) = 2,25, p = 0,043; t(13) = 4,23, p = 

0,001; e t(11) = 4,76, p < 0,001, respectivamente). Geraniol 25 mg/kg ainda 

apresentou diferença comparando aos animais tratados com 5,0 mg/kg (t(13) = 4,23; 

p = 0,001). E Diazepam 5,0 mg/kg diminuiu consideravelmente a distância percorrida 

em relação ao grupo Salina (t(17) = 7,43; p < 0,001). Foi observado que os animais 

que receberam o Diazepam 5,0 mg/Kg, Geraniol 50 e 100 mg/kg passaram mais 

tempo imóveis (Figura 15B) em comparação aos grupos Salina (t(17) = 8,839, p < 

0,001; t(17) = 3,75, p = 0,002; t(15) = 5,51 e p < 0,001, respectivamente). As três 

doses de Geraniol, 25, 50 e 100 mg/kg elevaram o tempo de imobilidade, 

significativamente, em relação ao Diazepam 1,5 mg/kg (t(12) = 3,52, p < 0,004; t(13) 

= 4,56, p < 0,001; e t(11) = 7,16, p < 0,001, respectivamente) e Diazepam 5,0 mg/kg 

(t(13) = 5,18, p < 0,001; t(14) = 2,86, p = 0,012; e t(12) = 2,18, p = 0,049, 

respectivamente). Para o número de rearing (Figura 15C), o teste T mostrou que o 

Diazepam 5,0 mg/kg, Geraniol 50 e 100 mg/kg diminuem esse fator 

significativamente comparado aos grupos Salina (t(17) = 7,03, p < 0,001; t(17) = 

2,58, p = 0,019; t(15) = 3,87 e p = 0,002, respectivamente). Ao contrário disso, o 

Diazepam 1,5 mg/kg aumentou o número de vezes que o animal se ergueu para 

explorar o ambiente em comparação ao grupo Salina (t(16) = 3,66; p = 0,002).  

Animais tratados com Geraniol 25, 50 e 100 mg/kg diminuíram número de rearing 

em rearing em relação ao Diazepam 1,5 mg/Kg (t(12) = 2,53, p = 0,03; t(13) = 5,13, p 

< 0,001; e t(11) = 6,87, p < 0,001, respectivamente). As duas menores doses de 

Geraniol, 25 e 50 mg/kg, mostraram-se maiores significativamente em relação ao 

grupo Diazepam 5,0 mg/kg (t(13) = 5,34, p < 0,001; t(14) = 2,70, p = 0,017, 

respectivamente). No tempo de rearing (Figura 15D), o grupo Salina diferenciou-se 
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significativamente do Diazepam 1,5 e 5,0 mg/kg e Geraniol 100 mg/kg (t(16) = 3,01, 

p = 0,008; t(17) = 5,24, p < 0,001; e t(15) = 2,85, p = 0,012, respectivamente). 

Geraniol na dose de 50 e 100 mg/kg reduziram o tempo de exploração vertical em 

relação Diazepam 1,5 mg/kg (t(13) = 3,96, p = 0,002; e t(11) = 7,14, p < 0.001, 

respectivamente), enquanto que Geraniol 25, 50 e 100 mg/kg aumentaram esse 

mesmo parâmetro em relação ao Diazepam 5,0 mg/kg (t(13) = 4,63, p < 0,001; t(14 

= 2,41, p = 0,030; e t(12) = 2,25, p = 0,044, respectivamente). Por fim, quanto ao  

tempo no centro, apenas o Geraniol 25 mg/kg apresentou diferença, nesse caso em 

relação ao Diazepam 1,5 mg/kg (t(12) = 4,50; < 0,001) (Figura 15E). 
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Figura 15: Efeito no geraniol no teste do campo aberto. (A) Distância percorrida, (B) tempo de 

imobilidade, (C) número de rearing, (D) tempo de rearing, e (E) tempo no centro. Análise de variância 

seguida de Teste T de Student para múltiplas comparações (*p<0,05,**p<0,01 e ***p<0,001 

significativamente diferente em relação ao grupo Salina; 
#
p<0,05, 

##
p<0,01 e 

###
p<0,001, 

significativamente diferente em relação ao grupo Diazepam 1,5 mg/kg; 
+
p<0,05, 

++
p<0,01 e 

+++
p<0,001, significativamente diferente em relação ao grupo Diazepam 5,0 mg/kg.. Dados são 

expressos com média e E.P.M. SLN = Salina, DZP = Diazepam. 
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5.5. Teste do tempo de sono induzido por barbitúrico 

