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com ênfase nas propriedades antioxidantes, esquistossomicidas e antimicrobianas. 
Orientadora: Prof. Drª. Ana Amélia de Carvalho Melo Cavalcante. 2016. 249 p. Tese de 
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RESUMO 
 
O dimetil-octanol (3,7-dimetil-1-octanol), estragol (1-alil-4-metoxibenzeno) e nerol 
(cis-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol), são monoterpenos oxigenados, cuja classe é 
conhecida por ser derivada de óleos essenciais de plantas medicinais. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar, por meio bioensaios in vitro, in vivo e ex vivo, o perfil tóxico, 
citotóxico e as atividades farmacológicas: antioxidante, antimicrobiana e antihelmíntica 
destes monoterpenos, tendo sido realizada revisão de literatura, seguida de prospecção 
científico-tecnológica em bases eletrônicas de dados direcionada para aplicação destas 
substâncias em doenças negligenciadas. Verificou-se uma ampla variedade de 
aplicações farmacológicas e relevantes utilizações comerciais como em fragrâncias, 
cosméticos e flavorizantes alimentícios. Contudo, o baixo número de registro de 
depósito de patentes encontrado sugeriu a necessidade de maiores investimentos para 
impulsionar o desenvolvimento de produtos derivados a partir destes bioativos. As 
substâncias não apresentaram atividade hemolítica e apresentaram baixa toxicidade em 
bioensaios com Artemia salina. A avaliação da capacidade antioxidante in vitro destes 
terpenos contra os radicais 2,2-difenil-1-picrilhidrazila e 2,2’-azenobis-3-3etilbenzolina-
6-sulfônico indicaram que os mesmos apresentaram atividade antioxidante nos ensaios 
que utilizaram os radicais DPPH� e ABTS�+, contudo não foram capazes de reduzir o 
íon Ferro. Em S. cerevisiae os monoterpenos confirmaram atividade antioxidante na 
modulação pelo dano oxidativo induzido por H2O2. A atividade antimicrobiana 
intrínseca foi avaliada contra cepas de S. aureus, E. coli e Candida albicans. Os 
monoterpenos foram inativos contra S. aureus, no entanto, o nerol foi ativo contra E. 
coli e C. albicans. A adição dos compostos no meio de crescimento, em concentrações 
subinibitórias aumentou a atividade de norfloxacina contra S. aureus SA1199-B. Este 
resultado indicam que os bioativos testados, especialmente o nerol, podem ser usados 
como adjuvantes de fluorquinolonas na antibioticoterapia de infecções ocasionadas por 
S. aureus. Foi realizada triagem biológica in vitro dos terpenos quanto à atividade 
contra o verme adulto de Schistosoma mansoni. O dimetil-octanol foi o terpeno mais 
ativo. A microscopia confocal de varredura a laser revelou que o dimetil-octanol 
induziu fortemente danos no tegumento do verme adulto e foi observada correlação 
entre mudanças de viabilidade e modificações tegumentares. Esses resultados indicam o 
potencial deste monoterpeno como um agente antiparasitário. Foi delineado, obtido e 
caracterizado um complexo de inclusão (CI) a partir do nerol com B-ciclodextrina por 
análise térmica e absorção espectrofotométrica no infravermelho (FTIR). Os resultados 
sugerem uma complexação de nerol com β-CD. A curva termogravimétrica do CI indica 
uma saída de moléculas de água de solvatação a partir da cavidade do complexo 
formado por substituição à moléculas de droga, provavelmente incluída. A análise em 
infravermelho corrobora com a hipótese de inclusão do nerol na cavidade da 
ciclodextrina. 
 
Palavras-chave: terpenos, esquistossomose, resistência bacteriana, estresse oxidativo, 
atividade antimicrobiana.  
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Post-Graduate in Biothecnology, Northeast Biothecnology Network – RENORBIO. 
Federal University of  Piauí, Teresina. 
 

