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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho avaliou o potencial antiviral in vitro dos óleos essenciais de capim 

limão (Cymbopogom citratus), eucalipto (Eucalypitus grandis), lavanda (Lavandula 

dentata) e tomilho (Thymus vulgaris), sobre o parvovírus canino tipo 2, utilizando 

células epiteliais de rim felino (CRFK). Este documento também revisou a evolução 

viral e os aspectos clínicos desta doença tão presente na pediatria de cães.  
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LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

α Alfa 

 γ Gama 

β Beta 

O Orto 

p Para 

nm Nanômetro 

 μL Microlitro 

% Porcento 

°C Graus Celsius 

cm² Centímetro quadrado 

g Gravidade 

A Adsorção 

AAV Atividade antiviral 

AINES Anti-inflamatórios não esteroidais 

BVDV Vírus da diarreia viral bovina 

CC Controle de células 

CG/EM Cromatografia gasosa acoplada a espectrofotometria de massas 

CO₂ Dióxido de carbono 

COVID-19 Doença do coronavírus 

CPE Efeito citopático 

CPV Parvovirus canino 

CPV-2 Parvovírus canino tipo 2 

CRFK Células do epitélio renal felino 

CV Controle do Vírus 

DAPE Dihidrocloreto de 4',6-diamidino-2-fenilindole ver 

DMEM Meio Dulbeco modificado 

DNA Ácido desoxirribonucleico 

ELISA Ensaio de imunoabsorção enzimática 

eV Elétron-volt 

FPV Vírus da panleucopenia felina 

h Hora 

HCl Ácido clorídrico 

HIV Vírus da imunodeficiência humana 

IC50 Concentração inibitória média 

Kpa Quilopascal 

MDCK Células do epitélio renal canino 

 MEV Vírus da enterite da marta 

min Minuto 

mm Milímetro 

MOI Multiplicidade de Infecção 

MTT 3- (4,5- dimethylthiazolone-2-yl) -2,5-diphenyl tetrazom bromide 

P Pré-tratamento 
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pb Pares de base 

PBS Tampão fosfato salino 

PCR Reação em cadeia da polimerase 

pH Potencial hidrogeniônico 

qPCR Reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real 

RaPV Racoon parvovírus 

 RS Rio Grande do Sul 

SARS-CoV-2 Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 

SFB Soro fetal bovino 

SIRS Síndrome da resposta inflamatória sistêmica 

TCID50 Dose média infecciosa 

UCS Universidade de Caxias do Sul 

V Virucida 

VERO Células de rim de macaco verde africano 
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Este documento está escrito da seguinte forma: introdução e objetivos do 

trabalho, revisão bibliográfica geral, dois capítulos com artigos e discussão geral. As 

considerações gerais sobre o trabalho serão apresentadas, seguida das perspectivas, 

bibliografia e anexos. 

 A introdução e revisão bibliográfica apresentam uma breve caracterização do 

vírus, a doença que ele provoca e a possibilidade do uso de moléculas oriundas de 

plantas (óleos essenciais), cuja atividade virucida seja conhecida. O Capítulo 1 

apresenta o trabalho publicado na Revista Medicina Veterinária - UFPE, onde revisou-

se a evolução molecular do parvovírus canino e seus aspectos na sintomatologia clínica 

e terapêutica. 

O Capítulo 2 será submetido à um periódico internacional e apresenta a 

determinação in vitro da atividade antiviral dos óleos de capim limão, eucalipto, lavanda 

e tomilho contra o parvovírus canino e seus principais compostos majoritários. 

Ao final é apresentada uma discussão geral sobre parvovírus canino, conclusões 

e perspectivas sobre esse trabalho. A bibliografia e os anexos poderão ser consultados 

posteriormente a estes assuntos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A parvovirose canina é uma das principais doenças infectocontagiosas 

observada na pediatria de cães. É uma doença de curso agudo, com sintomatologia 

gastroentérica resumida, em sua maioria em: diarreia e vômitos, com presença de 

sangue (hematoquezia e hematoêmese), apatia e desidratação. A doença é causada pelo 

parvovírus canino tipo 1, um vírus pequeno, não envelopado, que possui alta resistência 

ambiental, podendo ficar viável por até 6 meses no ambiente. O parvovírus canino 

possui um tropismo por células com alta taxa de mitose, deste modo, tem predileção 

pelo intestino e órgãos linfoides (GREENE, 2015). 

 Por ser uma doença aguda de curso rápido, necessita de um tratamento ágil e 

efetivo, que combata o agente e estabilize o paciente. Infelizmente, a parvovirose ainda 

não possui tratamento específico, sendo os cães acometidos, tratados a partir dos 

sintomas manifestados. Mesmo com tratamento, a mortalidade fica em torno de 70%. A 

melhor forma de evitar a doença é a vacinação correta do animal a partir dos 45 dias de 

vida. Por não ter tratamento específico e causar números elevados de mortalidade, a 

busca de medicamentos viáveis, com bom custo benefício, que combatam a infecção se 

torna necessária, evitando a morte de milhares de filhotes pelo mundo (PAVAN, 2009 

PEREIRA, 2017). 

 Compostos naturais, como os óleos essenciais, vêm mostrando grandes 

atividades biológicas como propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, 

antibacterianas, anti-helmínticas e antivirais (SANTOS; RODRIGUES, 2017). Por ser 

um derivado oriundo do metabolismo secundário das plantas, teoricamente se torna uma 

alternativa viável por apresentar um baixo custo de extração e facilidade de cultivo da 

planta produtora (MACHADO e JÚNIOR, 2011). É importante destacar que o custo 

benefício deve ser levado em consideração, já que a maioria dos cães acometidos por 

essa virose, são cães muitas vezes não vacinados por motivos financeiros, ou seja, é 

uma doença muito observada em cães de regiões periféricas (DECARO et al., 2005; 

GRELLET et al., 2014). 

 Óleos essenciais são compostos do metabolismo secundário das plantas, que 

possuem atividades biológicas como a proteção dos tecidos vegetais contra possíveis 

ameaças (fungos, ectoparasitas, insetos) (MACHADO e JÚNIOR, 2011). Para a 

obtenção desses compostos, são utilizadas inúmeras metodologias, como a utilização de 
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vapor de água (hidrodestilação), prensa mecânica, extração utilizando pressão de gases 

ou técnicas mais primitivas, como a enfloração, muito utilizada na indústria da 

perfumaria (FERREIRA et.al 2014). 

 Esses compostos por serem obtidos de plantas, e esses organismos estarem sob 

condições muitas vezes diferentes, podem conter em sua composição uma grande 

variabilidade de compostos majoritários, podendo óleos obtidos da mesma espécie de 

planta, cultivados em solo ou estações diferentes, podem possuir variação na 

concentração de seus compostos, interferindo em sua atividade biológica (SIMÕES et 

al., 2010). Como todo composto químico, para ser utilizado em células, devem ser 

realizados ensaios de citotoxicidade para averiguar quais concentrações são seguras para 

a sua utilização evitando a interpretação errônea de dados. 

 Os testes empregados para a avaliação de compostos com atividade antiviral, 

normalmente se concentram na avaliação in vitro, utilizando diversas concentrações do 

extrato, avaliado sob uma linhagem celular infectada com uma cepa viral da espécie 

estudada. Este trabalho avaliou a atividade antiviral in-vitro dos óleos essenciais de 

capim-limão, eucalipto, lavanda e tomilho utilizando uma linhagem celular derivada do 

epitélio renal felino (CRFK) infectada com o parvovírus canino tipo 2 (CPV-2) em três 

tratamentos distintos. 
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2 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E OBJETIVOS 

 

 Por ser uma doença viral, altamente contagiosa e com sintomatologia que pode 

levar o paciente ao óbito, faz-se necessária a utilização de fármacos que controlem a 

viremia e diminuam os sinais clínicos causados pela parvovirus canino, aumentando a 

sobrevida dos pacientes. Até o momento, nenhuma molécula que combata o CPV-2 foi 

relatada além do interferon-ômega recombinante felino que, por seu alto custo, não é 

utilizado na prática clínica. 

 O uso de produtos naturais como matéria-prima para a síntese de fármacos vem 

ganhando espaço em empresas e instituições de pesquisa. Algumas atividades 

antibacterianas, antifúngicas, antiparasitárias, antivirais e até mesmo antitumorais são 

reconhecidas e atribuídas aos compostos presentes na maioria dos extratos vegetais 

conhecidos como óleos essenciais. O Brasil, por sua extensa biodiversidade de fauna e 

flora, é um país com potencial gigantesco de aplicabilidade e pesquisa de novas 

moléculas de extratos vegetais que possam auxiliar a indústria farmacêutica à formular 

novos medicamentos. 

 No Brasil, a parvovirose ainda é uma doença que acomete milhares de cães 

todos os anos, levando ao óbito muitos deles. Mesmo sendo uma patologia evitável com 

os esquemas de vacinação disponibilizados no mercado, são necessárias terapias que 

atuem sinergicamente a favor do paciente que contraia a infecção, combatendo o vírus. 

 A fim de abordar essa temática, o presente estudo avaliou a atividade antiviral de 

óleos essenciais sobre o parvovírus canino tipo 2. Os resultados obtidos poderão guiar 

uma futura formulação que haja em associação à terapia sintomática utilizada até então. 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Testar a atividade antiviral de óleos essenciais de C. citratus, E. grandis, L. 

dentata e T. vulgaris contra o CPV-2 cultivado em uma linhagem de células derivada do 

epitélio renal felino (CRFK). 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖ Extrair os óleos essenciais das espécies vegetais selecionadas utilizando 

hidrodestilação e averiguar seu rendimento; 

❖ Determinar os compostos químicos presentes nestes óleos através de 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM); 

❖ Determinar a citotoxicidade de diferentes concentrações dos óleos essenciais 

nas células epiteliais de rim felino (CRFK) através da metodologia de MTT; 

❖ Determinar atividade antiviral no pré e pós-tratamento das células CRFK com 

os óleos essenciais, avaliando sua capacidade de reduzir a multiplicação do 

vírus nessas células antes e após a infecção viral; 

❖ Avaliar a atividade virucida de dos óleos essenciais contra o parvovírus canino 

tipo 2. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA GERAL 

 

3.1 Parvovírus canino, uma abordagem geral sobre sua família, estrutura e 

epidemiologia 

  

 No final da década de 1970, relatou-se globalmente episódios de uma doença, 

até então desconhecida, que acometia filhotes de cães, com intervalo de idade entre um 

e quatro meses, caracterizada por hipertermia, miocardite aguda, diarreia e vômitos 

hemorrágicos. Os exames histopatológicos de alguns desses animais apresentavam 

intensa necrose de criptas intestinais associada à depleção de tecidos linfoides, 

características semelhantes a infecções observadas em gatos infectados pelo vírus da 

panleucopenia felina (FPV), pertencente ao gênero Protoparvovirus (PEREIRA, 2017). 

Meses após essas descobertas, pesquisadores investigaram fezes e tecidos de 

animais com a sintomatologia descrita acima e observaram através de microscopia 

eletrônica um vírus arredondado com dimensões que variavam de 18 a 26 nm, não 

envelopado, que se assemelhava perfeitamente às estruturas do FPV. Este novo vírus 

recebeu o nome de parvovírus canino tipo 2 (CPV-2). 

A família Parvoviridae (Figura 1) é composta pelas subfamílias Densovirinae 

que possui exemplares que infectam artrópodes e Parvovirinae que se restringe a 

infecção de vertebrados. A sub-família Parvovirinae possui oito gêneros distintos, 

sendo um deles o Protoparvovirus tendo o Carnivore protoparvovirus 1 

(protoparvovírus dos carnívoros 1) como espécie e quatro espécies-tipo: Canine 

parvovírus - CPV (parvovírus canino); Feline parvovirus – FPV (parvovírus felino); 

Mink enteritis virus - MEV (vírus da enterite da marta) e Racoon parvovirus – RaPV 

(parvovírus do guaxinim) (COTMORE et al., 2014; ICTV, 2015). 

Os parvovírus possuem um genoma composto de uma fita simples de DNA com 

polaridade negativa de aproximadamente 5200 pares de bases (pb). O genoma possui 

duas fases de leitura aberta (open reading frames-ORF), que codificam quatro 

proteínas; duas não estruturais: NS1 (funções de replicação do genoma viral) e NS2 

(replicação do genoma, controle da expressão gênica e formação do capsídeo) e duas 

estruturais: VP1 e VP2/VP3 (capsídeo) (HOELZER e PARRISH, 2010; MORAIS e 

COSTA, 2007). 
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 Figura 1- Família Parvovirinae com destaque ao gênero Protoparvovirus 
 

    O capsídeo viral possui simetria icosaédrica sendo formado por 60 unidades 

proteicas de VP1 (5 a 6 cópias) com 727 resíduos de aminoácidos, e VP2 (54 a 55 

cópias), possuindo 584 resíduos de aminoácidos. A proteína VP2 possui importante 

papel na estabilidade vírica, sendo também o sítio de ligação ao receptor do hospedeiro 

e o local de formação de epítopos imunogênicos. É também nessa região que 

encontramos o resíduo 426, onde são encontradas as principais mutações específicas de 

DNA, que diferenciam as variantes do CPV, sendo a região alvo na construção de 

primers para o diagnóstico por PCR (figura 2). (PARKER e PARRISH, 1997 CASTRO 

et al., 2007; GREENE e DECARO, 2012; PINTO et al., 2012). 

 Figura 2 - Representação esquemática da proteína VP2 completa e a localização dos 

primers utilizados para amplificação do CPV-2 

 Com o passar dos anos, ocorreram mutações na região 426, e novas variantes 

antigênicas surgiram além da CPV-2, surgindo os variantes: CPV-2a e CPV-2b e mais 

tarde o CPV-2c, sendo o último responsável por sinais clínicos mais graves, com 

possibilidade de infecção de animais adultos e felinos (BUONAVOGLIA et al., 2001). 



18 
 

Estima-se que hoje, essa variante seja a mais prevalente na Europa e na América Latina 

(figura 3) 

Figura 3 – Distribuição e prevalência continental das variantes de CPV-2, CPV-2a, 

CPV-2b e CPV-2c 

 

Por ser um vírus não envelopado, possui a capacidade de sobreviver no ambiente 

por até seis meses, sendo inativado à 56ºC por 60 min ou por solventes orgânicos, 

agentes oxidantes, radiação gama e raio ultravioleta (GREENE, 2015). 

 

3.2 Vias de transmissão, patogenia e sinais clínicos 

 

 A infecção pelo CPV-2 pode acontecer pela maioria das vias parenterais, sendo 

a oro-nasal a mais comum devido o instinto natural dos cães em explorar o ambiente 

pelo olfato. Após a inoculação oro-nasal, o vírus se replica inicialmente nas tonsilas e 

nódulos regionais e, em seguida, invade o sistema linfático, onde adentra a circulação 

sistêmica, alcançando o timo, o baço e a medula óssea, ocasionando declínio das células 

de origem hematopoiética (GREENE, 2015; PEREIRA, 2017). 

 De quatro a seis dias após a infecção, o vírus infecta a região das criptas 

intestinais, células que estão em constante atividade mitótica. Este tropismo por células 
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em intensa atividade metabólica é explicado por ser um vírus que necessita da fase S da 

mitose para que ocorra a sua replicação (PAVAN, 2009). 