 

A análise de variância de uma via mostra não haver efeito significativo do 

tratamento sobre a latência do sono (p = 0,873) (Figura 16A). Porém, a mesma 

análise evidenciou a diferença significativa das médias dos três tratamentos (F(2,35) = 

5,16, p = 0,011). Após aplicação do teste T de Student, foi constatado aumento 

significativo na duração do tempo de sono entre os grupos Diazepam (5 mg/kg) e 

Geraniol (100 mg/kg) em relação ao grupo Salina (t(22) = 2,96, p = 0,007; e t(24) = 

2,41, p = 0,024, respectivamente) (Figura 16B). 
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Figura 16: Efeito do geraniol no teste do tempo de sono induzido por barbitúrico. (A) Latência e (B) 

duração do tempo de sono. Análise de variância mostra efeito dos tratamentos (*p<0,05 e **p<0,01, 

significativamente, diferente em relação ao grupo Salina). Teste T de Student para múltiplas 

comparações. Dados são expressos com média e E.P.M.  
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5.6. Determinação do padrão das ondas cerebrais do córtex de ratos sob o 

efeito do Geraniol 

 

Administração sistêmica de Geraniol (100 mg/kg) alterou a energia relativa do 

ECoG de ratos. Eletrocorticograma bruto é descrito em apêndice A e B. Nas ondas 

ultra-lentas (0,5-1,5 Hz) e delta (0,5-4,0 Hz) (Figura 17A e B), a ANOVA de medidas 

repetidas mostrou efeito significante apenas no tratamento (p = 0,010, F(1,7) = 

12,33; p = 0,018, F(1,7) = 9,40, respectivamente). Para essas duas faixas de 

frequência de ondas não foram observadas diferença significativa no tempo (p = 

0,654; p = 0,372, respectivamente) e na interação tempo tratamento time (p = 0,836; 

p = 0,299, respectivamente). Na faixa de frequência de 0,5 a 1,5 Hz (ondas ultra-

lentas), o teste T mostrou alteração significativa entre 10 e 15 minutos (t(7) = 2,59; p 

= 0,036), 15 e 20 minutos (t(7) = 2,69; p= 0,031), 25 e 30 minutos (t(7) = 3,97; p = 

0,005), 40 e 45 minutos (t(7) = 3,93; p = 0,005) e 55 e 60 minutos (t(7) = 3,03; p = 

0,019). Quanto as ondas teta (0,5-4,0 Hz), o teste T mostrou que o Geraniol diminuiu 

power relativo do ECoG entre 10 e 15 minutos (t(7) = 2,98; p = 0,032), 25 e 30 

minutos (t(7) = 3,07; p = 0,018) e 55 e 60 minutos (t(7) = 3,38; p = 0,012). 
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Figura 17: Alteração percentual comparado ao controle no power relativo do ECoG nas faixa de 

frequência de (A) ondas ultra-lentas (0,5-1,5 Hz) e (B) delta (4,0-8,0 Hz). ANOVA de medidas 

repetidas seguida de Teste T de Student para múltiplas comparações (*p<0,05 e **p<0,01, 

significativamente, diferente em relação ao seu grupo controle). Dados são expressos com média. 
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Em ondas teta (4,0-8,0 Hz) (Figura 18A), a ANOVA de medidas repetidas não 

mostrou efeito significativo no tempo (p = 0,783), no tratamento (p = 0,118) e na 

interação do tempo e tratamento (p = 0,775). Na faixa de frequência entre 8,0 e 13,0 

Hz (ondas alfa) (Figura 18B), a ANOVA de medidas repetidas apresentou efeito 

significativo apenas para variável tempo (p = 0,015; F(10,70) = 2,43). Em 

contrapartida, não foi observada alteração significativa para as variáveis tratamento 