ABSTRACT 
 

The dimethyl octanol (3,7-dimethyl-1-octanol), estragole (1-allyl-4-methoxybenzene) 
and nerol (cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol) are oxygenated monoterpenes whose 
class is known to be derived from essential oils of medicinal plants. The objective of 
this study was to evaluate by in vitro, in vivo and ex vivo, a toxic and cytotoxicity 
profile and pharmacologic activities: antioxidant, antimicrobial and anthelmintic. 
Literature review was performed, followed by scientific and technological foresight in 
electronic databases for directed application of these substances in neglected diseases. A 
wide variety of pharmaceutical applications as antinociceptive, antiinflammatory, 
antiantimicrobiana, antidepressant, sedative and important commercial uses as 
fragrances, cosmetics and food flavorings have been disclosed. However, the low 
number of patent filing records found suggested the need for greater investment to boost 
the development of products derived from these bioactives. The in vitro evaluation of 
the antioxidant capacity of these terpenes against radicals 2,2- diphenyl -1- 
picrilhidrazila and 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid suggests that 
the bioactive had antioxidant activity in assays using the DPPH� and ABTS�+ however 
were not able to reduce the iron ion. In S. cerevisae the monoterpenes are excelents 
antioxidant activities in the modulation by oxidative damage induceding H2O2. The 
substances shown not to be cytotoxic at the level of red blood cells, while the brine 
shrimp bioassay showed low toxicity with the reading 24 hours. Biological screening of 
terpenes was performed in vitro for activity against adult worms of Schistosoma 
mansoni. The tests have revealed that dimethyl octanol was the most active terpene. The 
laser scanning confocal microscopy revealed that dimethyl octanol strongly induced 
damage to the in tegument and adult Schistosoma was observed correlation between 
viability changes and soft changes. These results indicate the potential of monoterpenes 
as an antiparasitic agent. In antimicrobial evaluation, terpenes were evaluated for 
antibacterial action (strains of S. aureus and E. coli) and antifungal (C. albicans strains). 
The monoterpenes were inactive against S. aureus, however, nerol was active against E. 
coli and C. albicans. The addition of the compounds in the growth medium at 
concentrations subinibitory norfloxacin increased activity against S. aureus SA1199 b. 
This result shows that the tested bioactive, especially nerol, are capable of inhibiting the 
efflux pump of S. aureus Nora. It was designed obtained and characterized inclusion 
complex from nerol with B-cyclodextrin by thermal analysis and infrared absorption 
spectrophotometer (FTIR). The results suggest a complexing nerol with β-CD. The 
thermogravimetric curve of IC found indicates an output solvating water molecules 
from the complex cavity formed by replacing the drug molecules probably included. 
 
 
Keywords: terpenes, schistosomiasis, antimicrobial resistance, oxidative stress. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O uso de substâncias medicamentosas naturais e o desenvolvimento de 

fármacos a partir de plantas medicinais tem aumentado substancialmente a cada ano, 

tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos, levando a trocas 

interculturais e a difusão do uso de técnicas e de produtos terapêuticos naturais 

(NGUTA et al., 2016, GIOVANINNI et al., 2016; DUTRA et al., 2016; MORAES 

FILHO, 2012; WHO, 2004). O aumento da utilização de medicamentos contendo 

exclusivamente insumos ativos de origem natural ou associados a componentes 

químicos de outra natureza estimula empresas privadas e organizações governamentais 

para a busca de novas substâncias ativas de origem vegetal com atividades 

farmacológicas e mínimos efeitos tóxicos, o que tem sido um desafio contínuo para a 

indústria farmacêutica (JACOBO-HERRERA et al., 2016; BASS et al., 2009; 

FERREIRA, 2002;  MARQUES et al., 2013). 

Neste sentido, o Brasil apresenta biodiversidade estimada entre 350.000 e 

550.000 espécies (FERREIRA, 2002). Trata-se de um grande potencial para a pesquisa 

e exploração na área de plantas medicinais visando o desenvolvimento de novos 

fármacos (MARQUES et al., 2016; ALVES et al., 2000). Apesar da riqueza da flora 

brasileira, existe consenso sobre a insuficiência de estudos científicos sobre o assunto 

(SOLAR et al., 2016; FERREIRA, 2002). Dados revelam que somente 8% das plantas 

existentes foram estudadas quanto a sua atividade biológica (SIMÕES et al., 2003) e, 

que apenas 1.100 espécies vegetais foram avaliadas quanto as suas propriedades 

medicinais. 

Tudo isto reitera a necessidade e a importância da pesquisa para a 

comprovação das atividades farmacológicas de produtos derivados de plantas 

medicinais (GIOVANNINI et al., 2016; MARQUES et al., 2013), dentre as quais, 

destacam-se as espécies de plantas aromáticas que têm sido utilizadas medicinalmente 

por causa de seus óleos essenciais (OEs). Os OEs e seus constituintes são utilizados em 

diversos setores industriais, como agentes aromatizantes na indústria alimentícia, como 

fragrâncias para a indústria de perfume e cosméticos e em formulações de 

medicamentos pela indústria farmacêutica (CALO et al., 2016; De VINCENZI et al., 

1996; SIMÕES; SPITZER, 2004).  
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Os OEs derivados de plantas exibem várias atividades biológicas, como 

antinociceptiva (ANAYA-EUGENIO et al., 2016; ALMEIDA et al., 2001), 

antimicrobiana (CALO et al., 2016), antioxidante (UD-DAULA et al., 2016) e 

esquistossomicida (OLIVEIRA et al., 2012). Pesquisas recentes revelam que a grande 

maioria das atividades biológicas dos óleos essenciais (OEs) podem ser atribuídas aos 

monoterpenos, principais constituintes dos OEs (PEIXOTO et al., 2015; ALMEIDA et 

al., 2014; DO AMARAL et al., 2007; SOUTO-MAIOR et al., 2011). Como parte desta 

valiosa classe de metabólitos, estão os monoterpenos dimetil-octanol, estragol e nerol, 

objeto de estudo deste trabalho. 