 A replicação viral promove intensa destruição de células do epitélio intestinal 

(Figura 4), provocando sinais clínicos marcantes como: diarreia sanguinolenta 

(hematoquezia), acompanhada por vômito sanguinolento (hematêmese), hipertermia e 

leucopenia por linfopenia. A sintomatologia pode agravar se o animal entrar em choque 

endotóxico, devido à quebra de barreiras naturais do intestino, facilitando infecções 

secundárias. Alguns animais podem desenvolver miocardite aguda, demonstrando sinais 

de insuficiência cardíaca, edema pulmonar e dificuldade respiratória (NELSON; 

COUTO, 2015). 

Figura 4 - Criptas intestinais antes e pós-infecção por parvovírus canino tipo-2. 

Observa-se destruição maciça de criptas intestinais, reduzindo a absorção e aumentando 

a perda de líquido para o lúmen. 

       

3.3 Diagnóstico 

 

O diagnóstico se dá através do histórico clínico e da utilização de ferramentas 

diagnósticas como os testes imunoenzimáticos (ELISA), disponibilizados como kits 

(imunocromatografia), ou de ferramentas mais sensíveis, como a PCR e a 

imunofluorescência (PAVAN, 2009). 

Os testes imunocromatográficos são muito práticos, e fornecem o diagnóstico de 

maneira rápida a um bom custo benefício. Isso faz com que este meio de diagnóstico 

seja o mais utilizado no dia-a-dia clínico sendo, a maioria, capaz de identificar as 3 

variantes do CPV-2 circulantes em todo o mundo (DECARO, 2010). 
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Apesar do isolamento viral ser considerado o teste padrão-ouro, a PCR 

(convencional ou em tempo real) e a imunohistoquímica, são consideradas técnicas com 

maior especificidade e sensibilidade (MOCHIZUKI & HASHIMOTO, 1986). Porém, 

por possuírem uma alta especificidade e sensibilidade, apresentam um custo maior que 

os testes rápidos e acabam por também necessitarem de um tempo maior para a 

obtenção de resultado, sendo utilizada em raras exceções ou à fins de pesquisa. 

 

3.4 Tratamento, prevenção e prognóstico 

 

O tratamento é sintomático, controlando o balanço hidroeletrolítico e focado no 

combate de infecções bacterianas secundárias à destruição do epitélio intestinal 

(NELSON; COUTO, 2015). 

A fluidoterapia com soluções hipertónicas restabelece a hidratação do paciente, 

reduzindo a osmolaridade intestinal, dificultando a perda de líquidos. A solução de 

cloreto de sódio a 0,9% é a mais utilizada, sendo a quantidade calculada de acordo com 

o percentual de desidratação que o paciente se encontra, acrescido de suas perdas 

(HADDAD NETO, 2005). 

Para controle dos vômitos, os antieméticos como: a metoclopramida, 

ondansetrona ou o citrato de maropitant poderão ser associados com a terapia 

tradicional e o jejum de 48 horas, após a suspensão dos vômitos, é recomendado. 

(PEREIRA, 2017) 

Os redutores de acidez estomacal (inibidores das bombas de prótons) como o 

omeprazol, são recomendados, pois reduzem a produção de ácido clorídrico (HCl) 

estabilizando o pH, evitando a progressão de úlceras estomacais e esofágicas 

(ABRAHÃO, 1999). 

A escopolamina, uma molécula muito utilizada em algias abdominais, é um 

medicamento derivado de uma planta da família das solanáceas, e age bloqueando os 

receptores muscarínicos de acetilcolina, diminuindo o desconforto, dor abdominal e 

visceral. É amplamente empregado em quadros de gastroenterite infecciosa ou de outra 

origem. (PEREIRA, 2017, TAFFAREL et al., 2018) 

Antiinflamatórios não esteroidais (AINES), podem ser utilizados como 

coadjuvantes, auxiliando no controle da inflamação a nível intestinal. Preconiza-se o 

cuidado ao utilizar-se dessa classe medicamentosa, pois pode inibir algumas 
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prostaglandinas fisiológicas, que reduzem a produção de algumas substâncias, dentre 

elas o muco protetor estomacal (ELIAS et al, 2015; SILVIA et. al, 2019). 

Antibióticos de amplo espectro são recomendados, já que barreiras naturais do 

intestino foram destruidas pela ação do vírus, facilitando a entrada de bactérias na 

circulação sistêmica, predispondo a infecções generalizadas como a síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica (SIRS) ou até mesmo a sepse (FERREIRA, 2011; 

ALVES 2013; PEREIRA, 2017). 

Os antibióticos mais utilizados são da classe das fluoquinolonas (enrofloxacino) 

sulfonamidas (sulfametaxazol + trimetropim) ou metronidazol, um antiprotozoário com 

ação antibacteriana em todos os cocos, bacilos gram-negativos anaeróbios e bacilos 

gram-positivos esporulados (SPINOSA, 2011; RIBEIRO, 2017). 

Os repositores de flora intestinal possuem ótimas respostas no tratamento de 

gastroenterites não infecciosas, e apesar de sua eficácia em animais portadores de 

gastroenterite hemorrágica causada pelo CPV-2 não ter sido eficaz, o uso de probiótico 

parece reduzir a carga viral nas fezes de pacientes portadores do vírus, podendo reduzir 

a contaminação ambiental, sendo utilizada como terapia complementar (DE 

CAMARGO et al., 2006). 

O interferon-ômega recombinante felino foi experimentalmente empregado em 

cães infectados com CPV-2, que obtitendo bons resultados na amenização da 

sintomatologia. Entretanto, o alto custo do medicamento inviabiliza sua utilização 

(ISHIWATA, MINAGAWA E KAJIMOTO, 1998; PEREIRA, 2017). 

Ainda não existe molécula com atividade antiviral contra o CPV-2 disponível 

farmacologicamente no mercado. Pesquisas no mundo todo, investigam o potencial 

antiviral de alguns fármacos contra a virose aqui mencionada (ZHOU et al., 2019), 

porém, há poucos resultados, o que acende cada vez mais a luz científica de pesquisas 

nessa área. 

A imunização de cães aos 45 dias de vida com três à quatro reforços, no 

intervalo de 21 dias, ainda é a melhor estratégia para a prevenção da doença. Porém, a 

cultura da vacinação é algo a ser incentivado no Brasil, e mutações virais podem estar 

acontecendo a todo momento, podendo algumas vacinas não serem eficazes, sendo 

necessária uma terapia funcional para o tratamento desta patologia que tenha um bom 

custo benefício (NELSON; COUTO, 2015; PEREIRA, 2017). 

O prognóstico de cães com parvovirose é de reservado a ruim. Cães com 

alterações marcantes no hemograma e leucograma, mesmo com tratamento, 70% 
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acabam vindo a óbito, reforçando ainda mais a necessidade de fármacos que combatam 

o vírus (FRAZÃO, 2008). 

 

3.5 - Moléculas naturais com atividade antiviral 

 

 Diversos pesquisadores vêm mostrando a eficácia de extratos derivados das 

plantas no combate de infecções bacterianas, virais, fúngicas e parasitológicas. Esses 

compostos são normalmente flavonoides e óleos essenciais. Flavonoides são substâncias 

contidas em plantas que derivam de seu metabolismo secundário. Com propriedades 

antioxidantes, eles vêm ganhando espaço na pesquisa de novas moléculas para a 

indústria farmacêutica (SANTOS; RODRIGUES, 2017).   

A atividade antiviral de alguns compostos flavonoides sobre o CPV-2 já foi 

investigada in vitro por Carvalho et al. (2013), que utilizaram a molécula quercetina e 

observaram significante atividade antiviral, com valores máximos de redução do título 

viral de 96,3%. O mesmo composto foi avaliado por Gravina et al. (2011) utilizando o 

Herpesvirus tipo 1 e mostrou potente atividade antiviral 

 

3.6 Óleos essenciais 

  

Os óleos essenciais são um grupo de compostos obtidos a partir de plantas 

aromáticas (GOUVEA et al., 2017). São substâncias naturais ricas em terpenos e 

terpenóides, voláteis e complexas, com forte aroma, sendo sintetizadas durante o 

metabolismo secundário de plantas aromáticas pelos precursores ácido chiquímico e 

acetil-CoA (figura 5) (MACHADO e JÚNIOR, 2011). 
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Figura 5 – Representação esquemática das duas rotas metabólicas (mitocondrial e a 

nível de cloroplastos) referente à síntese de terpenos/terpenóides.                        

 

Na biologia celular das plantas, esses metabólitos secundários estão envolvidos 

em mecanismos que permitem a adaptação da planta em seu habitat. A defesa contra 

herbívoros e microrganismos, a proteção contra raios UV, a atração de polinizadores e 

animais dispersores são uma das funções desses compostos secundários (SIMÕES et al., 

2010). 

 Esses óleos apresentam funções químicas diversas como ácidos carboxílicos, 

alcoóis, fenóis, aldeídos, cetonas, ésteres, hidrocarbonetos, dentre outras, cada qual com 

sua característica aromática e ação bioquímica. Segundo Gelinski et al. (2007), são 

fontes em potencial de substâncias biologicamente ativas e pesquisas nessa área estão 

expandindo progressivamente.  

 A maioria da composição dos óleos essenciais são de fenilpropanóides e 

terpenóides, sendo os terpenos a sua grande maioria (SIMÕES et al., 2010). Os 

terpenóides, são formados pela condensação de unidades de isopreno (C5H8) diferindo 

entre si pela quantidade destas funções (BAKKALI et al., 2008). A unidade formadora 

de isopreno origina-se a partir do ácido mevalônico (SIMÕES et al., 2010). Os 

principais terpenos são os monoterpenos (C10) e sesquiterpenos (C15), mas também 

existem hemiterpenos (C5), diterpenos (C20), triterpenos (C30) e tetraterpenos (C40) 

(BAKKALI et al., 2008).  

 Na composição dos óleos essenciais as moléculas mais abundantes (90%) são os 

monoterpenos e os sesquiterpenos. Os monoterpenos podem ser divididos em 3 

subgrupos: acíclicos, monocíclicos e bicíclicos, ou seja, dependente da conformação 

molecular. Em cada um desses subgrupos, há ainda outras classificações: 

hidrocarbonetos insaturados, álcoois, aldeídos ou cetonas, lactonas e tropolonas. As 
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variações estruturais dos sesquiterpenos são da mesma natureza que as precedentes, 

podendo ser acíclicos, monocíclicos ou lactonas sesquiterpênicas. Em cada um desses 

35 subgrupos, classificam-se diversas substâncias, caracterizadas por inúmeros tipos 

diferentes de esqueleto (SIMÕES et al., 2010). Por apresentar uma composição mista de 

compostos, há a necessidade de se encontrar uma concentração não citotóxica sobre a 

linhagem estudada. 

 Atualmente as propriedades de alguns óleos essenciais são utilizadas em 

diversos produtos comerciais, como pesticidas, inseticidas, conservantes de alimentos, 

desinfetantes, cosméticos, endodontia e suplementos alimentares para animais de 

produção (BRAGG et al., 2018). Suas propriedades antimicrobianas são reconhecidas 

desde a antiguidade (BOYLE, 1955) e cada vez mais exploradas utilizando uma ampla 

gama de espécies vegetais, em substituição aos controles convencionais.  

Os mecanismos de ação dos óleos essenciais ainda são controversos e distintos 

de acordo com o agente alvo. A atividade antibacteriana é relatada por esses compostos 

atuarem na fragilização da parede celular da bactéria, expondo seu citoplasma, 

aumentando sua força próton motriz (BURT, 2004). Mesmo conhecidas suas atividades 

anti-virais, o seu mecanismo de ação em células expostas à vírus ainda não é bem 

esclarecido. 

Alguns óleos essenciais são classificados de acordo com sua biosegurabilidade 

(Generally Regarded as Safe - GRAS) pelos especialistas da Associação de fabricantes 

de sabores e extratos (Flavor and Extract Manufacturers Association - FEMA). Essa 

associação atua como o principal órgão independente que tem por objetivo avaliar a 

segurança de ingredientes aromatizantes. A avaliação da segurança dessas substâncias 

conta com análise da composição química, estimativa de exposição, dados toxicológicos 

e bioquímicos (COHEN et al., 2019). 

Portanto, a utilização destes compostos possui uma ótima aceitação dos 

consumidores que aliam os benefícios do natural ao tratamento de algumas doenças, 

evitando o uso de muitos medicamentos sintéticos. 
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3.6.1 Obtenção dos óleos essenciais 

 

Os óleos essenciais são obtidos através de técnicas de extração como a 

hidrodestilação, destilação fracionada, ou por processos mecânicos. Com a evolução no 

campo das pesquisas sobre esse assunto, algumas técnicas modernas começaram a ser 

aplicadas como: extração por gases supercríticos, extração por micro-ondas e ultrassons. 

Porém, o óleo obtido através destas técnicas pode não ser classificados como “óleo 

essencial”, pois não obedece a sua definição: “substâncias vegetais extraídas por 

hidrodestilação, por destilação fracionada, ou por processos mecânicos” (FERREIRA 

et.al 2014). 

A hidrodestilação por arraste a vapor, é uma técnica amplamente utilizada, que 

consiste na extração dos compostos voláteis da planta através da ação do vapor de água. 

Os compostos volatilizados se condensam e em seguida são coletados em um 

Erlenmeyer (figura 6) 

 

Figura 6 - Extração de óleo essencial por método de arraste à vapor 

 

Um dos processos mecânicos muito utilizados em produção em larga escala na 

indústria de extração de óleos essenciais é a prensagem, método escolhido para a 

extração do óleo essencial de frutos cítricos, porém, esse método pode extrair material 
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orgânico extra, como lipídeos e impurezas; após a prensagem o óleo é separado da 

emulsão formada com água através de decantação ou centrifugação (SIMÕES & 

SPITZER, 2003; PAVARINI et al, 2012).  

 Outro método que pode ser empregado é chamado de enfloração ou enfleurage; 

é um processo milenar empregado para extrair óleos essenciais de pétalas de flores, que 

são termicamente instáveis e altamente voláteis, utilizando gordura animal ou vegetal. 

As pétalas são depositadas, a temperatura ambiente, sobre uma camada de gordura, 

durante um determinado período de tempo. Após seu esgotamento, estas pétalas são 

substituídas por novas até a saturação total, quando a gordura é tratada com álcool. 

Posteriormente, o álcool é destilado a baixa temperatura e é obtido o óleo essencial 

(PAVARINI et al, 2012).  

A extração por fluído supercrítico utiliza-se de gás carbônico (CO2), que é 

mantido acima de sua temperatura e pressão críticas, tornando-o um fluído supercrítico 

com características peculiares, como baixa viscosidade, alta densidade e difusão, 

intermediária entre gases e líquidos. Além disso, esta técnica é muito atrativa porque é 

realizada a temperaturas reduzidas comparadas com as das outras técnicas, diminuindo 

assim a possibilidade de degradação térmica dos compostos a extrair e encurtando o 

tempo de extração. No entanto, esta técnica exige equipamentos sofisticados e 

investimentos elevados (HERRERO et al, 2010, PAVARINI et al, 2012). 

 

3.6.2 Potencial antiviral de óleos essenciais 

 

 A atividade antiviral já foi relatada por Astani, Reichling e Schnitzler (2009) 

onde os óleos essenciais de tomilho e eucalipto foram testados frente ao herpesvírus 

humano do tipo 1, obtendo uma taxa de inibição de infectividade viral de 96%. Camero 

et al. (2019), também relataram sucesso em seu trabalho, no qual utilizaram uma 

suspensão comercial de óleos essenciais in vitro sobre o herpesvírus caprino do tipo 1, 

constatando 100% de inibição viral. 