(p = 0,227) e interação do tempo e tratamento (p = 0,864). Para as ondas beta 

(Figura 18C), a ANOVA de medidas repetidas não evidenciou diferença significativa 

no tratamento (p = 0,283) e na interação tempo e tratamento (p = 0,425). Porém, foi 

visto efeito significativo na variável tempo (p < 0,01; F(10,70) = 6,51). Não foi vista 

nenhuma alteração significativa após teste T. 
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Figura 18: Alteração percentual comparado ao controle no power relativo do ECoG nas faixas de 

frequência de (A) ondas teta (4,0-8,0 Hz), (B) alfa (8,0-13,0 Hz) e (C) beta (13,0-30,0 Hz). ANOVA de 

medidas repetidas seguida de Teste T de Student para múltiplas comparações. (*p<0,05, 

significativamente, diferente em relação ao seu grupo controle). Dados são expressos com média. 
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A Figura 19 mostra o espectro de potência de dois sinais, um representando 

um animal tratado com Salina (linha preta) e outro com Geraniol 100 mg/Kg (linha 

azul). É possível observar que o animal que recebeu Geraniol tem um aumento 

relevante na faixa de frequência entre 0,5 a 4,0 Hz (delta). Além desse, há um leve 

aumento na faixa entre 6,0 e 7,0 Hz, a qual encontra-se dentro da onda teta. 

Ademais, observa-se uma discreta redução na faixa de 9,0 a 12,0 Hz, a qual está 

incluída na onda alfa. 

 

 

Figura 19: Espectro de potência de dois registros eletrocorticográficos. Linha preta: animal tratado 

com Salina. Linha azul: animal tratado com Geraniol. 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1. Curva dose-resposta do Diazepam  

 

O diazepam é um fármaco benzodiazepínico, amplamente utilizado para o 

tratamento clínico de ansiedade. Ele age através dos receptores dos 

benzodiazepínicos, que estão presentes no complexo pentamérico GABAA (PRUT; 

BELZUNG, 2003). Apresenta efeitos como: relaxante muscular, anticonvulsivante e 

dependendo da dose pode apresentar ação ansiolítica ou sedativa. Diversos são os 

testes comportamentais que utilizam o diazepam como controle positivo, entretanto, 

ainda não há um consenso na literatura sobre qual a dose ansiolítica deste 

medicamento.  

A placa perfurada é um teste comportamental que contempla um método fácil 

de medir a resposta de roedores a um ambiente desconhecido, avaliando o 

parâmetro head-dipping (ato do animal mergulhar a cabeça nos orifícios do aparato). 

Esse parâmetro representa um padrão de comportamento amplamente utilizado 

para estimar o nível de ansiedade em roedores. Essa análise surge a partir da 

hipótese de que o comportamento dos animais expostos a uma nova situação 

origina o antagonismo entre a exploração e a propensão à fuga. Assim, de acordo 

com essa hipótese, um elevado nível de ansiedade resulta numa diminuição do 

head-dipping, pelo contrário, um baixo nível de ansiedade provoca um aumento 

desse comportamento (CASARRUBEA et al., 2010). 

No teste da placa perfurada, as doses de Diazepam utilizadas para controle 

ansiolítico são: 0,375 (RAO et al., 1999), 0,5 (CASARRUBEA et al., 2010; 

LOURENÇO DA SILVA; ELISABETSKY, 2001), 0,75 (RAO et al., 1999) e 1,0 mg/kg 

(SAIYUDTHONG; MARSDEN, 2011). No presente estudo, observamos que as 

doses de Diazepam de 0,5 a 1,0 mg/kg não alteram significativamente os 

parâmetros distância percorrida, tempo de imobilidade, número e tempo de rearing e 

número de head-dipping. A dose de 2,0 mg/kg mostrou-se como sedativa, pois 

aumentou o tempo que o animal permaneceu imóvel no aparato e diminuiu o número 

e tempo de rearing.  Lister (1990) afirma que a diminuição da exploração pode ser 

observada logo após tratamento com sedativos, embora isto seja acompanhado por 

decréscimos na atividade motora. 
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  Quanto ao número de head-dipping não foi observada mudança significativa 

entre as doses de Diazepam estudadas, entretanto, houve uma ampla diferença dos 

animais tratados com Diazepam 0,5 mg/kg no tempo que o animal permaneceu com 

a cabeça mergulhada no orifício. 