Nesse contexto, a investigação de monoterpenos por estratégias não clínicas 

tem contribuído para a identificação de drogas mais promissoras, tendo em vista que os 

resultados destes estudos na descoberta de novos fármacos reduz os custos com o seu 

desenvolvimento (KWEKA et al., 2016; SHI et al., 2016; XIE et al., 2014; 

HASEGAWA et al., 2008). 

Em meio à busca de alternativas para o tratamento de doenças com grande 

impacto na saúde pública, evidências apontam para o potencial dos monoterpenos no 

combate à esquistossomose (MAFUD et al., 2016).  A esquistossomose é uma 

parasitose que tem causado um alto impacto epidemiológico, acometendo de seis a sete 

milhões de indivíduos no Brasil, a maioria destes, localizados nos estados do nordeste 

brasileiro, nos quais as condições de desenvolvimento são ainda mais precárias 

(PASSOS-CASTILHO et al., 2016; CARVALHO; COELHO; LENZI, 2008). Apesar 

disto, o tratamento quimioterápico da esquistossomose continua sendo baseado no uso 

de apenas um fármaco, o praziquantel, entretanto seu uso extensivo e inapropriado 

culminou no aparecimento de resistência (CAFFREY, 2007; DOENHOFF et al., 2008). 

Trata-se, portanto, de patologia pertencente ao grupo de doenças negligenciadas, que 

não despertam o interesse das indústrias farmacêuticas e nem dos setores públicos, que 

praticamente não investem na descoberta de novos fármacos para uso pela parcela da 

população com baixo poder aquisitivo (O’CONNELL, 2007).  

No contexto dos estudos de bioprospecção, que visam à descoberta de 

produtos biologicamente ativos e esperam contribuir para programas de 

desenvolvimento autossustentável pelo uso de produtos naturais, este trabalho teve 

como intento desvelar novas atividades biológicas para os compostos monoterpênicos 

dimetil-octanol, estragol e nerol. Com isso, pela magnitude do efeito deletério do 
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estresse oxidativo no organismo humano avaliou-se também a capacidade antioxidante, 

oxidante por ensaios não clínicos in vitro e em S. cerevisiae.  

Outro problema de saúde pública que impulsiona a busca por novos 

fármacos é o aumento no número de infecções bacterianas e fúngicas, além do fato dos 

antibacterianos e antifúngicos estarem entre os medicamentos mais prescritos, 

aumentando os riscos e a probabilidade de resistência. Neste âmbito, propôs-se avaliar a 

atividade antimicrobiana intrínseca dos monoterpenos estudados, bem como a sua 

capacidade de inibir a bomba de efluxo NorA de S. aureus, a qual confere resistência 

aos antibióticos fluorquinolônicos. Além disso, estudou-se parâmetros de segurança 

destes bioativos através de modelos de toxicidade e citotoxicidade in vivo e ex vivo, 

conforme demonstrado na Figura 1 (LIU et al., 2014). 

 

Figura 1 – Organização do trabalho de tese  

  

No panorama de desenvolvimento de produtos farmacêuticos a partir de 

moléculas bioativas, tem-se estudado a utilização de vetores capazes de permitir a 

otimização das propriedades físico-químicas das drogas, tornando-as mais solúveis e 

menos tóxicas no tratamento ou prevenção de doenças humanas. Entre as diversas 

estratégicas utilizadas, a inclusão de fármacos em ciclodextrinas tem se mostrado 

promissora (SABINO, 2011).  Dessa maneira, o trabalho propôs o desenvolvimento de 

um complexo de inclusão de ciclodextrina com o nerol. 

 Em resumo, esta tese de doutorado pretende fornecer subsídios para a 

bioprospecção de novos agentes terapêuticos com possíveis atividades antioxidante, 

antibacteriana, antifúngica, esquistossomicida, toxicidade tolerável e que atenda ao 
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caráter emergencial da necessidade do delineamento de fármacos com maior efetividade 

e segurança, destinada ao tratamento das morbidades com alto impacto epidemiológico 

consideradas negligenciadas e/ou resistentes às drogas de uso tradicional disponíveis.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 
 

 Realizar a bioprospecção das atividades antioxidante, antimicrobiana e 

esquistossomicida dos monoterpenos dimetil-octanol, estragol e nerol, e avaliar seus 

perfis tóxico e citotóxico como compostos naturais de importância farmacológica. 