 Pilau et.al (2011) avaliaram o potencial antiviral do óleo de orégano mexicano 

(Lippia graveolens) sobre vírus do interesse humano e veterinário, e obtiveram inibição 

do herpesvírus tipo 1, e do vírus da diarreia bovina (BVDV). Os lentivírus (vírus 

imunosupressores) mostraram-se sensíveis à esse mesmo óleo no trabalho de Mouliani 

et.al (2020) onde reduziu o percentual de replicação in-vitro do vírus HIV. O vírus da 

gripe (Influenzavirus), também foi avaliado quanto sua capacidade de replicação em 
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células de rim canino (MDCK) tratadas com uma suspensão comercial de óleo 

essencial, onde a redução no número de cópias virais chegou a 90% em diferentes 

concentrações (Wu et al., 2010). 

 Com tantos relatos de atividade antiviral, até mesmo o coronavírus (SARS-CoV-

2), responsável pela pandemia no ano 2020, foi avaliado no trabalho de Silva, 

Figueiredo, Byler e Setzer (2020) que através de uma análise de docking molecular, 

realizaram uma varredura em componentes majoritários de 171 óleos essenciais 

distintos. O objetivo foi identificar um componente que obtivesse uma forte energia de 

acoplagem, porém, as energias observadas no estudo foram fracas, e improváveis de 

interagirem com o vírus, no entanto, sabe-se que muitos componentes majoritários 

potencializam os efeitos agindo sinergicamente com outros componentes dos óleos, 

podendo, portanto, que o extrato dessas plantas auxilie na redução dos sintomas da 

COVID-19. 

 

3.6.2.1 Eucalipto 

     O eucalipto pertencente ao gênero Eucalyptus e à família Myrtaceae, é uma 

espécie nativa da Austrália podendo essa família apresentar mais de 900 espécies 

(ELAISSI et al., 2012). No Brasil, a espécie Eucalyptus grandis é amplamente cultivada 

devido ao seu potencial produtivo e às características da madeira. Esta, é empregada na 

produção de celulose e papel, painéis de fibra e aglomerado, combustível industrial e 

doméstico e produtos de serraria (BARREIROS et al., 2007; BARBOSA et al, 2016) 

As folhas de eucalipto podem conter um alto teor de óleo essencial (cerca de 

2,0%) (LUCIA et al., 2009; BARBOSA et al., 2016) e tradicionalmente são utilizadas 

na medicina popular em nebulizações com a finalidade expectorante (ELAISSI et al., 

2012). 

Como descrito para outras espécies do gênero Eucalyptus, diferentes 

quimiotipos são relatados para E. grandis. É possível observar que plantas cultivadas 

em diferentes localizações apresentam quimiotipos distintos, sofrendo forte influência 

da sazonalidade. Normalmente são encontrados como compostos majoritários: γ-

terpineno, β-pineno, o-cimeno, α-pineno, p-cimeno, 1,8-cineol e α-terpinil acetato 

(ESTANISLAU et al., 2001; SU et al., 2006; BATISTA-PEREIRA et al., 2006; LUCIA 

et al., 2007; BARBOSA et al., 2016). 
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     Muitas atividades biológicas in vitro têm sido atribuídas ao óleo essencial de 

eucalipto. Dentre elas a atividade antiviral sobre alguns vírus de interesse humano 

(Herpesvírus tipo 1 e 2, HIV) e veterinário (Herpesvírus caprino tipo 1). Outros estudos 

confirmaram suas propriedades analgésicas, potencial inseticida (BATISTA-PEREIRA 

et al., 2006; LUCIA et al., 2007; LUCIA et al., 2009; LEE et al., 2019), antifúngico (SU 

et al., 2006), antihelmíntico (ARAÚJO-FILHO et al., 2019), podendo esse óleo 

essencial ter atividade antiparvovírus. 

3.6.2.2 Capim-limão 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf (figura 9) conhecido popularmente como 

capim-limão, capim-cidreira ou capim-santo, é uma espécie vegetal originária do 

sudoeste da Ásia (sul da Índia e Sri Lanka) mas que pode ser encontrada em diversas 

regiões do globo (ACIMOVIC et al., 2019). É uma gramínea tropical com ciclo de vida 

longo com folhas finas e longas, que pertence à Família Poaceae (BOUKHATEM et al., 

2014). É considerada uma planta medicinal importante, principalmente por seu óleo 

essencial apresentar diversas aplicações (SAHAL et al., 2020). 

 O composto majoritário de seu óleo essencial é o citral, que normalmente é 

encontrado com uma combinação de formas isométricas, como geranial (α-citral) e 

neral (β-citral). Outros compostos como limoneno, citronelal, ß-mirceno e geraniol 

também estão presentes em baixas concentrações (BASSOLÉ et al., 2011; 

BOUKHATEM et al., 2014; PEICHEL et al., 2019; SAHAL et al., 2020).  

    O óleo essencial de capim limão também possui atividade antibacteriana, com potente 

ação sobre biofilmes, sendo relatado também um amplo espectro anti-cariogênico 

(OLIVEIRA et al., 2017). Estudos in vivo utilizando ratos evidenciaram o potencial do 

óleo essencial de capim-limão como agente antifúngico e anti-inflamatório para 

prevenção e tratamento de piodermites e dermatofitoses (BOUKHATEM et al., 2014). 

O potencial antitumoral, também foi confirmado no trabalho de Bayala et al. (2018), 

mostrando que o óleo essencial de capim-limão possui muitas propriedades 

farmacológicas podendo apresentar atividade antiparvovirus. 

3.6.2.3 Lavanda 

 Lavandula dentata L., popularmente conhecida como alfazema, ou lavanda 

(figura 10), é uma planta com flores da família Lamiaceae, muito encontradas na região 
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do Mediterrâneo (GONÇALVES e ROMANO, 2013). O óleo essencial de L. dentata, é 

muito requisitado pela indústria de perfumaria, farmacêutica e cosmética (VERMA et 

al., 2010). 

Os compostos majoritários do óleo essencial de lavanda contêm quantidades 

significantes de 1,8-cineol e cânfora (SILVA et al, 2017; SILVA-FLORES et al., 2019). 

A presença destes monoterpenos oxigenados confere ao óleo essencial, propriedades 

medicinais como ação antiespasmódica, antimicrobiana, anti-inflamatória, analgésica, 

repelente e inseticida (MASETTO et al., 2011). 

     Alguns estudos reportam a atividade antimicrobiana, anti-inflamatória, 

antioxidante e analgésica do óleo essencial de Lavanda. (PRUSINOWSKA E 

ŚMIGIELSKI, 2014; BOUAZAMA et al., 2017; JUSTOS et al., 2018, SANNA et al., 

2019, CARDIA et al., 2018). Mas ainda não foi reportada atividade antiviral, devendo 

ser investigada. 

3.6.2.4 Tomilho 

     O tomilho (Thymus vulgaris L.) é um sub-arbusto de vida longa que pertence à 

Família Lamiaceae, cultivado em todo o mundo e é uma planta muito utilizada na 

medicina popular em suspensões para o tratamento de doenças respiratórias, infecções 

laringeanas, trato respiratório inferior, diabetes e infecções intestinais (MANDAL e 

DEBMANDALl, 2016; MOHAMAD et al., 2020). 

     Há uma ampla gama de variações polimórficas na produção de monoterpenos, 

classificando-o em quimiotipos denominados geraniol, α-terpineol, tujanol-4, linalol, 

carvacrol e timol, devido ao monoterpeno dominante (MANDAL e DEBMANDALl, 

2016).  Dentre as propriedades biológicas encontradas nesse óleo essencial, destacam-se 

as propriedades anti-inflamatórias, antivirais, antioxidantes, inseticidas, antifúngicas e 

antibacterianas (REDDY et.al., 2014; HOSSEINZADEH et.al., 2015; MANDAL E 

DEBMANDAL, 2016). 

Frente a esses achados, a avaliação da atividade antiviral dos óleos essenciais 

contra o CPV-2, até o momento não relatada na literatura, foi averiguada neste trabalho, 

tornando-se um dos primeiros estudos a analisar a ação destes compostos contra este 

vírus canino. 
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4 RESULTADOS 

 

CAPÍTULO 1 - Parvovírus canino: uma abordagem evolutiva e clínica 

 

Artigo de revisão sobre o parvovírus canino publicado no periódico Medicina 

Veterinária (UFRPE), https://doi.org/10.26605/medvet-v13n4-3661. 
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Resumo 

 A parvovirose canina é causada pelo parvovírus canino tipo 2 (CPV-2) e consiste em 

uma enfermidade mundialmente conhecida na medicina de cães, uma vez que é 

altamente contagiosa, caracterizada principalmente por episódios de hematoquezia, 

vômitos e desidratação. No Brasil, milhares de animais são infectados todo ano, sendo a 

via oronasal a principal forma de contágio. A mortalidade é relativamente grande já que 

a doença possui apenas tratamento sintomático e os animais chegam ao ambulatório em 

estágio crítico. Sabe-se que a vacinação reduz drasticamente a incidência da doença, 

porém, a evolução do vírus ainda levanta questões sobre a eficácia de algumas vacinas 

já que alguns animais, mesmo vacinados, acabam desenvolvendo a virose. A presente 

revisão aborda aspectos relacionados à parvovirose canina como: seu histórico, grupos 

de risco, fontes de infecção, sinais clínicos, dados epidemiológicos, métodos de 

diagnóstico, vacinação e tratamento.  

Palavras-chave: evolução viral; CPV-2; enterite 

 

Abstract 

 Canine parvovirus is caused by canine parvovirus type 2 (CPV-2) and is a worldwide 

known disease in dog medicine as it is highly contagious, characterized mainly by 

episodes of hematochezia, vomiting and dehydration. In Brazil, thousands of animals 

are infected every year, with the oronasal route being the main route of entry. The 

mortality rate is relatively high because the disease has only symptomatic treatment and 

the animals reach the outpatient clinic at a critical stage. Vaccination is known to 

drastically reduce the incidence of the disease, but the evolution of the virus still raises 

questions about the effectiveness of some vaccines as some animals, even vaccinated, 

eventually develop the disease. This review addresses aspects related to canine 

parvovirus, such as its history, risk groups, sources of infection, clinical signs, 

vaccination, epidemiological data, treatment, and diagnostic methods. 

Keywords: viral evolution; CPV-2; enteritis. 
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INTRODUÇÃO 

 A parvovirose canina é uma das doenças gastroentéricas de maior relevância na 

medicina de pequenos animais. É uma enfermidade viral que pode levar o animal à 

morte devido a complicações secundárias como distúrbios eletrolíticos e infecções 

secundárias oriundas de SEPSE (NELSON e COUTO, 2006). 

 A doença foi descoberta em meados dos anos 70, onde uma pandemia viral 

infectava cães em todo mundo. Pesquisadores isolaram uma estrutura de dimensões 

arredondadas, com amplitude métrica que variava de 16 à 26 nm, não envelopada, que 

se assemelhava às estruturas do vírus da panleucopenia felina (FPV), a qual recebeu o 

nome de Parvovírus Canino tipo 2 e foi mais tarde classificado no gênero 

Protoparvovirus Carnívoro na sub-família Parvoviridae (GREENE, 2015). 

 A infecção pelo vírus pode acontecer pela maioria das vias parenterais, sendo a 

oronasal a mais comum, pelo instinto natural dos cães em explorar o ambiente pelo 

olfato. A replicação viral promove intensa destruição de células do epitélio intestinal, 

medula óssea e, em alguns casos, do miocárdio, provocando sinais clínicos marcantes 

como: hematoquezia, êmese, hipertermia, leucopenia por linfopenia e morte súbita. A 

sintomatologia pode agravar-se devido à quebra de barreiras naturais do intestino, 

facilitando infecções oportunistas (NELSON e COUTO, 2006). 

     O diagnóstico poderá ser realizado através da história clínica e utilização de 

ferramentas diagnósticas como os testes imunoenzimáticos (ELISA), a PCR (reação em 

cadeia da polimerase) (PAVAN, 2009). O tratamento é sintomático, dando prioridade à 

normalização do balanço hidroeletrolítico e focado no combate de infecções bacterianas 

secundárias (PEREIRA, 2017). 

 

PATOGENIA 

 A infecção pelo CPV-2 normalmente ocorre em períodos de maior 

susceptibilidade dos cães a doenças, sendo o período neonatal, após a desmama (12ª 

semana), a faixa etária mais relatada com a doença. Os neonatos acabam por se infectar 

por via oronasal, pelo instinto explorador que possuem e após, o vírus infecta as tonsilas 

faríngeas iniciando sua replicação e posteriormente se dissemina por todo o sistema 

linfático, circulatório e órgãos predispostos como: o baço, timo, fígado, medula óssea e 

criptas intestinais (Figura 1) (POLLOCK e CARMICHAEL, 1982). 
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Figura 1: Representação esquemática da patogenia do Parvovírus canino no organismo 

do cão. A- Tonsilas faríngeas B- Criptas intestinais C- Aplasia medular 

 

O CPV-2 possui tropismo por células em constante replicação, ou seja, células 

com alta taxa mitótica, como por exemplo, as criptas intestinais e a medula óssea. Essas 

células possuem grandes quantidades de receptores conhecidos como: TfR (canine 

tranferrin receptor), sendo esses sítios ativos, locais de ligações do CPV-2 (PARRISH, 

1995). Esse vírus, assim como todos os parvovírus, realiza seu processo de replicação 

na fase S da mitose, sendo esse momento, caracterizado pelo ápice da quantidade de 

material genético celular onde há, consequentemente, grandes quantidades da enzima 

DNA polimerase, essencial para a síntese de DNA viral (FLORES, 2007). 

Ao finalizar sua replicação, o vírus acaba fazendo lise do citoesqueleto celular 

causando intenso processo inflamatório e necrose de tecidos afetados. Os órgãos mais 

acometidos são os linfóides: linfonodos periféricos, timo e baço, estes se encontram 

aumentados e com alterações macroscópicas de atipia colorimétrica. Outra alteração 

ocorre na medula óssea, sendo observado, em alguns casos, rarefação de células 

linfóides, contribuindo com a anemia arregenerativa e linfopenia, tão comuns nesses 

pacientes. O epitélio intestinal é a estrutura mais visualmente prejudicada, sendo notado, 

histologicamente, que a região das criptas é a mais atingida. Perdas sanguíneas por via 
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intestinal são normalmente observadas, já que o órgão é rico em vascularização, 

podendo agravar-se conforme o hematócrito do animal diminui (APPEL e MEUNIER, 

1980; MEUNIER e COOPER, 1985; McCANDLISH, 2001; GODDARD, 2010). 

A quebra de barreiras naturais do intestino predispõe o animal à susceptibilidade 

a quadros de bacteremia, sepse, além da síndrome da resposta inflamatória sistêmica 

(SIRS), que teoricamente, contribui com a gravidade clínica (NELSON e COUTO, 

2006). Os quadros de SIRS e sepse acabam agravando ainda mais a recuperação destes 

pacientes, já que o consumo de células linfóides acaba sendo muito acelerado pela 

grande resposta inflamatória montada pelo sistema imune. Por conta da baixa resposta 

medular, oriunda da infecção da medula óssea e outros tecidos linfóides, as células 

inflamatórias se esgotam e não são produzidas de maneira efetiva, favorecendo 

infecções secundárias levando o curso clínico para uma evolução rápida onde a morte 

pode ocorrer 2-3 dias após o início dos sinais em hospedeiros não vacinados ou com 

protocolos de vacinação ineficientes (KELLY, 1978; APPEL et al., 1979; PARRISH, 

1995; THRALL, 2007). 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 Na maioria das vezes, a parvovirose canina é diagnosticada através de 

diagnóstico terapêutico, aliando a sintomatologia, o histórico e a idade dos cães. Dessa 

forma, estudos de prevalência da parvovirose em todo o mundo são muitas vezes 

questionáveis e encontram dificuldades, já que existem inúmeros enteropatógenos que 

podem produzir sinais inespecíficos como os que o parvovírus causa (DECARO et al., 

2005). 