As mudanças no head-dipping podem ser causadas por alterações na 

ansiedade induzidas por drogas (LISTER, 1990). Fármacos ansiolíticos de todos os 

tipos de atuam sobre um sistema inibitório comportamental (MCNAUGHTON; GRAY, 

2000). Esse sistema responde a sinais condicionados de punição, estímulos de 

perigos inatos ou situações novas e sinais de frustração condicionada através da 

inibição de qualquer comportamento que estiver sendo realizado pelo animal 

juntamente com aumento do nível de vigilância e atenção (CARVALHO-NETTO, 

2009).  

O teste do campo aberto é uma medida comum de comportamento 

exploratório e da atividade geral em camundongos e ratos, em que a qualidade e 

quantidade da atividade podem ser aferidas (GOULD; DAO; KOVACSICS, 2010). No 

presente estudo os parâmetros utilizados para identificar a dose ansiolítica do 

diazepam para este aparato foram: distância percorrida, tempo de imobilidade, 

número e tempo de rearing, tempo na periferia e no centro do aparato. Após 

administração de um fármaco, a diminuição no tempo de imobilidade e o aumento na 

média da distância percorrida, número e tempo de rearing e tempo no centro do 

aparato pode indicar presença de efeito ansiolítico do mesmo. Em contrapartida, o 

aumento do tempo de imobilidade e diminuição da distância percorrida, número e 

tempo de rearing podem indicar efeito hipnótico-sedativo. 

Analisando os dados do campo aberto do nosso estudo, a primeira implicação 

observada foi que as doses ansiolítica e sedativa do Diazepam são diferentes das 

doses encontradas para o teste da placa perfurada. Para ratos wistar, observa-se na 

literatura que as doses ansiolíticas do diazepam mais utilizadas para o teste do 

campo aberto são: 1,0, 1,5 e 2,0 mg/kg (CHOLERIS et al., 2001; VOLKE et al., 1998; 

WALLACE et al., 2008, respectivamente). 

No caso do Diazepam, foi constatado no nosso estudo que a distância 

percorrida não é alterada em doses entre 0,5 e 2,5 mg/kg. Contudo, Diazepam na 

dose de 5,0 mg/kg mostra diminuição de forma significativa na distância que o 

animal percorre no campo aberto, logo, os animais tratados com esta dose 

permaneceram a maior parte do tempo imóveis. O número e tempo de rearing foram 
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elevados nos animais tratados com Diazepam na dose de 1,5 mg/kg e reduzidos 

com Diazepam 5,0 mg/kg.  

Para além da locomoção horizontal, a resposta comportamental do rato a 

novidade também é caracterizada tipicamente por exploração vertical, ou seja, 

comportamento rearing. Ao contrário da locomoção, esta resposta comportamental é 

considerada a refletir não somente a atividade exploratória, mas também emocional 

(HUSTON et al., 1999). 

Em acordo com o que foi dito podemos constatar que a dose de 1,5 mg/kg de 

Diazepam aumenta o número e tempo de rearing, sem diminuir distância percorrida 

ou aumentar o tempo de imobilidade. Além disso, houve uma leve tendência desses 

animais permanecerem mais tempo no centro do aparato (p = 0,4098), indicando ser 

uma dose ansiolítica para o campo aberto, enquanto que a dose de 5,0 mg/kg 

diminuiu o tempo e número de rearing, distância percorrida e aumenta tempo de 

imobilidade, podendo ser usada como controle positivo para teste de drogas 

hipnótico-sedativas.  

 

6.2. Efeito do Geraniol no comportamento de ratos 

 

A partir dos dados obtidos, mostramos pela primeira vez que o Geraniol 

possui ação hipnótico-sedativa. No teste da placa perfurada, foi visto que a dose de 

Geraniol de 100 mg/kg comportou-se como hipnótico-sedativa, pois diminuiu 

distância percorrida, número e tempo de rearing, número e tempo de head-dipping e 

aumentou tempo de imobilidade no aparato comparado aos grupos controles (Salina 

e Diazepam 0,5 mg/kg). Do mesmo modo, observamos na Figura 17 que animais 

tratados com Geraniol (50 e 100 mg/kg) também reduziram a distância percorrida, 

número e tempo de rearing e aumentaram tempo de imobilidade em relação ao 

grupo Salina e Diazepam 1,5 mg/kg, no campo aberto. Importante ressaltar que a 

dose de Geraniol de 100 mg/kg tem a tendência de se assemelhar a dose sedativa 

do Diazepam (5,0 mg/kg).  