 

2.2 Específicos 
 

• Desenvolver uma prospecção científica e tecnológica em bases de dados 

eletrônicas, sobre o uso e aplicações terapêuticas dos monoterpenos em doenças 

negligenciadas;  

• Avaliar o perfil tóxico e citotóxico dos monoterpenos através de bioensaios in 

vivo e ex vivo; 

• Avaliar o potencial oxidante, antioxidante dos monoterpenos dimetil-octanol, 

estragol e nerol frente aos radicais DPPH· e ABTS·+ e em S. cerevisiae 

proficientes e mutadas em defesas antioxidantes enzimáticas;  

• Investigar a atividade antimicrobiana intrínseca dos monoterpenos estudados, 

contra cepas de S. aureus, E. coli e C. albicans; 

• Avaliar a atividade inibidora da bomba de efluxo NorA de S. aureus, 

responsável pela resistência aos antibióticos fluoroquinolônicos; 

• Verificar a atividade anti-helmíntica in vitro do dimetil-octanol,  estragol e nerol 

em S. mansoni na fase adulta e avaliar seu efeito sobre a motilidade, integridade 

do tegumento e taxa de mortalidade deste helminto 

• Delinear, obter e caracterizar um complexo de inclusão utilizando β-

ciclodextrina e a substância nerol.  
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3. Referencial Teórico 
 

3.1 Plantas Medicinais 
  

Planta medicinal é aquela espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com 

propósitos terapêuticos (ANVISA, 2013). A utilização de plantas medicinais é muito 

antiga, sabendo-se que, desde 2300 a.C., os egípcios, assírios e hebreus cultivavam 

diversas ervas e traziam de suas expedições tantas outras. Desde a pré-história, os 

primeiros habitantes da terra com suas crenças queimavam estas plantas de odores 

agradáveis pra afastar os espíritos maléficos e manter animais perigosos distantes 

(GIOVANNINI  et al., 2016; MIRANDA, 2012). 

A diversidade de substâncias ativas em plantas medicinais tem motivado o 

desenvolvimento de pesquisas envolvendo o uso de extratos vegetais, no intuito de 

explorar suas propriedades, sendo contrapartida para pesquisa de novos fármacos com o 

objetivo de verificar a atividade dos seus metabólitos secundários (JACOBO-

HERRERA et al., 2016; VENTUROSO, 2011). 

Dentre estes distintos grupos do metabolismo secundário os terpenos se 

destacam por constituírem a maior parte de produtos secundários. Estes são formados da 

união de unidades pentacarbonadas, sendo sintetizado a partir da acetil coenzima A ou 

intermediários glicolíticos. Muitos vegetais possuem uma mistura de monoterpenos e 

sesquiterpenos voláteis chamada de óleos essenciais, os quais conferem aroma 

característico às folhas (PEIXOTO et al., 2015; SOUZA; PERETIATKO, 2014). 

 

3.1.1 Óleos essenciais 
 

Óleos essenciais são misturas de compostos químicos voláteis, produzidos 

pelo metabolismo secundário das plantas, menos densos e mais viscosos que a água à 

temperatura ambiente, podendo ser extraídos a partir de uma grande variedade de 

plantas. Dentre as principais características estão o fato de serem solúveis em álcool e 

éter, entretanto insolúveis em água. São comumente empregados como aromas e 

fragrâncias nas indústrias alimentícias e de perfumaria e cosméticos, além de 

constituintes de compostos farmacêuticos (UD-DAULA et al., 2016; SILVEIRA, 2012; 

LOREGIAN, 2013). 
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Na fitoterapia, possuem ampla ação farmacológica, sendo utilizados pelo 

seu poder medicinal e destacam-se por suas atividades farmacológicas, tais como 

antitumoral, antioxidante, antinociceptivo, antimicrobiana (ANAYA-EUGENIO et al., 

2016; UD-DAULA et al., 2016; MARTINS et al., 2014; NIKOLIC et al., 2014), 

antipirética (MUHAMMAD et al., 2013), antidepressiva, anticonvulsivante 

(SHAREEF; YELLU; ACHANT, 2013), analgésicas, expectorantes, estomáquicas, 

antimicrobianas, sedativas e estimulantes, além de possuírem características como 

cicatrizante, relaxante, vermífugo e antiviral (MAFUD et al., 2016; OLIVEIRA et al., 

2012; MIRANDA, 2012).  

Em geral, apresentam composição química complexa, contendo 

constituintes químicos de baixa massa molecular, especialmente hidrocarbonetos e 

derivados oxigenados. Na maioria das vezes são constituídos por substâncias terpênicas, 

normalmente constituída de 10 a 15 átomos de carbono (monoterpeno e sesquiterpeno). 

Os principais grupos funcionais das substâncias terpênicas encontradas no óleo são 

alcoóis, ésteres, aldeídos e cetonas de cadeia curta (SOUZA; PERETIATKO, 2014). 

 

3.2 Monoterpenos 
 

Os terpenos são hidrocarbonetos classificados de acordo com o número de 

unidades isoprênicas formadoras em: hemiterpenos (C5, 1 unidade isoprênica), 

monoterpenos (C10, 2 unidades isoprênicas), sesquiterpenos (C15, 3 unidades 

isoprênicas), diterpenos (C20, 4 unidades isoprênicas) e politerpenos (C5)n (AHARONI 

et al., 2005). (Figura 1). 

 

Figura 1 – Biossíntese de terpenos. 

 

 

Fonte: PERES, 2016. 