 Mundialmente, o parvovírus é conhecido como o principal causador da enterite 

viral em cães. Estudos epidemiológicos variam amplamente na estimativa da 

prevalência do CPV-2 devido às diversas variáveis como: o tipo de propriedade do cão 

(particular ou errantes), diferenças de idade, raças, cobertura vacinal, época de 

amostragem, além de infecções subclínicas não detectáveis. Esses estados subclínicos 

estão relacionados com baixas infecções em filhotes, com respostas imunes maternas ou 

adquiridas parcialmente, podendo em alguns casos, ser oriunda do vírus vacinal em 

filhotes recém imunizados (DECARO et al., 2005; GRELLET et al., 2014). Em geral, a 

prevalência de CPV-2 em cães com diarreia varia entre 16 e 48,7% (SCHULZ et al., 

2008; DUIJVESTIJN et al., 2016). 
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O vírus normalmente é mais prevalente em filhotes com menos de 3 meses de 

idade e frequentemente associados com grandes canis criadores de cães ou até mesmo 

em abrigos de cães errantes, já que nesses locais há grande aglomeração (GRELLET et. 

al, 2014; DUIJVESTIJN et. al, 2016; LICITRA et. al, 2014). Algumas raças puras são 

mais suscetíveis que outras, como Labrador, Rottweiler, Doberman, Pinscher, Springer 

Spaniel Inglês, American Pit Bull Terrier e German Shepherd. Já as raças mistas são 

descritas como menos suscetíveis (GLICKMAN et al., 1985; HOUSTON et al., 1996; 

NELSON e COUTO, 2006).  

Co-infecções com outros patógenos virais, bacterianos ou parasitários são 

comuns, dentre eles o coronavírus e a Escherichia coli beta-hemolítica estão 

frequentemente associados e produzem quadros de diarréia aguda grave, dificultando a 

recuperação dos indivíduos (DUIJVESTIJN et.al, 2016). 

Em cães domésticos, a infecção pelo CPV não resulta necessariamente em 

doença aparente, muitos cães que adquirem a infecção experimental nunca 

desenvolveram sinais clínicos, em especial quando existem anticorpos maternais 

residuais (GREENE, 2015). Um estudo realizado por Alves et al. (2018) analisou, por 

PCR, amostras de fezes de 325 cães para a detecção de vírus entéricos comuns como 

adenovírus canino (CAdV), coronavírus canino (CCoV), vírus da cinomose canina 

(CDV), rotavírus canino (CRV) e Protoparvovírus carnívoro 1 (parvovírus canino 2; 

CPV-2). Os vírus detectados mais freqüentemente nas fezes destes cães foram CPV-2 

(54,3% das amostras positivas), CDV (45,1%) e CCoV (30,4%), seguidos por CRV 

(8,2%) e CAdV (4,9%). Somente um agente foi detectado na maioria das amostras 

positivas (63%), contudo coinfecções estavam presentes em 37% das amostras positivas 

e incluíam principalmente CDV e CPV-2 (ALVES et al., 2018) 

 

VIAS DE TRANSMISSÃO E SINAIS CLÍNICOS 

O CPV-2 apresenta via de infecção intrauterina, mas é pela via orofecal que 

encontra sua principal porta de entrada no organismo do cão. Após a entrada no 

organismo, o vírus inicia o período conhecido como incubação que varia de 7 à 14 dias, 

sendo em testes experimentais um período relativamente menor que varia de 4 à 5 dias. 

Depois deste período o vírus inicia a sua replicação que inicialmente acontece nas 

tonsilas faríngeas, linfonodos mesentéricos e tecidos linfóides, se disseminando 

posteriormente por todo o organismo. A viremia ocorre num intervalo de 3-5 dias pós-
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infecção e os animais neste estágio já disseminam o vírus nas fezes antes mesmo do 

aparecimento dos primeiros sintomas. Normalmente a eliminação fecal não dura mais 

que 10 dias (TILLEY e SMITH, 2008; GREENE, 2015). 

O CPV-2 é altamente contagioso e resistente, podendo sobreviver no ambiente 

por vários meses, explicando, portanto, o porquê da maioria das infecções resultarem da 

relação cão e ambiente. É importante ressaltar que humanos, instrumentos, fômites, 

insetos e roedores podem servir de vetores. Há possibilidade de cães transportarem o 

vírus por longo tempo na pelagem (GREENE, 2015).  

O sinal clínico representativo da infecção por CPV-2 é a enterite hemorrágica 

aguda, que amplamente varia o grau de severidade conforme condição imunológica do 

animal e de fatores ambientais. Os sinais clínicos normalmente aparecem em um 

período de 3-7 dias após a infecção e incluem sinais inespecíficos como anorexia, 

depressão, febre e desidratação (DECARO et al., 2005). 

Filhotes afetados podem começar a desenvolver vômitos e diarreia 

sanguinolenta em um período que varia de 24-48 horas após o início dos sinais clínicos, 

os quais são justificados pela intensa destruição de epitélio intestinal, principalmente em 

região das criptas (SMITH-CARR et al., 1997). Essas lesões secundárias à infecção 

viral no trato intestinal podem levar ao desenvolvimento de uma resposta inflamatória 

sistêmica, culminando em choque séptico e ou SIRS (GODDARD, 2010). A necrose 

linfóide e a destruição de células mieloproliferativas da medula óssea resulta em 

leucopenia, favorecendo infecções secundárias e translocação bacteriana agravando 

progressivamente o quadro clínico (DECARO et al., 2005) 

 

EVOLUÇÃO VIRAL 

 Até a década de 70, tanto o vírus minuto dos canídeos (CPV-1) quanto o 

Parvovírus Canino tipo 2 (CPV-2) eram detectados em cães. O CPV-2 acabou 

predominando na casuística clínica dos anos 70, e as análises filogenéticas sugerem uma 

íntima relação com o vírus da Panleucopenia Felina, sendo o CPV-1 e CPV-2, prováveis 

variantes do vírus felino (APPEL et al., 1979; TRUYEN et.al., 1995). 

Há várias hipóteses sobre o surgimento do CPV. Elas incluem uma mutação 

direta do FPV, uma mutação de um vírus de vacina de FPV, e a adaptação ao novo 

hospedeiro cão, via carnívoros não domésticos, como a marta e as raposas sendo esse, o 

cenário mais provável (PARRISH, 1991; TRUYEN, 1999). 
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O surgimento do CPV-2 de um vírus semelhante ao FPV foi devido, 

provavelmente ao vírus ganhar a capacidade de se ligar ao receptor de transferrina 

canina (TRF), o receptor de CPV nas células caninas expresso em alta densidade em 

células em divisão ativa, como por exemplo, as criptas intestinais (PARKER et al., 

2001; HUEFFER et al., 2003).  

 Na década de 80, auge das investigações sobre a parvovirose, duas variantes 

antigênicas emergiram, denominadas de CPV-2a e CPV-2b, substituindo o subtipo 

primário de CPV-2 (APPEL et al., 1979 e PARRISH et al., 1991). 

 Essas duas cepas, variam entre si, por mudanças de 5-6 resíduos de aminoácidos 

da proteína de seu capsídeo (VP2), e essas modificações foram essenciais para a 

descoberta de uma nova cepa viral isolada em 2005, que possuía mudança no 

nucleotídeo GLU- 426, sendo essa variante denominada de CPV-2c. Cavalli et al. 

(2008), descreveram a variante com um maior poder de infecção de cães jovens e com 

potencial de prejudicar os testes de diagnósticos, até então desenvolvidos. Nos anos 

seguintes, essa variante acabou por predominar toda a Europa e se espalhou por outros 

continentes, sendo no Brasil, o primeiro isolado CPV-2c realizado na cidade de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul por Streck et al. (2009). Mais tarde a cepa também foi 

relatada por outros pesquisadores das regiões Sul e Sudeste do país, e hoje, acredita-se 

que é a variante viral mais prevalente em todo o globo, depois do CPV-2b, podendo 

substituir essa posição no decorrer dos anos (PINTO et al., 2012 MONTEIRO et al., 

2016). 

Pelo histórico de modificações, o vírus possui grandes probabilidades de evoluir 

nos próximos anos, tendo potencial de infectar felinos e outras espécies, produzindo 

doença clínica. Apesar de já conhecida a capacidade de replicação viral da cepa CPV-2a 

na espécie felina, é extremamente rara a manifestação de sintomatologia clínica como a 

observada em cães, podendo os gatos serem portadores assintomáticos do vírus 

(MOCHIZUKI; HARASAWA; NAKATANI, 1993). Porém, a infecção pela variante 

CPV-2c em um gato com manifestações sintomatológicas graves, foi relatada por 

Miranda, Parrish e Thompson (2014) em Portugal, mostrando que a evolução viral 

pode, futuramente, ganhar mais um hospedeiro frequente que apresente toda 

sintomatologia já conhecida na clínica de cães. 
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DIAGNÓSTICO 

Na clínica, é de fundamental importância diferenciar a parvovirose das demais 

enterites infecciosas e não-infecciosas como: ingestão de corpo estranho, parasitismo 

gastrointestinal, clostridiose, coronavirose, gastroenterite hemorrágica e intussuscepção 

(TILLEY e SMITH, 2008). 

O diagnóstico presuntivo na rotina clínica geralmente é feito pelo histórico, 

sinais clínicos e hemograma. No entanto, o diagnóstico definitivo de parvovirose exige 

a identificação do vírus através de testes específicos. Os testes de ELISA para detecção 

de antígenos virais nas fezes são de mais fácil acesso, uma vez que estão disponíveis no 

mercado. Outros testes, como a identificação do vírus por teste de hemaglutinação 

(HA), ou testes sorológicos como: teste de inibição da hemaglutinação (HI) e 

soroneutralização (SN), testes de ELISA para a detecção de IgM, podem ser utilizados 

para diagnóstico definitivo (PAVAN, 2009 e DECARO et al., 2005). 

Os métodos para detecção do DNA viral, como a PCR (reação em cadeia da 

polimerase), aumentaram bastante a sensibilidade da detecção do vírus, sendo possível a 

utilização da PCR em tempo real, para estimar a carga viral presente na amostra clínica 

(GREENE, 2015). Portanto, além da PCR ser mais sensível do que os métodos 

rotineiros usados para diagnóstico, ela pode ainda ser utilizada para caracterizar as 

cepas virais e classificá-las (DECARO et al., 2006).  

Apesar de muito comum, e ser o principal agente causador de gastroenterites em 

pequenos animais, a hematoquezia não deve se restringir unicamente no leque dos 

diferenciais de CPV-2, já que inúmeros enteropatógenos podem causar esse mesmo 

sinal clínico. Portanto, a realização de testes confirmatórios torna-se estritamente 

importante na diferenciação do agente causal, promotor desta sintomatologia (DECARO 

et al., 2005; GRELLET et al., 2014). 

 

PREVENÇÃO 

 

Na tentativa de impedir a disseminação da doença, deve-se dar atenção ao 

habitat dos animais. Convém lembrar que o parvovírus resiste a longos períodos de 

tempo no ambiente; cães sem sintomas podem eliminar o CPV-2 em suas fezes e 

infectar outros animais sadios. A utilização de cloro diluído (1:32) é um dos poucos 

desinfetantes que inativam o vírus e pode ser um grande auxiliar no controle e 

prevenção de novas infecções (NELSON e COUTO, 2006). 
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 A imunidade materna pode neutralizar o vírus vacinal e também inativá-lo até a 

18ª semana de idade. Para reduzir a interferência das imunoglobulinas maternais, é 

recomendado a utilização de vacinas de vírus vivo modificado que contenha altos 

títulos. A vacinação reduz drasticamente a incidência da parvovirose sendo 

recomendado protocolos de vacinação na 6ª, 9ª e 12ª semanas de vida, sendo 

considerada a melhor maneira de se prevenir a doença (TILLEY e SMITH, 2008).  

A evolução viral, e o desenvolvimento da infecção em animais vacinados, 

colocou em xeque a eficácia vacinal de algumas vacinas, sendo necessária uma 

compreensão destas variações e uma escolha que englobe qualidade e confiança no 

laboratório que a produz e no profissional que acondiciona e realiza a aplicação 

(TILLEY e SMITH, 2008).  

De acordo com Truyen (2006), o CPV continua evoluindo, dando origem a 

novas mutações e novos antígenos de vírus que se disseminam pela população canina. 

Segundo o autor, é recomendado que as vacinas contenham os mais novos tipos 

antigênicos de um determinado vírus, conferindo ao paciente, proteção fidedigna contra 

cepas atuais que estão pelo ambiente.  

TRATAMENTO  

 Não existe terapia específica ou antiviral para o Parvovírus Canino, sendo o 

tratamento baseado na reposição hidroeletrolítica e na sintomatologia clínica que o 

animal apresenta no momento do diagnóstico (NELSON e COUTO, 2006; PEREIRA, 

2017). Alguns medicamentos já foram estudados contra a infecção pelo vírus, sendo o 

interferon-alfa, o que obtém melhores resultados clínicos, porém, seu alto-custo 

inviabiliza a sua utilização na prática clínica (PEREIRA, 2017). 

 Para o controle dos vômitos pode ser utilizada a metoclopramida (0,4 mg/kg, 

TID) por via subcutânea (SC) ou em infusão contínua (IC), diluída na dose de 1-2 

mg/kg, SID. Em casos de gastrite, esse fármaco poderá ser associado ao omeprazol na 

dose de 0,5-1 mg/kg, BID. Caso os vômitos sejam persistentes, o citrato de maropitan 

(4-8 mg/kg, SID) torna-se uma opção viável (Pereira, 2017) (PEREIRA, 2017).     

 A antibioticoterapia torna-se essencial, já que a infecção por parvovírus acaba 

suceptibilizando o paciente a infecções secundárias intestinais. Nesse caso, os 

antibióticos de amplo-espectro são empregados, principalmente os que possuem ação 

contra as bactérias gram-negativas, também conhecidas como enterobactérias, 
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predominantes das infecções intestinais. As cefalosporinas de primeira e segunda 

geração são muito descritas, devendo ser substituídas, caso não efetivas, pelo 

metronidazol ou ciprofloxacino. Se tratando de animais jovens, visando evitar riscos à 

cartilagem, as fluorquinolonas não são recomendadas e os aminoglicosídeos devem ser 

usados apenas em animais com boa hidratação e com boa saúde renal (TILLEY e 

SMITH, 2008). 

 A dor abdominal aguda, poderá ser amenizada com a utilização de 

antiinflamatórios, como flunexina de meglumina (1mg/kg, IV, SID, 7 dias) ou 

esteróides como a prednisolona (0,5-1 mg/kg, IM, BID, durante 7 dias, com posterior 

redução de dose e utilização por mais 7 dias). A utilização de esteróides poderá ser 

benéfica em quadros de choque endotóxico, reduzindo a absorção de toxinas intestinais 

e das reações inflamatórias sistêmicas (SIRS e SEPSE). É importante salientar sobre a 

necessidade de cautela ao usar AINE´s por períodos maiores de 3 dias em virtude das 

complicações gástricas e renais (TYLLEY e SMITH, 2008). 