Entretanto, esse não é o primeiro monoterpeno a ser identificado com esse 

efeito. Inalação do linalool (1 e 3%) durante 60 minutos é claramente sedativo, 

induzindo hipotermia, redução de locomoção e aumento do tempo de sono induzido 

por barbitúrico (LINCK et al., 2009). O extrato aquoso da Dracocephalum moldavica 



41 
 

(55% de geraniol) mostrou-se como sedativo, diminuindo atividade locomotora e 

produzindo relaxamento muscular em camundongos (MARTÍNEZ-VÁZQUEZ et al., 

2012). Hidrohidrocarvona, intermediário sintético obtido a partir da hidratação do 

monoterpeno R-(-)-carvona, possui efeito depressor do sistema nervoso, observado 

através da ptose palpebral, diminuição da atividade motora espontânea e aumento 

do tempo de sono induzido por barbitúrico (SOUSA; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2006).  

Para elucidar o efeito hipnótico-sedativo do geraniol, foi realizado o teste do 

tempo de sono induzido por barbitúrico. Esse teste é baseado no fato que duas 

drogas que possuem o mesmo efeito, ao serem administradas no mesmo período, 

tendem a potencializar esse efeito comum através de uma ação sinérgica. 

Sinergismo é um tipo de resposta farmacológica obtida a partir da associação de 

dois ou mais medicamentos, cuja resultante é maior do que a simples soma dos 

efeitos isolados de cada um deles  (SECOLI, 2001). Observamos no presente 

estudo que o Geraniol (100 mg/kg) não alterou a latência do sono induzido por 

barbitúrico, todavia, esse composto elevou significativamente o tempo de sono do 

animal assemelhando-se ao animais tratados com Diazepam 5,0 mg/kg. Diante 

desse achado, podemos afirmar que houve um efeito sinérgico na associação do 

Geraniol com o Tiopental. 

A sinergia entre monoterpenos e barbitúricos também foi vista em outros 

trabalhos com produtos naturais, como no caso do óleo essencial de Rosa 

Damascena, o qual é rico em monoterpenos, dentre estes o geraniol, presente em 

11,4 a 44,4% do total do óleo (Kumar et al., 2013; Baydar e Baydar, 2005; Shamspur 

et al., 2012). Efeito hipnótico do extrato clorofórmico, aquoso e etanólico de Rosa 

damascena foram testados em camundongos. O extrato etanólico e aquoso nas 

doses de 500 e 1000 mg/kg aumentaram significativamente o tempo de sono 

induzido por pentobarbital (RAKHSHANDAH; HOSSEINI, 2006). O óleo essencial de 

Dracocephalum moldavica (55,63% de geraniol) também induziu prolongamento 

significativo do tempo de sono, induzido por pentobarbital sódico, em camundongos 

(MARTÍNEZ-VÁZQUEZ et al., 2012).  

Esse efeito sedativo dos monoterpenos pode ser explicado pela interação 

comprovada de muitos destes com o receptor GABA. O Mentol (Figura 20A) é um 

monoterpeno que se assemelha bastante com o Geraniol (Figura 20B), 

estruturalmente. As duas moléculas possuem uma hidroxila em posição semelhante 

e duas metilas ligadas ao carbono terciário. Esse monoterpeno já foi mostrado como 
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potente modulador alostérico positivo esteriosseletivo do receptor GABAA de 

humanos expressos em oócitos de Xenopus laevis. O efeito desse composto foi 

dependente de sua estrutura e associado ao grupo funcional (OH) (HALL et al., 

2004), o qual se apresenta de forma semelhante no geraniol. Modulação positiva de 

canais iônicos ativados por ligantes tem uma profunda influência sobre a atividade 

neuronal, muitas vezes resultando em sedação e anestesia (HALL et al., 2004). 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

Figura 20: (A) Estrutura química do Mentol, (B) Geraniol e (C) Citronelal 

 

O citronelal (Figura 20C) se assemelha ainda mais com o geraniol, 

estruturalmente. A única diferença entre essas duas moléculas é a presença de uma 

dupla ligação entre o sexto e sétimo carbono no geraniol, enquanto que o citronelal 

possui uma dupla ligação entre o oitavo carbono e o oxigênio.  