31 
 

 

Monoterpenos são caracterizados por terem 10 átomos de carbono e, 

portanto, duas unidades de isopreno. Apresentam grande variabilidade de 

hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos e outros oxigenados e englobam coletivamente 

muitos não apenas funcionais, mas isômeros posicionais e geométricos. Eles são 

considerados como uma das maiores famílias de produtos naturais e precussores 

importantes para a produção biotecnológica (OZ et al., 2015; PAÚL, 2012; PROBST, 

2012). 

Por sua vez, os monoterpenos são difundidos na natureza, principalmente 

nas plantas ricas em óleos essenciais, em que representam a classe majoritária na 

composição destes óleos, constituindo 90% dos mesmos, e possuem várias atividades 

farmacológicas descritas, como analgésica, anti-inflamatória, antidepressiva e 

anticonvulsivante, dentre outras (SILVA, et al., 2015; SILVA, et al., 2014; NOGUEIRA 

NETO et al., 2013). 

A grande maioria dos monoterpenos é volátil e constituinte básico de óleos 

aromáticos (óleos essenciais ou essências), como o mentol, linalol e citral, presentes na 

hortelã (Mentha, Lamiaceae), alfazema (Lavandula angustifolia L., Lamiaceae) e no 

capim-limão (Cymbopogon citratus, Poaceae). Alguns são precursores de uma classe 

especial de substâncias, os iridóides e seco-iridóides, encontrados, por exemplo, nas 

raízes de valeriana (Valeriana officinalis L., Valerianaceae) ou como unidades presentes 

nas estruturas de alguns tipos de alcaloides complexos (FERREIRA, 2014). 

Os monoterpenos mais comuns encontrados nos óleos voláteis são: nerol, 

linalol, geraniol, tujona, cânfora, limoneno e outros. Alguns monoterpenos, como o 

nerol, são bem conhecidos como constituintes da essência volátil de flores e óleos 

essenciais extraídos de plantas medicinais e ervas aromáticas, justificando sua 

importância para a indústria de perfumes e aromatizantes (KNAAK; FIUZA, 2010; 

PROBST, 2012). 

 

3.2.1 Propriedades físico-químicas do dimetil-octanol 
 

 O monoterpeno 3,7-dimetil-1-octanol (Figura 2), conhecido também 

como dihydrocitronellol, 1-octanol,3,7-dimetil e tetrahidrogeraniol, com fórmula 

molecular C10H22O, apresenta índice de refração em 1,432 ± 0,02 (est), tensão 

superficial em torno de 28,0 ± 3,0 dina/cm (est), densidade 0,824 ± 0,06 g/cm3, 

polaridade de 19,75 ± 0,5, massa molar de 158,284 g/mol, solúvel em álcool, óleos 
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fixos, propilenoglicol e água (175,4 mg/L a 25 °C) e insolúvel em glicerina. É uma 

substância química com estabilidade como fragrâncias em soluções alcoólicas, 

alcoólica antiperspirante, detergente, amaciante de roupa, limpador superfície, xampu e 

sabão (LAPCZYNSKI et al., 2008).  

Trata-se de uma substância presente em alguns óleos essenciais com 

potencial atividade fumigante (SEO et al., 2009) e aprovado pela Food and Drug 

Administration (FDA) como aromatizante, substância aromatizante sintético e como 

aditivo alimentar autorizado para adição direta aos alimentos para consumo humano. 

 

Figura 2 – Estrutura molecular do 3,7-dimetil-1-octanol 

CH3 CH3

OHCH3  
  

 O 3,7-dimetil-1-octanol pode ser preparado a partir da hidrogenação do 

geraniol ou citronelol, monoterpenos encontrados em muitas plantas aromáticas 

(LAPCZYNSKI et al., 2008). 

 

3.2.2 Propriedades físico-químicas do Estragol	
 

O monoterpeno estragol (Figura 3), quimicamente identificado como 1-

metoxi-alil-benzeno ou 4-metoxialilbenzeno, apresenta fórmula química C10H12O e peso 

molecular 148,2 g/mol, é capaz de formar misturas azeotrópicas em água e apresenta 

solubilidade conhecida em álcool e clorofórmio (SMITH et al., 2002). 

O estragol é um constituinte natural de plantas medicinais, por exemplo 

estragão, manjericão e erva-doce. Seus óleos essenciais têm sido amplamente utilizados 

em produtos alimentares como agentes aromatizantes (DE VINCENZI et al., 2000). 

 

Figura 3 - Estrutura molecular do Estragol 

OCH3

CH2
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A única diferença estrutural entre estragol e metil eugenol é que o último 

contém um segundo grupo metoxi no anel benzênico. Uma vez que contêm a mesma 

estrutura do esqueleto e os substituintes do anel, espera-se que ambas as substâncias 

exibam destino metabólico semelhante, farmacocinético e potencial toxicológico. 

Portanto, informações chave sobre o estragol, metileugenol, safrol e outros derivados de 

p- alilacoxibenzeno fornecem um base biológica e química mais abrangente, a qual se 

avalia a segurança destas substâncias (SMITH et al., 2002). 