     É importante ressaltar a importância do jejum. Somente após 48 h sem vômitos, 

que pequenas quantidades de água podem ser administradas ao paciente. De início, deve 

ser oferecida apenas uma dieta leve, palatável e digerível (TYLLEY e SMITH, 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A parvovirose canina é uma enfermidade mundialmente conhecida, altamente 

contagiosa e com altos índices de mortalidade. A prevenção continua sendo a melhor 

medida contra o parvovírus. Como se trata de um vírus que sofre constantes mutações é 

de fundamental importância o estudo contínuo e o desenvolvimento de vacinas que 

acompanhem a evolução viral. Por não ter tratamento específico e depender de 

tratamento de suporte, há necessidade do fomento de pesquisas que investiguem 

princípios ativos que contenham atividade antiviral que possam futuramente auxiliar o 

clínico no tratamento desta moléstia. 
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CAPÍTULO II 

 

Avaliação in vitro da atividade antiviral dos óleos essenciais de Cymbopogom citratus, 

Eucalyptus grandis, Lavandula dentata e Thymus vulgaris sobre o parvovírus canino 

tipo 2 
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Resumo 

O parvovírus canino tipo 2 (CPV-2) é a causa mais comum de gastroenterite 

hemorrágica em filhotes de cães. Essa virose possui alta morbidade e mortalidade 

podendo o vírus resistir no ambiente por até 6 meses. O tratamento de filhotes 

acometidos com esse vírus ainda é o de suporte, por inexistir medicamento eficaz no 

combate do vírus. Considerando-se de algumas propriedades dos óleos essenciais, 

dentre elas, a antiviral, esse trabalho avaliou a capacidade antiviral de quatro óleos 

essenciais (eucalipto, capim limão, lavanda e tomilho) sobre o CPV-2, utilizando-se de 

três ensaios in-vitro com células do epitélio renal felino (CRFK). Foram considerados 

possíveis compostos antivirais as amostras onde observou-se a ausência de efeito 

citopático, diminuição no número de cópias de DNA viral obtidos numa qPCR e 

redução do título viral obtido por TCID50. A constituição de cada óleo (compostos 

majoritários) foi analisada por cromatografia acoplada a espectrofotometria de massas 

onde observou a predominância dos compostos majoritários 1,8-cineol, timol e citral. 

Avaliou-se o IC50 para cada óleo utilizado: eucalipto (140,6 µg/mL), capim-limão 

(142,6 µg/mL), lavanda (160,2 µg/mL) e tomilho (126,3 µg/mL), optando-se em 

seguida, pela utilização das concentrações 50, 75, 100 e 150 µg/mL nos tratamentos. No 

ensaio do pré-tratamento destacaram-se os óleos de: eucalipto (150 µg/mL) e capim- 

limão (150 µg/mL) que reduziram o número de cópias virais em 76,3% e 62,85%, 

respectivamente. No ensaio de adsorção, houve redução de 45,66% do número de 

cópias no tratamento com capim-limão. Para o ensaio virucida, houve redução nos 

tratamentos com óleo de lavanda 75 µg/mL (46,83%), capim-limão 150 µg/mL 

(44,41%), eucalipto (37,05%) e tomilho (16,69%). Todos os tratamentos com maior 

atividade antiviral obtiveram redução no título viral se comparadas ao controle do vírus. 

Este estudo comprovou a atividade anti-CPV-2 dos óleos essenciais de eucalipto, capim 

limão e tomilho podendo estes compostos, futuramente, guiar uma formulação 

farmacêutica a ser utilizada clinicamente nos portadores desta virose. 

 

Palavras-Chave: óleo essencial. antiviral. parvovírus canino. CRFK. qPCR 
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INTRODUÇÃO 

 A parvovirose canina ainda é a doença infectocontagiosa mais prevalente que 

afeta o sistema gastrointestinal em cães de 1-4 meses de idade. Os sinais clínicos mais 

frequentes são a hematoquezia e hematêmese, seguidas de apatia e desidratação. Apesar 

de muito comum e de possuir vacina eficaz contra a virose, ainda não existe 

medicamento eficaz que combata o vírus, sendo o tratamento realizado de acordo com 

os sintomas apresentados, tendo um prognóstico reservado (SANTANA et.al, 2019). 

 Há muito tempo se investiga a atividade de compostos naturais contra alguns 

patógenos como: bactérias, protozoários, parasitas e até mesmo vírus. Algumas plantas 

possuem a capacidade de produzir compostos secundários ao seu metabolismo que na 

maioria das vezes, possuem bioatividade contra muitos desses agentes, sendo para elas, 

um mecanismo de proteção contra agentes externos. Alguns desses compostos são 

chamados de óleos essenciais, substâncias voláteis, que cada vez mais ganham espaço 

nos laboratórios do mundo inteiro por apresentarem atividade antifúngica, antiviral, 

antibacteriana, anti-helmíntica, anti-inflamatória e analgésica (BAYALA et al., 2018; 

BOUKHATEM et al., 2014; SAHAL et al., 2020; OLIVEIRA et al., 2008; 

MAMOHAMMADZID, KHAN, 2011). 

Esses compostos naturais, normalmente, são ricos em substâncias antioxidantes, 

e seus percentuais sofrem influência da sazonalidade, podendo agir em sinergismo no 

combate a algum patógeno ou quando isolados, apresentar melhor ou reduzida 

atividade, devendo sempre ser levada em consideração essas possibilidades. A atividade 

antiviral in vitro de óleos essenciais já foi comprovada por alguns trabalhos, podendo 

ser alternativas viáveis na formulação de um composto que auxilie na terapia contra a 

parvovirose canina (ASTANI, REICHILING E SCHNITZLER, 2009; PILAU et al., 

2011; CAMERO et al., 2019). 

 Camero et al (2019), tiveram redução de 100% da atividade viral do alfa-

herpesvírus caprino em um teste virucida utilizando óleo essencial de gengibre, 

mostrando uma possível atividade do óleo no capsídeo viral. O herpes vírus tipo 1 

também foi desafiado à ação do óleo essencial de eucalipto, reduzindo em mais de 90% 

o número de placas no ensaio de pré tratamento e de adsorção mostrando possível 

atividade nesses momentos de infecção (SCHNITZLER , SCHON, REICHLING, 2001) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schnitzler+P&cauthor_id=11338678
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sch%C3%B6n+K&cauthor_id=11338678
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reichling+J&cauthor_id=11338678
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Até o momento, nenhum trabalho havia avaliado a atividade antiviral de óleos 

essenciais contra o CPV-2. Carvalho et al. (2013), avaliaram o potencial anti-CPV-2 da 

quercitina, um flavanóide responsável por proteger as plantas dos raios UVs, e obteve 

redução do título viral em 96,3%, mostrando que esses compostos podem exercer 

atividade antiparvovirus. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antiviral dos óleos de C. 

citratus, E. grandis, L. dentata, T. vulgaris, sobre o CPV-2, utilizando-se de 3 testes in-

vitro (pré-tratamento, adsorção e virucida), em uma linhagem celular derivada do 

epitélio renal felino (CRFK). 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Cultivo de células CRFK 

A linhagem celular CRFK, oriunda do epitélio normal do córtex renal de felinos 

(86093002-DNA-5UG) foi cultivada na concentração de 1,0 x 10⁵/mL em garrafas de 

cultura celular de 25 cm² Gibco BRL, UK), em meio Eagle modificado por Dulbeco 

(DMEM/Hams F12 - Sigma-Aldrich), suplementado com 1% solução de antibiótico 

(Sigma-Aldrich) e 10% de soro fetal bovino (SFB – Cultilab). As células foram 

mantidas em estufa úmida com atmosfera de 5% de CO₂ a 37ºC (Figura 1) 

       Figura 1- CRFK com 100% de confluência em aumento 100x 

 

Neste ponto, as células foram tratadas com solução de tripsinização: salina 

tamponada com fosfato (PBS), 600 μL de tripsina durante 5 min a 37ºC. Após 

dissociação, à suspensão celular foi adicionada meio DMEM com 10% SFB a 4ºC para 

inibir a ação da tripsina e centrifugada durante 4 min a 1000 g. Procedeu-se então, a 
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quantificação das células em câmara de Neubauer e o seu cultivo em placas de 96 poços 

sobre lamínulas (densidade celular de 2 x 10⁵ células/mL ou 2 x 10³ por poço). Todas as 

células utilizadas nesse estudo passavam por controle de qualidade quanto a presença de 

micoplasma, sendo que a metodologia foi realizada semanalmente, utilizando método 

do reagente DAPP (Dihidrocloreto de 4',6-diamidino-2-fenilindole). Quando eram 

observados a presença de pontos fluorescentes em seu citoplasma (Figura 2-B), a 

linhagem era descartada 

Figura 2- A- CRFK corada com reagente DAPP com ausência de pontos fluorescentes 

sendo negativa para Mycoplasma B- CRFK corada com reagente DAPP, com pontos de 

fluorescência sendo positiva para Mycoplasma 

 Isolamento e titulação viral 

A cepa de CPV-2 utilizada nesse estudo (CPV-265) foi oriunda da viroteca do 

Laboratório de Diagnóstico em Medicina Veterinária da Universidade de Caxias do Sul. 

A alíquota viral foi titulada em uma placa de 96 poços (2x10⁵ células por poço), em 

quintuplicata e a placa foi incubada em estufa a 37ºC a 5% CO₂ por 72 horas, sendo 

observado diariamente o efeito citopático (CPE). O TCDI50 (Median Tissue Culture 

Infectious Dose) do vírus e dos tratamentos com maior atividade antiviral foi calculado 

segundo Hierholzer & Killington (1996) através dos resultados obtidos pela observação 

de CPE. 

 Obtenção e extração dos óleos essenciais 

      Os óleos essenciais utilizados neste trabalho foram provenientes das plantas: 

Cymbopogon citratus (capim-limão), Eucalyptus grandis (eucalipto), Lavandula 

dentata (lavanda) e Thymus vulgaris (tomilho). As espécies foram coletadas nas 

proximidades de Caxias do Sul – RS e conduzidas ao herbário da Universidade de 
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Caxias do Sul para correta identificação e tombamento. As plantas foram depositadas 

sob a exsicata: Eucalyptus grandis (HUCS-49359), L.dentata (HUCS-47633), T. 

vulgaris (HUCS-48793); o C.citratus não foi tombado pois não apresentava flor ou 

fruto. Após esse processo, os materiais vegetais foram encaminhados para a estação 

experimental de Fazenda Souza, pertencente à UCS, para propagação em condições de 

campo. 

     As partes aéreas dos vegetais foram coletadas e desidratadas em secador de 

ervas com ventilação forçada (40ºC) até peso constante. Para a extração do óleo 

essencial, esse material foi submetido à hidrodestilação, utilizando destilador tipo 

Clevenger por duas horas. O óleo foi coletado e mensurado seu rendimento e 

posteriormente, foram armazenados e reservados até sua utilização sob refrigeração em 

frascos âmbar, vedados com parafilm à -20 º C ao abrigo da luz.  

 Análise dos óleos essenciais por cromatografia gasosa 

     As análises em CG-FID foram realizadas num cromatógrafo Hewlett Packard 

6890 Series, equipado com um processador de dados HP-Chemstation, utilizando-se 

uma coluna HP-Innowax (30 m x 320 mm i.d.) 0,50 mm espessura de filme (Hewlett 

Packard, Palo Alto, USA), temperatura da coluna, 40°C (8 min) para 180°C a 3°C/min, 

180-230°C a 20°C/min, 230°C (10 min); temperatura de injetor 250°C; split ratio 1:50, 

detector de ionização de chama com temperatura de 250°C; gás de arraste H2 (34 Kpa), 

volume injetado 1 mL diluído em hexano (1:10). 

     As análises em GC/MS foram realizadas num cromatógrafo gasoso acoplado a 

detector seletivo de massas Hewlett Packard 6890/MSD5973, equipado com software 

HP Chemstation e espectroteca Wiley 275. Foi utilizada uma coluna capilar de sílica 

fundida HP-Innowax (30 m x 250 mm) 0,50 mm espessura de filme (Hewlett Packard, 

Palo Alto, USA). O programa de temperatura utilizado foi o mesmo usado no GC: 

interface 280°C; split ratio 1:100; gás de arraste He (56 Kpa); razão de fluxo: 1,0 

mL/min.; energia de ionização 70 eV; volume injetado 1 mL diluído em hexano (1:10). 

     Os constituintes dos óleos foram identificados por comparação de seus espectros 

de massas com aqueles da biblioteca Wiley (GC/MS) e por comparação do índice de 

retenção linear prático com dados da literatura (Nist). O índice de retenção linear foi 
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calculado através da equação de Van den Dool e Krats, utilizando-se uma solução 

padrão de hidrocarbonetos C8 a C30. 

 Ensaio de citotoxicidade (MTT) 

Para avaliar a citotoxicidade dos óleos essenciais, uma “solução mãe” de cada 

óleo foi preparada (2 μL óleo + 760 μL meio + 6 μL Twen 10% + 20 μL DMSO + 172 

μL de H2O). A concentração residual de twen foi de 0,006¨% e DMSO 0,02%. 

Posteriormente, os óleos foram diluídos nas concentrações: 50, 75, 100, 150, 200 e 250 

μg/mL. Placas de 96 poços com CRFK (2 x 10⁵ células / mL), foram tratadas em 

triplicata com as concentrações acima de cada óleo avaliado e incubadas por 24 horas, ] 

em estufa a 37ºC. 

Após o período de incubação, os poços foram lavados com 300 μL de PBS, e 

adicionado 100 μL do reagente de MTT (3- (4,5- dimethylthiazolone-2-yl) -2,5-

diphenyl tetrazom bromide), numa concentração final de 0,5 mg/ml de MTT-formazana, 

deixando-as incubadas por um período de 2h em estufa. Após esta etapa retirou-se o 

MTT com auxílio de uma bomba à vácuo, e colocou-se 100 μL do solvente DMSO 

sobre os precipitados de formazana, em seguida a placa foi mantida em agitação por 30 

minutos para a solubilização dos cristais de formazana. A leitura da absorbância dos 

cristais de formazana, diretamente proporcionais à quantidade de células viáveis, foi 

feita utilizando um leitor de ELISA com comprimento de onda de 570 nm. E o 

percentual de viabilidade celular estipulado pela fórmula:  

% 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 =  
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑥 100

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 – 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜
  

 

 De acordo com a equação estabelecida através dos percentuais de viabilidade 

celular apresentados pelas diluições, estabeleceu-se a concentração inibitória média 

(IC50) de cada óleo aqui avaliado, e foi a partir dele que foram estabelecidas as 

concentrações que seriam utilizadas nos testes com vírus. 

 Avaliação antiviral 

Neste trabalho foram utilizados três tratamentos para a avaliação da atividade 

antiviral (AAV) dos óleos essenciais: virucida (V), adsorção (A) e pré-tratamento (P). O 
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tratamento virucida avaliou a capacidade do óleo reduzir a capacidade infecciosa do 

vírus. O pré-tratamento avaliou a capacidade dos óleos em proteger as células contra a 

posterior infecção viral e o teste de adsorção avaliou a capacidade do óleo, reduzir a 

entrada do vírus no citoplasma celular no momento da infecção. Em todos os 

tratamentos foi utilizado o MOI = 0,1 (multiplicidade de infecção) para inoculação 

viral. A AAV foi considerada somente nos tratamentos onde não houvessem CPE, 

redução no número de cópias de DNA viral e do título viral em relação ao grupo 

controle (células infectadas, sem tratamento). Todos os tratamentos com óleos 

essenciais seguiram o espelho de placa abaixo (Figura 3). 