Camundongos tratados com citronelal, nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg, 

i.p., apresentaram redução de deambulação. Apenas a dose de 400 mg/kg gerou  

ataxia. Além disso, essa dose inibiu significativamente a porcentagem de convulsões 

induzidas por picrotoxina e petilenotetrazol (MELO et al., 2011), caracterizando essa 

molécula como um ativador gabaérgico. 

Diante do que foi exposto, nós sugerimos que o mecanismo de ação do 

Geraniol pode ser através de uma modulação alostérico do receptor GABA.  

Ácido gama-aminobutírico (GABA) é o principal neurotransmissor inibitório no 

cérebro de mamíferos (ZHANG et al., 2008). Ocorre no tecido cerebral, mas não em 

outros tecidos de mamíferos, exceto em quantidades mínimas. No cérebro é 

particularmente abundante no sistema nigroestriatal, enquanto ocorre em 

concentrações mais baixas por toda substância cinzenta (RANG et al, 2005). Seus 

receptores foram divididos em dois tipos principais: o receptor GABAA, é um canal 

iônico de Cloreto (Cl¯) com acesso para ligantes, e o receptor GABAB é um membro 
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da família de receptores acoplados a proteína G (GOODMAN e GILMAN, 2003). Os 

receptores GABAA são os mais proeminentes, tratam-se de pentâmeros compostos, 

em sua maioria, de três subunidades diferentes (α, β, e γ), em que cada uma pode 

existir em três a seis subtipos moleculares, de modo que as possíveis permutações 

são incontáveis. Os receptores de GABA, de localização pós-sináptica, medeiam a 

inibição pós-sináptica rápida, sendo o canal seletivamente permeável ao Cl¯. Como 

o potencial de membrana em equilíbrio para Cl¯ é em geral, negativo em relação ao 

potencial de repouso da célula, o aumento da permeabilidade ao Cl¯ hiperpolariza a 

célula, reduzindo, assim, a sua excitabilidade (RANG et al, 2005). 

Dessa forma, com a ativação de GABA é esperado efeitos anticonvulsivante, 

ansiolítico ou relaxante. Esse efeito relaxante pode gerar alterações motoras, assim 

como observamos após administração do Geraniol. 

 

6.3. Efeito do Geraniol no padrão de ondas cerebrais do córtex de ratos 

  

O padrão de ondas cerebrais, de forma geral, exprime o estado de 

alerta/vigília de um indivíduo. É conhecido que frequências de ondas mais lentas 

predominam em estados como sono e sedação. Já as frequências de ondas mais 

rápidas predominam o eletroencefalograma em casos de alerta e/ou vigília. 

Quando o tálamo transmite ao córtex as informações provenientes dos 

sistemas sensoriais, ou mesmo as que vêm de outras regiões corticais, o número e a 

variedade dos potenciais sinápticos gerados são tão grandes que eletrodos 

posicionados no crânio só conseguem captar a sua soma algébrica. O resultado é 

um traçado dessincronizado, isto é, composto por ondas de baixa voltagem e alta 

frequência (ritmos alfa e beta). É o que ocorre quando o indivíduo está acordado. 

Mas quando o tálamo não deixa passar tão facilmente a informação que recebe, 

tornam-se menores, menos variados e mais sincronizados os potenciais sinápticos 

no córtex. Resulta um traçado sincronizado, composto por ondas de alta voltagem e 

baixa frequência (ritmos delta e teta) (LENT, 2010). 

Nesse trabalho, vimos que o Geraniol se comportou como hipnótico-sedativo 

diante dos testes comportamentais realizados. Ao analisar o efeito do Geraniol (100 

mg/kg) sobre o padrão de ondas cerebrais, podemos observar que houve aumento 

significativo nas faixas de frequência de ondas ultra-lentas (0,5-4,0 Hz) e delta (0,5-
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4,0 Hz). Já na faixa de frequência alfa (8-13 Hz) houve diminuição significativa nos 

animais tratados com Geraniol. 