Estudos prévios demonstraram atividade de óleos essenciais de Agastache 

contendo 49,42 % de estragol contra espécies fúngicas (SHIN, KANG, 2003). De fato, 

pesquisas mostraram os efeitos sinérgicos da combinações o entre estragol e 

cetoconazol, como uma combinação eficaz para o tratamento de infecções por Candida 

spp. (SHIN, PYUN, 2004). 

 
3.3.3 Propriedades físico-químicas do Nerol 
 

 Nerol (cis-2,6-dimetil-2,6-octadien-8-ol) é um monoterpeno que pode ser 

encontrado em várias plantas medicinais, como Lippia spp e Melissa officinales L., com 

fórmula química C10H18O, peso molecular 154,25 g/mol , ponto de ebulição de 225 ºC e 

solubilidade em água de cerca de 255,8 mg/L a 25 ºC. Trata-se de um monoterpeno, 

com radical álcool primário do tipo acíclico que é utilizado como composto de 

fragrância em perfumaria (Figura 4). Este monoterpeno apresenta atividade 

antimicrobiana, ansiolítica, antioxidante e propriedades antivirais (ANGELIS, 2002; 

SAITO, 2004). O Nerol pode apresentar atividade atraente, repelente, e até tóxica a 

insetos e microorganismos, e apresenta efeito antiespasmódico (ANGELIS, 2012; 

SAITO, 2004; MARQUES, 2013). 

 

Figura 4- Estrutura molecular do nerol 
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Para o óleo ser um produto comercializável, o mesmo deve apresentar, no 

mínimo, 75% de citral na sua composição. O citral, principal componente de óleo de 

capim-santo, é uma mistura dos isômeros geranial (trans citral) e neral (cis citral), sendo 

separáveis por cromatografia de gás líquido, o geranial e o neral podem ser 

transformados em geraniol e nerol, possuindo odor de laranja e rosas respectivamente, 

usados na fabricação de perfumes finos (MIRANDA, 2012). 

Apesar dos relatos acerca das propriedades farmacológicas do nerol, ainda 

há poucos relatos na literatura acerca das suas propriedades toxicológicas e 

farmacológicas. 

 

3.3 Pesquisa, desenvolvimento e inovação de monoterpenos para Doenças 
Negligenciadas 
 

A indústria biotecnológica é importante na pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) de novas drogas e apresenta um papel estratégico no setor social e econômico. 

Como inovar é considerado a base para o sucesso em especial na área da saúde, o setor 

farmacêutico destina milhões de dólares anualmente para financiar a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico de novos produtos (MADEIRA, BORSCHIVER, 

PEREIRA JR., 2013). 

As doenças negligenciadas (DN) são doenças causadas por agentes infecto-

parasitários que provocam importante dano físico, cognitivo e socioeconômico em 

crianças e adolescentes, principalmente, em comunidades de baixa renda. Para a saúde 

pública, elas são um desafio, em especial aquelas que chegam a causar impacto no perfil 

de morbidade (AGUIAR-SANTOS et al., 2013). 

Apesar da existência de programas de financiamento para pesquisa na área 

de Doenças Negligenciadas, eles são insuficientes para dar andamento aos avanços, 

como por exemplo, a produção de novos fármacos, métodos diagnósticos e vacinas. 

Uma das razões para esse quadro é o baixo interesse da indústria farmacêutica nesse 

tema, justificado pelo reduzido potencial de retorno lucrativo (SOUZA, 2010). 

A negligência que permeia o histórico de determinadas doenças 

transmissíveis associadas à pobreza impacta de forma direta nas condições sociais e 

econômicas de populações marginalizadas. Atualmente, mesmo com o iminente risco de 

contaminação de pelo menos 40% da população mundial por uma doença negligenciada, 
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constata-se que elas continuam em grande parte ocultas, concentradas em remotas áreas 

rurais ou em favelas urbanas (ANDRADE, 2015). 

Presentes em 149 países, as doenças tropicais negligenciadas representam 

um inimigo que se aproveita da fragilidade social e econômica. São vírus, bactérias e 

parasitos que atingem um bilhão de pessoas, sobretudo na faixa tropical do globo, onde 

estão concentradas as populações mais vulneráveis dos países em desenvolvimento. Os 

agravos mais importantes são: malária, dengue, doença de chagas, esquistossomose, 

hanseníase, leishmaniose e tuberculose (INSTITUTO OSWALDO CRUZ, 2012). 

 

3.4 Estresse Oxidativo 
 

O desequilíbrio entre espécies oxidantes e antioxidantes pode causar uma 

série de desordens celulares, como peroxidação lipídica, efeitos deleterios em proteínas 

e enzimas, bem como alterações no DNA. Estes danos, por sua vez, podem estar 

associado a inúmeras patologias, como a arterosclerose, câncer, diabetes mellitus, artrite 

reumatóide, distrofia muscular, catarata, desordens neurológicas, problemas 

respiratórios e o envelhecimento precoce (FLESCHIN et al., 2000; HIRATA; SATO; 

SANTOS, 2004), conforme esquema da Figura 5. 