Figura 3 - Espelho de placa padrão para os testes de pré-tratamento, adsorção e virucida 

 Para avaliar atividade virucida, o vírus foi incubado com quatro concentrações 

dos óleos (50, 75, 100 e 150 μg/mL) por 90 minutos à temperatura ambiente (22-24ºC). 

Após esse período, a solução (vírus + óleo) foi utilizada para inocular uma placa CRFK, 

de 96 poços (2 x 10⁵células/mL), que foi incubada por 90 minutos à 37ºC. Após 90 

minutos de incubação em estufa a 37ºC as células foram lavadas com PBS, e em 

seguida, suplementadas com meio DMEM com 10% de SFB e 1% PS e incubadas por 

72 horas. 
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Para o tratamento de adsorção, as placas de CRFK de 96 poços (2 x 10⁵ 

células/mL) foram tratadas com quatro concentrações dos óleos (50, 75, 100 e 150 

μg/mL), e ao mesmo tempo, colocadas em contato com a suspensão de vírus (MOI = 

0,1). As placas foram incubadas a 37ºC por 90 minutos, com posterior lavagens com 

PBS, e suplementação com meio DMEM suplementado com 10% de SFB e 1%PS. O 

tempo de incubação das placas foi de 72 horas. 

 No pré-tratamento, as células plaqueadas em placa de 96 poços (2 x 10⁵ 

células/mL) foram tratadas com 4 concentrações dos óleos (50, 75, 100 e 150 μg/mL) e 

incubadas por 90 minutos a 37ºC. Após a incubação, as células foram lavadas com PBS 

e incubadas a suspensão de vírus (MOI = 0,1), novamente por 90 minutos. 

Posteriormente, as células foram lavadas com PBS, suplementadas com meio DMEM 

com 10% de SFB e 1%PS e incubadas 72 horas. 

Todas as placas foram observadas diariamente para observação de presença do 

efeito citopático (CPE). Após o período de incubação de 72 horas, as placas foram 

congeladas e descongeladas três vezes em ultrafreezer e a suspensão de células e 

sobrenadante coletados, aliquotados e armazenados a -80ºC até o seu processamento. 

 Extração de DNA e qPCR 

As amostras foram submetidas a extração de DNA pela metodologia de adsorção 

em sílica utilizando o kit comercial NewGene (Simbios Biotecnologia, Cachoeirinha – 

Brasil), conforme previamente descrito pelo fabricante. Para quantificação do DNA 

viral presentes nas amostras utilizou-se uma q-PCR que amplificou um fragmento de 

202 pb do genoma do CPV-2, conforme descrito por Streck et al. (2013). 

    Para a construção da curva padrão foi utilizado um plasmídeo (pCI-CPV265) 

contendo a sequência alvo do CPV-2, obtido através da clonagem em células de 

Escherichia coli de um fragmento de DNA amplificado e purificado da cepa CPV265. 

O material obtido através da clonagem foi purificado e quantificado pelo método 

fluorimétrico quantitativo, Qubit, utilizando Qubit dsDNA BR Assay Kit, 

ThermoFisher. Após, este DNA foi diluído sucessivamente em base 10, estabelecendo 

pontos de uma curva padrão. A reação totalizou 14 μL sendo 7 μL GoTaq® Hot Start 

Master Mixes, 0,25 μL de primers Rev e For respectivamente (ambos a 5 pmol) e 0,25 

μL de sonda (5 pmol). O rox (CXR- Dye, PROMEGA) foi utilizado como corante de 
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referência sendo utilizado 0,25 μL por reação. O volume de DNA extraído (kit New 

Gene- SIMBIOS) foi de 2 μL e o restante foi completado com água ultra purificada. 

Como condições termométricas, estabeleceu-se a temperatura de desnaturação inicial 

em 95ºC por 2 minutos, precedidos de 40 ciclos de desnaturação a 95ºC por 30 

segundos, hibridização à 56 ºC 30 segundos e extensão à 72ºC por 30 s. Os resultados 

foram expressos em número de cópias por mL. 

 Análise Estatística  

Os dados foram analisados por meio do teste de qui-quadrado e análise de 

variância (ANOVA), seguido do teste de Tukey (p < 0,05) com o auxílio do programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS for Windows 17.0). 

RESULTADOS 

 Determinação dos compostos majoritários dos óleos estudados por GC-MS 

e CG-FID 

 Na Tabela 1 estão dispostos os valores encontrados dos constituintes 

majoritários presentes nos óleos de C.citratus, E.grandis, L.dentata e T. vulgaris bem 

como seus rendimentos. A composição de todos os constituintes podem ser observados 

nos anexos 1, 2, 3 e 4.  

 O composto majoritário para o óleo de capim-limão foi o citral (67,48%) 

seguidos do mirceno (24,67%) e o gereniol (1,91%). Para o óleo essencial de eucalipto, 

o 1,8-cineol representou 76,91%, seguido do α-pineno (8,21%), ledeno (5,05%) e do 

limoneno (2,61%). O óleo de lavanda teve em sua composição majoritária o 1,8-cineol 

(45,22%), cânfora (18,23%), fenchona (14,62%) e o β-pineno (2,5%). Por fim, o óleo de 

tomilho obteve sua composição majoritária expressa por timol (44,17%), p-cimeno 

(24,65%), 1,8-cineol (9,89%), linalol (2,92%) e o β-pineno (2,2%). O rendimento foi 

expresso em percentual (%), sendo o óleo de capim-limão o que obteve o maior 

rendimento (2,23%), e o óleo de tomilho, o menor (1,22%) 
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Tabela 1 - Composição química e rendimento dos óleos essenciais de capim-limão, 

eucalipto, lavanda e tomilho identificados através de GC-MS e GC-FID 

Óleo Essencial 
Nome 

popular 
Rendimento (%) Composição 

C. citratus Capim-limão 2,23% 

Citral (67,48%) 

Mirceno (24,67) 

Geraniol (1,91%) 

Outros (4,77%) 

E. grandis Eucalipto 1,98% 

 1,8-cineol (76,91%) 

α-pineno (8,21%) 

Ledeno (5,05%) 

Limoneno (2,61%) 

Outros (4,8%) 

L. dentata 

Lavanda 1,76% 

1,8-cineol (45,22%) 
 Cânfora (18,23%) 
 Fenchona (14,62%)  

β-pineno (2,5%)  
Outros (15,24%) 

       

T. vulgaris Tomilho 1,22% Timol (44,17%)    
p-cimeno (24,65%)    
1,8-cineol (9,89%)    

Linalol (2,92%)    
β-pineno (2,2%)    
Outros (11,84%) 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Determinação do IC50 por MTT 

 Todos os óleos deste estudo, avaliados pelo ensaio colorimétrico (MTT) para 

determinação da citotoxicidade, apresentaram similaridade em relação ao % de 

sobrevivência celular. Observou-se efeito dose resposta inversamente proporcional, ou 

seja, quanto maior é a concentração do óleo, menor é o percentual de sobrevivência 

celular (figura 4). 
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Figura 4 - Citotoxicidade de células CRFK expostas por 24 horas a óleos essenciais de 

eucalipto, capim limão, lavanda e tomilho comparadas ao controle (0). Letras diferentes 

correspondem diferença estatística usando ANOVA-Tukey (p≤0.05) 

 

O óleo essencial de lavanda obteve o maior IC50 (160,2 μg/mL) sendo portanto 

o óleo menos citotóxico deste trabalho, seguido do capim limão (142,6 μg/mL), 

eucalipto (140,6 μg/mL) e tomilho (126,3 μg/mL). O último, reduziu em média 85% a 

viabilidade celular na concentração de 250 μg/mL. Por esse motivo optou-se pela 

utilização das concentrações (50, 75, 100 e 150 μg/mL) nos ensaios de atividade 

antiviral. 

 

Avaliação da atividade antiviral dos óleos essenciais 

A observação do CPE do vírus nos ensaios de pré-tratamento, adsorção e 

virucida foi realizada em 24, 48 e 72 horas após incubação. Na ausência de CPE foi 

considerado que o óleo e a concentração correspondente possuíam uma provável 

atividade antiviral (AAV), visto que, nestes tratamentos e diluições, não houve 

replicação viral. Esses dados podem ser visualizados na tabela 2. Os controles de células 

e de vírus podem ser visualizados na Figura 4. 
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Tabela 2 – Observação da atividade antiviral (AAV) de acordo com a ausência de 

replicação viral (efeito citopático-CPE) de CPV-2 nos ensaios de pré-tratamento (P), 

adsorção (A) e virucida (V) com óleos essenciais de C.citratus, E.grandis, L.dentata e 

T. vulgaris na linhagem de CRFK em 24, 48 e 72 horas.  

ÓLEO 

ESSENCIAL 

PERÍODO 

24HORAS 

 50 µg/mL 

P   A   V 
75 µg/mL 

P   A   V 
100 µg/mL 

P   A   V 
150 µg/mL 

P   A   V 

EUCALIPTO +   +   + +   +   + +   +   + +   +   + 

CAPIM 

LIMÃO 

+   +   + +   +   + +   +   + +   +   + 

LAVANDA -   -   - -   -   - -   -   - -   +   - 

TOMILHO +   +   + +   +   + +   -   + -   -   - 

ÓLEO 

ESSENCIAL 

PERÍODO 

48 HORAS 

 50 µg/mL 

P   A   V 

75 µg/mL 

P   A   V 

100 µg/mL 

P   A   V 

150 µg/mL 

P   A   V 

EUCALIPTO +   +   + +   +   + +   +   + +   +   + 

CAPIM 

LIMÃO 

+   +   + +   +   + +   +   + +   +   + 

LAVANDA -   -   - -   -   - -   -   - -   +   - 

TOMILHO +   +   + +   -   + +   -   - -   -   - 

ÓLEO 

ESSENCIAL 

PERÍODO 

72 HORAS 

 50 µg/mL 

P   A   V 

75 µg/mL 

P   A   V 

100 µg/mL 

P   A   V 

150 µg/mL 

P   A   V 

EUCALIPTO -   -   - +   -   + +    -   + +   +   + 

CAPIM 

LIMÃO 

-   +   - +   +   + +   +   + +   +   + 

LAVANDA -   -   - -   -   - -   -   - -   +   - 

TOMILHO +   -   - +   -   + -   -   - -   -   - 

     

Fonte: Arquivo pessoal 

(P) Pré-tratamento (A) Adsorção (V) Virucida (-) ausência de AAV  (+) presença AAV 
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Figura 5 - Visualização microscópica dos controles de vírus (A,B e C) e células CRFK 

(D,E e F) nos dias 1, 2 e 3 (24, 48 e 72 horas) em aumento 100X. Nas figuras A,B e C é 

possível visualizar o CPE induzidos pelo CPV-2. 

 

Nas 72 horas posteriores à realização do ensaio, foram coletados todos os 

tratamentos (sobrenadante e tapete celular), com suas respectivas triplicatas, que foram 

submetidas à extração de DNA e posterior q-PCR. Os resultados expostos nos Gráficos 

2 (pré tratamento), 3 (adsorção) e 4 (virucida) expõem valores encontrados expressos 

em números de cópias de DNA/mL (A) e o percentual de redução do número de cópias 

de DNA viral (B) e seus respectivos controles de células (CC) e controle do vírus (CV). 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata, e analisados estatisticamente. 
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Ensaio de pré-tratamento (P) 

Na figura 6 estão dispostos os valores correspondentes ao número de cópias de 

DNA viral/mL e o percentual de redução ou aumento do número de cópias encontrados 

nos tratamentos com os óleos estudados. No gráfico, podemos observar uma diferença 

significativa no aumento do número de cópias nos tratamentos de eucalipto, capim 

limão (50 μg/mL) e tomilho (100 μg/mL e 150 μg/mL). A redução no número de cópias 

foi significativa nos tratamentos de eucalipto (75 μg/mL e 100-150 μg/mL), capim 

limão (75-100 μg/mL e 150 μg/mL), lavanda (100-150 μg/mL) e tomilho (50-75 

μg/mL). 

 Neste ensaio, o óleo de eucalipto (150 μg/mL) e capim limão (150 μg/mL), 

foram os tratamentos que mais reduziram o nº de cópias de DNA de CPV-2 (76,32 e 

62,85%) respectivamente, se comparados com os óleos de lavanda e tomilho. 

Pode-se observar nesse ensaio, que quanto maior a concentração do óleo, maior 

o percentual de redução do número de cópias, podendo os óleos serem considerados, 

nesse caso, como doses dependentes. A menor concentração dos óleos de eucalipto, 

capim limão e lavanda (50μg/mL), aumentou o número de cópias de DNA, tendo o 

eucalipto (aumento de 58,08%). A atividade antiviral, começou a ser observada a partir 

da concentração 50μg/mL para o tomilho (19,85%), tendo a maioria dos óleos, atividade 

antiviral nas concentrações de 75,100, 150 μg /mL. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - A- Número de cópias de DNA viral/mL; B- percentual de redução encontradas no ensaio de pré-tratamento com óleos essenciais de 

C.citratus, E.grandis, L.dentata e T. vulgaris comparados aos controle de células (CC) e do vírus (CV). Letras diferentes correspondem diferença 

estatística usando ANOVA-Tukey (p≤0.05). 
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Ensaio de adsorção (A) 

 Na figura 7 estão expostos os resultados encontrados para o ensaio de adsorção 

Nesse tratamento, observou-se um aumento no número de cópias de DNA de CPV-2 

para os óleos de eucalipto (50,75 e 100 μg/mL) sendo esse, significativo nas 

concentrações de 50 e 75 μg/mL. Ocorreu redução não significativa na concentração 

150 μg/mL para esse mesmo óleo.  

Verificou-se aumento não significativo no número de cópias de DNA viral nos 

tratamentos com óleo de tomilho (50,75,100 e 150 μg/mL). Os óleos de capim-limão e 

lavanda prosseguiram com redução no nº de cópias como no ensaio anterior. As 

concentrações 75 e 150 μg/mL não demonstraram diferenças significativas entre si. O 

mesmo foi observado para o óleo de lavanda (50, 75 e 100 μg/mL).  

Para este ensaio, os óleos que mais se destacaram foram os de lavanda 50 μg/mL 

e capim-limão 150 μg/mL que representaram o maior % de redução (67,20 e 45,66 %) 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Figura 7 - A- Número de cópias de DNA viral/mL; B- percentual de redução encontradas no ensaio de adsorção com óleos essenciais de C. 

citratus, E. grandis, L. dentata e T. vulgaris comparados aos controles de células (CC) e do vírus (CV). Letras diferentes correspondem diferença 

estatística usando ANOVA-Tukey (p≤0,05) 
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Ensaio virucida (V) 

 Na figura 8 representa-se os resultados encontrados para o ensaio virucida. A 

concentração de 50 μg/mL aumentou significamente o número de cópias nos 

tratamentos com eucalipto e capim limão. Por outro lado, as concentrações de 75, 100 e 

150 μg/mL mostraram redução significativa nesses dados. Para o óleo de lavanda a 

redução no número de cópias em todas as concentrações foram significativas, porém, 

não demonstraram entre si significância. Para o óleo de tomilho, as reduções observadas 

nas concentrações 50 μg/mL e 75 μg/mL não foram consideradas significativas. 