Diante dessa informação, podemos dizer que nossos dados evidenciam que o 

Geraniol na dose de 100 mg/kg dificulta de alguma forma os potenciais pós-

sinápticos excitatórios no córtex, pois esse eleva a porcentagem de ritmos delta e 

teta e diminui ritmo alfa. Resultados semelhantes são vistos no trabalho de Rombolá 

et al. (2009), onde baixas concentrações (100 mg/kg) do óleo de bergamota (rico em 

monoterpenos) induz em ratos um longo período de imobilidade com o acréscimo na 

amplitude de ondas delta no hipocampo e córtex. 

Ao estudar um conhecido sedativo, o propofol, em humanos, Ní 

Mhuircheartaigh et al. (2013) induziram o estado sedativo em 16 indivíduos, por 

meio de infusão intravenosa, e descobriram que após essas pessoas perderem a 

capacidade de resposta comportamental, a atividade eletroencefalográfica de ondas 

lentas (0,5-1,5 Hz) de cada indivíduo predominava a porcentagem total do espectro 

de potência. Essas ondas lentas se elevavam até alcançar um ponto de saturação e 

se mantinham constante, apesar do aumento da concentração da droga. Esses 

autores também mostraram, através de ressonância magnética funcional, que o 

sistema tálamo-cortical ficou isolado de estímulos sensoriais, embora a comunicação 

tálamo-cortical interna persistisse. A partir desse estudo foi concluído que a 

saturação da atividade de ondas lentas é um potencial indicador individualizado de 

perda de consciência e pode ser útil para monitorar a profundidade da anestesia. 

A predominância de ondas lentas em estados de sono e sedação já está bem 

estabelecida na literatura.  Steriade et al. (1993) afirma que a gênese de ondas 

lentas se dá em regiões corticais através dos potenciais pós-sinápticos inibitórios 

repetitivos. A expressão combinada de potenciais pós-sinápticos excitatórios e 

inibitórios, bem como as correntes intrínsecas de células neocorticais, podem variar 

de acordo com o poder das influências de inputs despolarizantes que dependem do 

grau de sincronização da rede, a posição das células no micro-circuito cortical e 

circuito local de neurônios inibitórios e a distribuição de receptores GABA na 

membrana somatodendrítica.  

Diante dos dados expostos podemos inferir que a diminuição da atividade 

motora geral e exploratória dos animais nos testes comportamentais, associada ao 

aumento da porcentagem de ondas lentas no espectro de potência total podem estar 

relacionadas à ação do geraniol sobre receptor o GABA, o qual já foi mostrado ser  
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susceptível a ação de outros monoterpenos. Além do mais, os inputs GABAérgicos 

geram hiperpolarização de neurônios corticais gerando o padrão de ondas lentas 

registrado no EEG (STERIADE et al., 1993). 
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7. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo podemos concluir que o 

Geraniol na dose de 100 mg/kg comporta-se como droga hipnótico-sedativa, 

diminuindo a atividade exploratória geral do animal, potencializando o tempo de 

sono induzido por barbitúrico e aumentando a porcentagem de ondas lentas (ultra 

lentas e delta) no power relativo do ECoG. 
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APÊNDICE A 

 

Sinais eletroencefalográficos dos animais tratados com 

Salina (n = 4). Os sinais permaneceram estáveis durante 

todo o experimento.  

 

Animal 1 

 

Figura 21: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 5 e 10 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem em 

1000 Hz 

 

Figura 22: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 10 e 15 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 23: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 15 e 20 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 24: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 20 e 25 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 25: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 25 e 30 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 26: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 30 e 35 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 27: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 35 e 40 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 28: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 40 e 45 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 29: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 45 e 50 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 30: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 55 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 31: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 60 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Animal 2  

 

 

Figura 32: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 5 e 10 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem em 

1000 Hz 

 

Figura 33: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 10 e 15 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 34: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 15 e 20 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 35: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 20 e 25 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 36: Sinal eletroencofalográfico do anima 2l tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 25 e 30 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 37: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 30 e 35 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 38: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 35 e 40 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 39: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 40 e 45 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 40: Sinal eletroencofalográfico do anima 2 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 45 e 50 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 41: Sinal eletroencofalográfico de um animal tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 55 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 42: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 60 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Animal 3  