 
Figura 5 – Danos ocasionados pelo estresse oxidativo em organismo humano 

 

 
Fonte: Adaptado de Fleschin e colaboradores (2000); Hirata e colaboradores 

(2004). 
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 A instalação do processo de estresse oxidativo decorre da existência de um 

desequilíbrio entre compostos oxidantes e antioxidantes, em favor da geração excessiva 

de radicais livres ou em detrimento da velocidade de remoção desses. Este processo 

conduz à oxidação de biomoléculas com consequente perda de suas funções biológicas 

e/ou desequilíbrio homeostático, cuja manifestação é o dano oxidativo potencial contra 

células e tecidos (HALLIWELL, 2006).  

 O equilíbrio entre a produção de espécies reativas derivadas do oxigênio (EROs) 

e as defesas antioxidantes determinam o grau de estresse oxidativo (VELLOSA et al., 

2013). Além disso, há evidência que a geração de espécies reativas derivadas do 

oxigênio e a resposta correspondente ao estresse oxidativo são fatores fundamentais 

para determinar ou ao menos participar do processo de determinação da longevidade 

(OLIVEIRA et al., 2009).   

 Os antioxidantes têm sido propostos como potenciais ferramentas preventivas e 

terapêuticas para combater os prejuízos e danos à saúde decorrentes do estresse 

oxidativo. Além disso, podem ser um instrumento na prevenção de doenças 

(MALDONADO et al., 2011). 

 
3.4.1 Atividade antioxidante de compostos químicos de origem vegetal  

 

A presença de radicais livres tem sido interligada com um grande número de 

doenças, onde o aumento destes é causado devido à hiperóxia (aumento na quantidade 

de oxigênio em tecidos e órgãos) e à exposição das células ou indivíduos a certos 

componentes químicos, à radiação ou à inflamação tecidual local, resultando em 

estresse oxidativo, caracterizado por um desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes 

(SILVA et al., 2010). 

Os antioxidantes quando presentes em concentrações ideais em relação aos 

substratos oxidáveis e que inibem ou atrasam significativamente os processos 

oxidativos são capazes de estabilizar os radicais livres antes que ataquem os alvos 

biológicos das células (OLIVEIRA, 2014). Os seres vivos monitoram a produção de 

radicais livres através de diversos compostos antioxidantes, os quais podem ter origem 

endógena, ou serem provenientes da dieta alimentar, tais como vitamina E, vitamina C, 

selênio e carotenoides (OLIVEIRA, 2014).  

Os antioxidantes são classificados em dois grupos, primários e secundários. 

Os primários são capazes de interromper a cadeia de radicais, cedendo hidrogênio a um 
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radical lipídico livre e assumindo a forma de radical estável. Os secundários reduzem o 

processo de iniciação, utilizando agentes quelantes de metais (BERGAMASCHI, 2010). 

Dentre os métodos para avaliação da atividade antioxidante disponíveis, os 

métodos de inibição de radicais 2,2-difenil-1-picrilhidrazila (DPPH), 2,2’-azino-bis (3-

etilbenzotiazolin) 6-ácido sulfônico (ABTS) e Potencial Redutor de Ferro, realizados 

através do espectrofotômetro, são os mais utilizados. 

 

3.5 Esquistossomose 
 

A esquistossomose é uma doença causada pelo trematódeo Schistosoma 

mansoni, cujas formas adultas habitam os vasos mesentéricos do hospedeiro e as formas 

intermediárias se desenvolvem em caramujos gastrópodes aquáticos do gênero 

Biomphalaria. Inicialmente, a doença é assintomática, podendo evoluir para formas 

clínicas extremamente graves e levar o paciente ao óbito (BRASIL, 2010). 

Trata-se de uma parasitose que atinge diversas regiões do mundo: Américas 

do Sul e Central, África e Oriente Médio, estimando-se que 200.000.000 de pessoas 

estejam afetadas. Ovos do parasita podem se localizar na parede do intestino induzindo 

inflamação, fibrose e formação de granuloma no fígado causando fibrose hepática e 

hipertensão portal, ou podem se instalar nos pulmões, medula espinhal ou outros tecidos 

(PASSOS-CASTILHO et al., 2016; SADEK et al., 1986). 

Embora possua uma baixa mortalidade, com 80% dos casos concentrados na 

África, a esquistossomose consta entre as enfermidades negligenciadas de maior 

importância após reavaliação da OMS. Consequência da espoliação crônica que acarreta 

aos pacientes, com comprometimento da capacidade cognitiva e de aprendizado das 

crianças e da força de trabalho dos adultos jovens (CARVALHO et al., 2008). 