Nesse ensaio destacou-se o óleo de lavanda 50 μg/mL e 75 μg/mL (redução de 

59,85% e 46,83% de número de cópias); eucalipto 100 μg/mL e 150 μg/mL (34,41% e 

37,05%) e capim limão 75 μg/mL, 100 μg/mL e 150 μg/mL (26,83%; 33,08% e 

44,41%). O óleo de tomilho teve redução no número de cópias nos tratamentos de 

menor concentração, 50 μg/mL e 75 μg/mL, obtendo 16,69% e 13,01% de redução



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - A- Número de cópias de DNA viral/mL; B- percentual de redução encontradas no ensaio virucida com óleos essenciais de C.citratus, 

E.grandis, L.dentata e T. vulgaris comparados aos controles de células (CC) e do vírus. Letras diferentes correspondem diferença estatística 

usando ANOVA-Tukey (p≤0.05).  
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Título dos tratamentos com maior AAV 

Na figura 9, estão dispostos os títulos virais observados dos tratamentos com 

maior atividade antiviral encontrados neste estudo.  

Figura 9 – Título viral dos tratamentos com maior redução no nº de cópias de DNA viral 

observado nas 72 horas 

 

Observou-se redução em 36,36% do título viral em todos os tratamentos de 

tomilho. A mesma redução foi observada no tratamento de adsorção e virucida 

utilizando o óleo de lavanda; capim limão (pré- tratamento e no ensaio virucida); e no 

pré tratamento e adsorção utilizando eucalipto. 

A maior redução em número de partículas infectantes foi observada no 

tratamento virucida de eucalipto e no pré tratamento com lavanda, reduzindo em 54,4% 

o título viral se comparado ao controle. A menor redução ficou para o óleo de capim 

limão no ensaio de adsorção, correspondendo um percentual equivalente a 27,27%. 

DISCUSSÃO 

 

Apenas uma pequena fração do vasto reservatório de compostos naturais 

disponíveis são explorados visando à descoberta de substâncias antivirais. Além disso, a 

disponibilidade limitada de drogas antivirais tem sido atribuída, parcialmente, à 

dificuldade de encontrar alvos ou drogas que eliminem o vírus sem prejudicar as células 

hospedeiras (COCK & KALT, 2010). Por esse motivo, todo composto avaliado em 

ensaios antivirais é testado quanto sua citotoxicidade, para então, a partir desses 

resultados, os ensaios antivirais prosseguirem. Neste trabalho, utilizou-se do ensaio 
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colorimétrico (MTT) para a determinação do IC50, sendo este, o ensaio mais utilizado 

pela maioria dos autores que investigam novas moléculas com potenciais terapêuticos. 

A linhagem celular oriunda do epitélio renal felino (CRFK), é amplamente 

utilizada para isolamento viral de CPV-2 e por esse motivo foi utilizada neste trabalho. 

Outras células podem ser utilizadas para esse fim, como as linhagens MDCK (células 

epiteliais de rim de cão) e VERO (células epiteliais de rim de macaco verde africano) e 

LLC - 64 (células de pulmão de marta) (PARTHIBAN et al., 2011, JAUNE et al., 

2018). 

 Muitos compostos com ações antivirais foram descobertos nos últimos anos, 

dentre eles estão uma ampla gama de compostos naturais. Sabe-se por exemplo, que 

moléculas antioxidantes, terpenos e alguns compostos fenólicos, exercem atividade 

antiviral, antibacteriana, antifúngica e antiinflamatória justificando a avaliação de 

compostos que contenham essas moléculas. Os óleos essenciais, são substâncias do 

metabolismo secundário das plantas, rico em terpenos, tendo ação contra uma ampla 

classe de microorganismos. Entretanto, esses compostos botânicos secundários, em 

determinadas concentrações podem ser citotóxicos. (AZIZ, 2018; 

MAMOHAMMADZID, KHAN, 2011).  

O valor de IC50 para os quatro óleos avaliados neste estudo, ficou entre as 

concentrações 100 μg/mL à 200 μg/mL, sendo que as concentrações mais baixas, 

preservaram a viabilidade celular próximas a 80%. Por essa razão, recomenda-se a 

utilização das concentrações dos tratamentos até o IC50, pois a viabilidade celular 

estará acima dos 50% não prejudicando a replicação viral e nem o CPE, evitando-se 

interpretação errônea de resultados. Ressalta-se que a citotoxicidade é um dado variável, 

dependendo de diversos fatores como: as linhagem celular, solventes de extração, além 

da questão de sazonalidade dos óleos, que pode estar diretamente relacionado com a 

apresentação dos compostos majoritários, fazendo-se necessário a avaliação da 

citotoxicidade em cada estudo realizado. 

Na avaliação da composição química, o óleo essencial de capim limão 

apresentou como composto majoritário o citral com 67,48%, seguidos do mirceno com 

24,67% e do geraniol com 1,91%. O citral é encontrado como uma combinação de 

formas isométricas, como geranial (α-citral) e neral (β-citral). Estes compostos assim 

como limoneno, citronelal, ß-mirceno e geraniol que estão presentes em menores 
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concentrações também foram encontrados em outros trabalhos como de Peichel et al. 

(2019) e Sahal et al. (2020). Ainda, no trabalho de Oliveira et al. (2017) a análise GC / 

MS desse mesmo óleo mostrou a presença de cis-citral ou neral com 34,1% e trans-

citral ou geranial com 46,6%. Monoterpeno citral em suas formas cis e trans, foi o 

principal componente responsável por mais de 80% da composição do óleo. 

No óleo essencial de lavanda, o composto com maior concentração foi o 1,8-

cineol com o total de 45,22%, cânfora apresentou 18,23% da composição, fenchona 

14,62% e o β-pineno 2,5%. A grande quantidade de 1,8-cineol e cânfora também foi 

encontrada por Silva et al. (2017) e Silva-Flores et al. (2019). Segundo Masetto et al. 

(2011), a presença destes monoterpenos oxigenados conferem as propriedades 

medicinais e terapêuticas deste óleo essencial. O óleo essencial de tomilho obteve o 

timol como composto majoritário com quase a metade da composição total do óleo 

(44,17%). P-cimeno apresentou 24,65%, 1,8-cineol 9,89%, linalol (2,92%) e o β-pineno 

(2,2%). Mandal e DebMandal (2016) citam que há variações polimórficas na produção 

de monoterpenos nesta planta, desta forma classificando-a em quimiotipos 

denominados: geraniol, α-terpineol, tujanol-4, linalol, carvacrol e timol. 

O 1,8-cineol representou 76,91% de prevalência no óleo essencial de eucalipto. 

Os demais compostos com quantidades significativas foram o α-pineno com 8,21%, 

ledeno com 5,05% e o limoneno apresentando uma quantidade de 2,61%. Para esta 

planta, as diferentes localidades e condições climáticas do plantio podem alterar a 

composição química do óleo essencial. Os compostos majoritários encontrados por 

outros trabalhos podem ser γ-terpineno, β-pineno, o-cimeno, α-pineno, p-cimeno, 1,8-

cineol e α-terpinil acetato conforme o quimiotipo da planta (Estanislau et al., 2001; Su 

et al., 2006; Batista-Pereira et al., 2006; Lucia et al., 2007; Barbosa et al., 2016). 

 A visualização do efeito citopático (CPE) causado pelo CPV-2 é conhecido e 

entendido por esse agente comprometer a sobrevivência, multiplicação e metabolismo 

celular cooptando recursos da célula hospedeira, sendo o seu aparecimento dependente 

do tipo de cepa utilizada e da linhagem celular a qual é submetida ao cultivo (ZHOU et 

al., 2016). Nesse estudo optou-se pela utilização de células do epitélio renal felino 

(CRFK), pois são utilizadas na maioria dos trabalhos que investigam a atividade deste 

vírus tendo o seu CPE comprovado e relatado. (PARTHIBAN et al., 2011, JAUNE et 

al., 2018) 



63 
 

 Neste estudo o CPE foi uma variável avaliada e decisória para a classificação de 

um óleo e ou concentrações que apresentasse efeito antiviral. Tomou-se por referência 

os poços de controle do vírus que não receberam tratamento, e os efeitos observados 

nele. Os poços do controle de células também foram avaliados quanto a morfologia e o 

crescimento celular, sendo todos os tratamentos observados em 24, 48 e 72 horas, sendo 

o último, o tempo que mais se observava o CPE proeminente. 

 O óleo de eucalipto apresentou atividade antiviral em todos os três tratamentos 

(pré-tratamento, adsorção e virucida), nas 4 concentrações testadas até às 48h, após isso, 

houve observação de CPE em todos os tratamentos na concentração de 50 μg/mL. Esse 

resultado foi confirmado pela qPCR onde constatou-se um aumento no número de 

cópias de DNA viral em relação ao controle do vírus de 58,08, 166,17 e 10,07 % 

respectivamente. Também foi observado EC, nas concentrações de 75 μg/mL e 100 

μg/mL no tratamento de adsorção, que também foi evidenciado no ensaio quantitativo, 

onde observou-se aumento no número de cópias de 57,35% e 34,19%. Esses dados 

demonstram que o óleo de eucalipto apresentou atividade antiviral nas concentrações de 

75, 100 e 150 μg/mL destacando-se no ensaio de pré-tratamento onde reduziu em 

76,32% o número de cópias de DNA viral. Quando observado os dados da titulação nas 

concentrações com maior AAV (150 μg/mL), observou-se que houve redução no 

número de partículas infectantes em todos os tratamentos avaliados. 

 A atividade antiviral do óleo de capim limão não foi investigada por outros 

autores sobre o CPV-2, mas sabe-se do seu potencial antiviral, antibacteriano, 

antifúngico, anti-helmíntico, anti-inflamatório e até mesmo antitumoral (BAYALA et 

al., 2018; BOUKHATEM et al., 2014; SAHAL et al., 2020; OLIVEIRA et al., 2008). 

Neste trabalho, o óleo de capim limão mostrou-se eficaz na redução do número de 

cópias de DNA viral em todos os tratamentos nas concentrações 75 μg/mL, 100 ug/mL 

e 150 μg/mL, sendo que o efeito citopático nesses tratamentos não foi visualizado. O 

destaque foi para o pré-tratamento com 150 μg/mL que reduziu em 62,85% o número de 

cópias de DNA viral. O pré-tratamento e o ensaio de adsorção mostraram resultados 

inferiores para a concentração de 50 μg/mL, aumentando em 20,44% o número de 

cópias de DNA viral, não apresentando, portanto, nessa concentração, efeito antiviral. 

Os resultados obtidos na titulação viral da amostra com maior percentual de redução 

(150ug/mL), confirmaram a redução no número de partículas virais, reforçando a AAV 

deste óleo sobre o parvovírus canino tipo 2.  
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Por ter apresentado resultados satisfatórios nos três tratamentos realizados, o 

óleo de capim limão pode apresentar mais de uma via ou mecanismo de ação sobre o 

vírus e as células. Um dos mecanismos já avaliados em estudos com esse óleo, é a 

capacidade em proteger o DNA contra danos causados por agentes externos, 

principalmente mutagênicos, que acabam por induzir um estresse oxidativo a nível 

mitocondrial (BIDINOTTO et al., 2010). O estudo de Maruoka et.al (2018) 

comprovaram a atividade do óleo essencial de capim limão na redução da expressão de 

alguns genes e proteínas anti apoptóticos em linhagens tumorais, reduzindo a 

proliferação destas células. Esta capacidade do óleo essencial de induzir modificações 

no proteoma das células, pode interferir na eficiência do vírus em utilizar suas proteínas 

não-estruturais para seu processo replicativo, reduzindo sua replicação. 

A capacidade do óleo de capim-limão e de tomilho em reduzir a interação de 

receptores celulares com proteínas do HIV foi constatada por Feriotto et al. (2018), 

podendo justificar a redução no número de cópias e do título viral deste trabalho, no 

ensaio virucida. 

O óleo de lavanda possui inúmeros relatos de atividade antioxidante 

antibacteriana, antifúngica, antiparasitária e acaricida, mas a atividade antiviral deste 

composto ainda não foi avaliada (PIRALI-KHEIRABADI et al., 2010; ZUZARTE et 

al., 2011, INSAWANG et al., 2019). Os tratamentos com o óleo de lavanda, 

apresentaram efeito citopático nas primeiras 24 horas em 91,66% dos poços não 

apresentando portanto, atividade antiviral. Quando comparada a análise quantitativa por 

qPCR, observou-se uma redução no número de cópias na maioria dos tratamentos e 

concentrações estudados. A redução no percentual desta variável, pode estar relacionada 

com a queda do título viral, observado no ensaio de titulação, que pode ter atingido o 

seu platô antes das 72 horas, como no trabalho de Zhao et al. (2016), onde no 

isolamento de cepas de CPV-2 em células CRFK, apresentou título viral com platô entre 

12 e 60 horas. 

 É importante o destaque da avaliação e realização de testes confirmatórios que 

comprovem a AAV por mais de uma metodologia. Mesmo obtendo redução quantitativa 

do número de cópias e do título viral, o óleo de lavanda não pode ser classificado nesse 

estudo, como composto com potencial antiparvovírus, pois apresentou CPE 

pronunciado desde as primeiras 24h. A destruição celular de grande intensidade num 
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período de tempo curto, oriundo da replicação viral, acaba por adiantar o platô viral da 

amostra, destruindo as células que ali estão num curto período de tempo (ZHAO et al. 

2016), A permanência do material até as 72 h (momento da coleta) pode ter 

influenciado a degeneração de moléculas de DNA, explicado a redução do número de 

cópias em todos os tratamentos com lavanda. 

A atividade anti parvovirus do óleo essencial de tomilho não foi avaliada por 

outros autores, mas esse mesmo óleo, já demonstrou atividade antiviral sobre o 

Herpesvírus tipo 2 no estudo de Toujani et al. (2018). O T. Vulgaris possui muitos 

estudos que revelam atividades antibacteriana, antifúngica e até mesmo atividade 

promotora de crescimento. (DEHGHANI et al., 2019, TOUJANI et al., 2018) 

 Para os tratamentos com o óleo de tomilho, observou-se que o CPE somente 

apareceu a partir das 48 horas, exceto para as concentrações mais elevadas (100 e 150 

μg/mL), onde a morte celular na última concentração era evidente em 24 horas. Por ter 

apresentado o maior potencial citotóxico no MTT, a mortalidade celular na 

concentração de 150 μg/mL pode ter exercido influência, deixando a célula fragilizada e 

mais susceptível a infecção, explicando o aumento no número de cópias registrado 

nessa concentração (69,85 % (P); 36,88%(A); 88,23% (V)). As concentrações de 50 

μg/mL e 75 μg/mL apresentaram redução no número de cópias nos ensaios de pré-

tratamento (19,85% e 16,61%) e virucida (16,69% e 13,01%), essa redução também foi 

observada na titulação dos tratamentos na concentração de 50 μg/mL, onde obtivemos a 

maior redução no número de cópias de DNA viral. Não houve atividade antiviral no 

tratamento de adsorção em nenhuma das concentrações avaliadas, porém, o número de 

partículas infectantes foi reduzido, não sendo o suficiente para classifica-lo, neste 

ensaio, como composto antiviral. 