 

 

Figura 43: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 5 e 10 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem em 

1000 Hz 

 

Figura 44: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 10 e 15 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 45: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 15 e 20 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 46: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 20 e 25 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 47: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 25 e 30 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 48: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 30 e 35 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 49: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 35 e 40 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 50: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 40 e 45 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 51: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 45 e 50 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 52: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 55 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 53: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 60 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Animal 4 

 

 

Figura 54: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 5 e 10 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem em 

1000 Hz 

 

Figura 55: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 10 e 15 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 56: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 15 e 20 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 57: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 20 e 25 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 58: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 25 e 30 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 59: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 30 e 35 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 60: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 35 e 40 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 61: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 40 e 45 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 62: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 45 e 50 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 63: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 55 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 64: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Salina. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 60 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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APÊNDICE B 

 

Sinais eletroencefalográficos dos animais tratados com 

Geraniol (n = 5). Os sinais permaneceram estáveis durante 

todo o experimento, demonstrando que a qualidade deste 

não foi afetada pelo tratamento. 

 

Animal 1 

 

 

Figura 65: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 5 e 10 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem em 

1000 Hz 

 

Figura 66: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 10 e 15 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 67: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 15 e 20 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 68: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 20 e 25 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 69: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 25 e 30 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 70: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 30 e 35 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 71: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 35 e 40 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 72: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 40 e 45 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 73: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 45 e 50 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 74: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 55 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 75: Sinal eletroencofalográfico do animal 1 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 60 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Animal 2 

 

 

Figura 76: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 5 e 10 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem em 

1000 Hz 

 

Figura 77: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 10 e 15 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 



73 
 

 

Figura 78: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 15 e 20 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 79: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 20 e 25 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 80: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 25 e 30 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 81: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 30 e 35 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 82: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 35 e 40 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 83: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 40 e 45 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 84: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 45 e 50 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 85: Sinal eletroencofalográfico do animal 2 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 55 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 86: Sinal eletroencofalográfico do animal 2  tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 60 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Animal 3 

 

 

Figura 87: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 5 e 10 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem em 

1000 Hz 

 

Figura 88: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 10 e 15 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 89: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 15 e 20 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 90: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 20 e 25 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 91: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 25 e 30 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 92: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 30 e 35 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 93: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 35 e 40 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 94: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 40 e 45 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 95: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 45 e 50 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 96: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 55 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 97: Sinal eletroencofalográfico do animal 3 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 60 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Animal 4 

 

 

Figura 98: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 5 e 10 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem em 

1000 Hz 

 

Figura 99: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 10 e 15 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 100: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 15 e 20 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 101: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 20 e 25 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 102: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 25 e 30 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 103: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 30 e 35 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 104: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 35 e 40 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 105: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 40 e 45 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 106: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 45 e 50 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 107: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 55 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 108: Sinal eletroencofalográfico do animal 4 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 60 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Animal 5 

 

 

Figura 109: Sinal eletroencofalográfico do animal 5 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 5 e 10 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem em 

1000 Hz 

 

Figura 110: Sinal eletroencofalográfico do animal 5 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 10 e 15 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 111: Sinal eletroencofalográfico do animal 5 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 15 e 20 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 112: Sinal eletroencofalográfico do animal 5 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 20 e 25 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 113: Sinal eletroencofalográfico do animal 5 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 25 e 30 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 114: Sinal eletroencofalográfico do animal 5 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 30 e 35 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 115: Sinal eletroencofalográfico do animal 5  tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 35 e 40 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 116: Sinal eletroencofalográfico do animal 5 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 40 e 45 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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Figura 117: Sinal eletroencofalográfico do animal 5 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 45 e 50 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 

 

Figura 118: Sinal eletroencofalográfico do animal 5 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 55 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz  

 

Figura 119: Sinal eletroencofalográfico do animal 5 tratado com Geraniol. Corte de 10 segundos no 

espaço de tempo entre 50 e 60 minutos após aplicação do tratamento. Frequência de amostragem 

em 1000 Hz 
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ANEXO A  

Cópia do protocolo de aprovação do CEPA 

 

 