 Apesar de apresentar uma baixa redução no número de cópias de DNA viral em 

comparação com os outros óleos estudados, o óleo de tomilho no trabalho de Dehghani 

et al. (2019), mostrou-se um bom promotor de crescimento de vilosidades e criptas 

intestinais de codornas japonesas, podendo este, auxiliar a população de células 

intestinais dos animais acometidos por essa espécie viral, melhorando o prognóstico 

deste paciente. Além disso, há possibilidade de novos estudos utilizando compostos 

isolados deste e de outros óleos, podendo apresentar melhores resultados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho revelou uma possível atividade antiviral de óleos essenciais de 

eucalipto, capim limão e tomilho, podendo ser alternativas futuras para obtenção de um 

composto efetivo no combate ao CPV-2. Por ter apresentado AAV em distintos 

tratamentos, sugere-se que possam atuar em mais de um mecanismo de ação. O óleo de 

lavanda não apresentou atividade antiviral, tendo seus tratamentos visualização de CPE 

e aumento no nº de cópias de DNA viral. Novos estudos poderão complementar este 

trabalho, utilizando-se dos compostos majoritários em concentrações variadas, a fim de 

aumentar o percentual de redução do número de cópias do DNA viral, podendo 

transformar-se em um composto farmacológico. 
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5 DISCUSSÃO GERAL 

 

A atividade antiviral contra o parvovírus canino foi investigada, pois é a virose 

que mais acomete filhotes de 1-4 meses de idade, não tendo tratamento específico. 

Apesar de existir vacina, o vírus ainda agrega vítimas, sendo a população de cães mais 

carente, a mais suscetível, sendo necessário um tratamento efetivo e acessível que 

auxilie no combate a esse vírus (DEZENGRINI et al., 2007; PEREIRA 2017). 

Os óleos aqui utilizados são amplamente estudados pelo Instituto de 

Biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul, sendo compostos já conhecidos por 

sua atividade antioxidante, antibacteriana, antifúngica e antitumoral, sendo neste 

trabalho avaliada a sua atividade antiviral. Todos os óleos essenciais aqui avaliados, 

obtiveram como resultado de sua composição majoritária, terpenos encontrados na 

maioria de outros trabalhos que se utilizam destes óleos essenciais, tendo pouca 

variação no percentual destes, o que pode ser explicado pela sazonalidade e outros 

fatores ambientais (ANTONIOLI, 2020). 

Poucos estudos avaliaram a citotoxicidade de óleos essenciais sobre a linhagem 

CRFK dificultando a comparação dos dados deste trabalho. O estudo de Waller et al. 

(2017) é um dos poucos trabalhos que se utilizou da linhagem CRFK na determinação 

da citotoxicidade de compostos majoritários do óleo de orégano, porém, o composto 

utilizado além de ser isolado, não pertence às espécies aqui estudadas. 

O CPE, é um importante dado a ser avaliado, pois afere a lesão celular 

provocada pela replicação viral. Quando presente, significa que houve multiplicação 

viral, e neste trabalho, quando isso é observado, reporta-se a não atividade antiviral do 

composto. Esse dado deve ser comparado com o dado quantitativo da qPCR e pela 

titulação, e somente quando há consenso entre os três, afirma-se que houve AAV. 

Quando há presença de efeito citopático observa-se redução do número de cópias, 

podendo-se entender que houve uma redução no título viral. Isso pode ser explicado 

pela baixa confluência celular, resultado de uma destruição acelerada do vírus sobre as 

células (ZHAO et al., 2016). 

Além do CPE, a q-PCR (PCR em tempo real) também foi empregada para a 

avaliação do potencial antiviral dos compostos avaliados, pois é um método quantitativo 

que afere a quantidade de material genético de determinado patógeno, de acordo com 
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uma curva padrão, que nesse caso foi a partir de um plasmídeo contendo um fragmento 

de DNA alvo semelhante ao vírus estudado. 

A titulação por TCDI50 também foi outro método empregado neste estudo para a 

avaliação da redução de partículas infectantes virais. Observou-se uma redução no 

número de partículas infectantes em todos os tratamentos e compostos avaliados, 

porém, somente foi considerado composto com atividade antiviral, os tratamentos que 

obtiveram redução no número de cópias de DNA viral, redução no título e ausência de 

CPE. 

A avaliação da AAV utilizando os tratamentos virucida, adsorção e pré-

tratamento, seguem a maioria dos autores que investigam o potencial antiviral de 

compostos promissores (CARVALHO, 2013; CAMERO et al., 2019). Através desses 

ensaios conseguimos estipular se há AAV e onde o possível tratamento atua. O teste 

virucida, avalia o potencial do tratamento em reduzir a infectabilidade viral, podendo 

tratamentos efetivos neste ensaio serem promissores de soluções desinfetantes. O de 

adsorção avalia o potencial do tratamento, em reduzir a entrada do vírus na célula no 

momento da infecção, sendo os tratamentos com AAV neste ensaio, potenciais 

medicamentos que impeçam a replicação viral. O teste de pré-tratamento, avalia o 

potencial do tratamento em proteger a célula contra a infecção viral, sendo os 

tratamentos com AAV neste ensaio, promissores de compostos preventivos 

(VLIETINCK et al., 1997). Encontrando onde os óleos essenciais atuam no ciclo 

replicativo do vírus, também podemos futuramente pensar em realizar uma associação 

dos seus compostos majoritários e observar se há ou não sinergismo, aumentando seu 

potencial redutor ou AAV. 

A avaliação AAV de espécies de eucalipto foi investigada pela primeira vez em 

1973 na Rússia. Até hoje, essa espécie vegetal ainda é estudada quanto sua AAV, 

principalmente em vírus que acometem o sistema respiratório de humanos 

(VICHKANOVA, 1973; CERMELLI et al., 2007). Em 2001, o potencial antiviral do 

óleo de eucalipto foi investigado na Alemanha contra o herpesvírus tipo 1, reduzindo 

significamente a formação de placas virais no pré-tratamento e no ensaio de adsorção, 

podendo esse composto reduzir o potencial infeccioso do vírus ou impedir sua entrada 

no citoplasma celular. (SCHNITZLER, SCHON, REICHLING, 2001). Apesar deste 

trabalho utilizar-se de uma linhagem celular e de um vírus diferentes, os mesmos 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sch%C3%B6n+K&cauthor_id=11338678
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tratamentos obtiveram respostas semelhantes, podendo esse óleo interferir na 

viabilidade viral ou na capacidade de ligação dos vírus aos receptores celulares 

A AAV do óleo essencial de capim-limão sobre o parvovírus canino, ainda não 

havia sido realizada, porém, diversos estudos já avaliaram e comprovaram a AAV desse 

óleo essencial sobre outros vírus. Neste trabalho, o capim-limão reduziu o número de 

cópias de DNA em todos os tratamentos realizados, tendo uma possível AAV dose 

dependente considerável. Esse mesmo óleo já foi avaliado quanto ao seu mecanismo de 

ação em células tumorais, reduzindo a expressão de proteínas antiapoptóticas, podendo 

intervir nos processos de replicação viral (MARUOKA et al., 2018) 

O óleo essencial de lavanda, não apresentou resultado satisfatório, obtendo CPE 

em todas as concentrações e ensaios realizados. Apesar de ter sido observado redução 

do número de cópias e do título viral no tratamento com esse óleo essencial, o CPE não 

condiz com esses dados, podendo a redução do título viral dos tratamentos com óleo 

essencial de lavanda, ter sido reduzidos desde as primeiras 24h ultrapassando seu platô 

antes das 72h, momento da coleta da amostra (ZHAO et al. 2016). Esse óleo até o 

momento não possui relatos de atividades antivirais sobre outros vírus justificando o 

dado encontrado. 

O óleo essencial de tomilho, apresentou AAV no pré tratamento e no ensaio de 

adsorção, reduzindo o número de cópias nas concentrações de 50 ug/mL e 75 ug/mL. As 

concentrações mais altas, obtiveram aumento no número de cópias. Esse dado, pode ter 

relação com o efeito do óleo essencial sobre a viabilidade celular, já que esse óleo 

essencial, foi o que obteve o menor IC50, mostrando seu potencial citotóxico. Em 

situações de estresse celular, a membrana pode ficar mais frágil e suscetível a infecções, 

justificando o aumento no número de cópias (PATEL, 1998) 

Este estudo é um dos primeiros trabalhos a avaliar a atividade antiparvovirus de 

óleos essenciais. Estudos com os compostos majoritários destes óleos poderão 

complementar este trabalho, e se comprovada ação antiviral destes compostos isolados, 

poderá ser sintetizado um medicamento para posteriores testes in vivo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho revelou uma possível atividade antiviral de óleos essenciais de 

eucalipto, capim limão e tomilho, podendo ser alternativas futuras para obtenção de um 

composto efetivo no tratamento das infecções pelo CPV-2. Entretanto, o óleo de 

lavanda não apresentou atividade antiviral. Novos estudos poderão complementar este 

trabalho, utilizando-se dos compostos majoritários em concentrações variadas, a fim de 

aumentar o percentual de redução do número de cópias do DNA viral podendo 

transformar-se em um composto farmacológico ou de controle ambiental.  
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7 PERSPECTIVAS 

 

Sabe-se que muitos compostos isolados podem apresentar maior atividade em 

uma menor concentração, sendo assim, testes com os compostos majoritários isolados 

poderão ser realizados com intenção de encontrarmos um composto com maior 

atividade antiviral. Além disso, esse trabalho abre um leque gigantesco de outras 

possibilidades incluindo outros óleos essenciais ou compostos como a própolis 

vermelha, um composto muito explorado em algumas linhas de pesquisa do Instituto de 

Biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul. 

Se encontrado um composto isolado com boa atividade antiviral in vitro, poderá 

ser analisada a sua atividade in vivo e, se comprovada sua eficácia, uma nova molécula 

antiviral poderá ser patenteada e utilizada no tratamento da parvovirose canina. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1- Caracterização da composição do óleo essencial de L. dentata 

Caracterização da composição do óleo essencial de L. dentata 

  LRI 
Provável composto Área (%) 

IR (min) FID Literatura 

14,252 1020,349 1022 a-pineno 1,67 

16,602 1063,94 1065 canfeno 0,72 

18,904 1106,538 1108 B-pineno 2,5 

19,756 1122,096 1120 sabineno 0,16 

24,075 1201,022 1199 limoneno 1,38 

24,535 1209,89 1210 1.8-cineol 45,22 

27,973 1276,171 1270 p-cimeno 0,4 

34,269 1405,028 1410 fenchona 14,62 

36,226 1448,372 1441 Cis-óxido de linalol 0,47 

37,533 1477,32 1478 Trans-óxido de linalol 0,35 

38,595 1500,894 1485 canfonelal 0,15 

39,803 1529,325 1531 cânfora 18,23 

40,771 1552,106 1551 linalol 0,86 

42,059 1582,419 1579 acetato de lavandulila 0,4 

42,468 1592,045 1597 fenchol 3,37 

43,273 1611,652 1612 terpinen-4-ol 0,36 

44,578 1644,212 1639 mirtenal 0,77 

45,505 1667,34 1662 acetato de trans-pinocarvila 1,31 

Fonte: Arquivo pessoal 

LRI = Indice de Retenção Linear 

a= alfa; b= beta; p= para; g= gama; d= delta; o= orto 
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ANEXO 2 - Caracterização da composição do óleo essencial de L. dentata 

Caracterização da composição do óleo essencial de E.grandis 

  LRI   
Provável composto 

Área (%) 

IR (min) FID Literatura   

14,26 1020,497 1022 a-pineno 8,21 

18,895 1106,373 1108 b-pineno 0,18 

22,211 1166,928 1166 mirceno 0,19 

22,288 1168,335 1166 mirceno 0,28 

24,072 1200,964 1199 limoneno 2,61 

24,54 1209,987 1210 1.8-cineol 76,91 

27,965 1276,017 1270 p-cimeno 0,46 

40,763 1551,918 1551 linalol 0,23 

42,051 1582,231 1579 a-cedreno 0,38 

43,265 1611,452 1612 terpinen-4-ol 0,18 

43,584 1619,411 1618 dihidrocarvona 0,24 

45,496 1667,116 1665 pulegona 0,62 

47,049 1706,171 1704 ledeno 5,05 

48,5 1744,275 1744 geranial 0,17 

50,929 1808,502 1807 mirtenol 0,2 

57,387 2029,231 2030 ledol 0,23 

58,62 2094,642 2070 globulol 1,25 

58,806 2104,668 2104 viridiflorol 0,19 

Fonte: Arquivo pessoal 

LRI = Índice de Retenção Linear 

a= alfa; b= beta; p= para; g= gama; d= delta; o= orto 
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ANEXO 3 - Caracterização da composição do óleo essencial de C.citratus 

Caracterização da composição do óleo essencial de C.citratus  

  LRI 
Provável composto Área (%) 

IR (min) FID Literatura 

22,33 1169,102 1166 mirceno 24,67 

26,101 1240,081 1240 g-terpineno 0,43 

26,979 1257,008 1254 o-cimeno 0,27 

31,35 1344,3 1345 6-metil-5-hepten-2-ona 0,93 

34,795 1416,678 1410 fenchona 0,18 

35,309 1428,062 1422 a-tujona 0,18 

39,348 1518,616 1531 cânfora 0,16 

40,754 1551,706 1551 linalol 0,72 

40,96 1556,554 1554 acetato de bornila 0,45 

42,076 1582,819 1579 a-cedreno 0,41 

43,027 1605,514 1604 b-cariofileno 0,34 

46,586 1694,311 1692 neral 26,57 

48,565 1745,982 1744 geranial 40,91 

49,28 1764,758 1765 g-cadineno 0,17 

49,505 1770,667 1766 acetato de geranila 0,21 

51,257 1817,585 1810 nerol 0,2 

52,547 1853,309 1853 geraniol 1,91 

63,67 2359,971 2347 ácido gerânico 0,12 

Fonte: Arquivo pessoal 

LRI = Índice de Retenção Linear 

a= alfa; b= beta; p= para; g= gama; d= delta; o= orto  
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ANEXO 4 - Caracterização da composição do óleo essencial de T.vulgaris 

Caracterização da composição do óleo essencial de T.vulgaris 

  LRI Provável composto 
Área (%) 

IR (min) FID Literatura  

14,752 1029,623 1025 a-tujeno 0,35 

19,153 1111,085 1108 b-pineno 2,2 

20,196 1130,131 1128 3-careno 1,53 

21,501 1153,963 1149 4-careno 0,51 

21,982 1162,747 1160 a-felandreno 1,16 

24,745 1213,939 1210 1.8-cineol 9,89 

26,391 1245,672 1270 p-cimeno 24,65 

36,169 1447,11 1444 cis-óxido de limoneno 1,01 

36,859 1462,392 1460 1-octen-3-ol 0,68 

40,642 1549,07 1551 linalol 2,92 

43,006 1604,99 1604 b-cariofileno 0,57 

43,163 1608,907 1612 terpinen-4-ol 0,88 

47,008 1705,095 1704 ledeno 0,24 

47,251 1711,476 1715 borneol 0,94 

52,589 1854,472 1853 geraniol 1,23 

56,966 2006,897 2008 óxido de cariofileno 0,26 

60,228 2182,757 2153 espatulenol 0,2 

60,575 2201,75 2187 timol 44,17 

Fonte: Arquivo pessoal 

LRI = Índice de Retenção Linear 

a= alfa; b= beta; p= para; g= gama; d= delta; o= orto 

 