 Apesar de ter tratamento, a exposição permanente dos grupos de risco aos 

caramujos e à água contaminada incorre na reincidência cíclica da infecção. Estima-se 

que 2,5 milhões de pessoas sejam portadoras da doença no Brasil. Em maio de 2012, o 

Ministério da Saúde adotou a resolução da Assembleia Mundial de Saúde para 

eliminação da esquistossomose como problema de saúde pública até 2020. Em junho de 

2012, a Fiocruz e o Instituto Oswaldo Cruz divulgaram a aprovação da segurança da 

primeira vacina contra esquistossomose na fase 1 de testes clínicos (INSTITUTO 

OSWALDO CRUZ, 2012). 
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O ciclo biológico do S. mansoni é complexo, pois é formado por duas fases 

parasitárias: uma no hospedeiro definitivo (vertebrado/homem) e outra no hospedeiro 

intermediário (invertebrado/caramujo) (Figura 6). Há, ainda, duas passagens de larvas 

de vida livre no meio aquático, que se alternam com as fases parasitárias. As etapas 

evolutivas consistem no verme adulto (macho e fêmea), ovo, miracídio, esporocisto, 

cercária e esquistossômulo. O ciclo evolutivo do parasito se completa, em condições 

favoráveis, em torno de 80 dias. No homem, o ciclo é sexuado e o período decorrido 

entre a penetração das cercárias e o encontro de ovos nas fezes é de cerca de 40 dias. No 

molusco, o ciclo é assexuado e também dura, aproximadamente, 40 dias (KATZ, 

ALMEIDA, 2003). 

Os vermes adultos vivem nos vasos sangüíneos que ligam o intestino ao 

fígado (sistema porta-hepático) do hospedeiro vertebrado. O macho é de cor 

esbranquiçada e mede de 6 a 13 mm de comprimento por 1,1 mm de largura. A fêmea é 

cilíndrica e mais fina e longa que o macho. Mede de 10 a 20 mm de comprimento por 

0,16 mm de largura. Como não apresentam órgão copulador, a cópula ocorre pela 

justaposição dos orifícios genitais feminino e masculino, quando a fêmea está alojada 

no canal ginecóforo (KATZ, ALMEIDA, 2003). 
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Figura 6 - Ciclo biológico do S. mansoni 

Fonte: (CARVALHO et al., 2008). 

 

Neste contexto, programas de controle da esquistossomose devem ser 

desenvolvidos considerando-se a quimioterapia efetiva, em massa ou individual; 

controle do hospedeiro intermediário; redução da contaminação da água ou do contato 

com esta; modificação das condições de vida das populações expostas; educação para a 

saúde. O tratamento da doença depende da fase em que se encontra a infecção, variando 

desde anti-histamínicos locais e corticosteroides tópicos na fase aguda, ao uso de 

praziquantel e oxaminiquine na fase crônica. A principal forma de minimizar o impacto 

desta doença endêmica é sua profilaxia e controle com medidas que se referem a vários 

âmbitos da saúde pública (VITORINO et al., 2012). 

A ação anti-helmíntica do praziquantel deve-se provavelmente à inibição da 

bomba Na+, K+ dos esquistossomos, aumentando a permeabilidade da membrana do 

helminto a certos cátions monovalentes e divalentes, principalmente o cálcio que leva à 

intensificação da atividade muscular, seguida por contração e paralisia espástica. Como 

consequência, os helmintos se separam dos tecidos do hospedeiro e são rapidamente 
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deslocados das veias mesentéricas para o fígado, ao passo que os helmintos intestinais 

são expelidos (KOROLKOVAS, 1998). 

3.6 Atividade Antimicrobiana 
 

Nos últimos anos o interesse científico em investigações químicas e 

farmacológicas sobre as propriedades biológicas de plantas medicinais tem ganhado 

ênfase. O consumo excessivo de antibióticos no mundo tem repercutido na resistência 

bacteriana, o que ocasionou um sério problema de saúde pública. Há o risco do retorno 

a era pré-antibiótica principalmente, devido à necessidade de descoberta de novos 

fármacos com esta finalidade.  (SAÚDE-GUIMARÃES, 2007; COUTINHO, 2008). 

Neste sentido, as propriedades antimicrobianas de extratos e óleos 

essenciais de diversas espécies vegetais têm sido reconhecidas e estudadas 

empiricamente durante séculos, mas foram cientificamente confirmadas apenas 

recentemente (LORENZI et al., 2009; ARANA SANCHEZ et al., 2010; KARPANEN 

et al., 2010; BARRETO et al., 2014). O uso de plantas como fonte para medicamentos é 

predominante em países em desenvolvimento. Trata-se de uma solução alternativa para 

a terapêutica de problemas de saúde e está bem estabelecido em algumas culturas e 

tradições, especialmente na Ásia, América Latina e África (SHALE et al., 1999). No 

Brasil, estudos com esta finalidade são de grande importância, uma vez que plantas 

medicinais têm sido utilizadas em várias áreas da saúde como forma alternativa de 

tratamento e prevenção de infecções e doenças. Vários componentes de extratos podem 

aumentar a permeabilidade da membrana celular, aumentando a penetração de 

antibióticos, principalmente compostos apolares como taninos, flavonóides e terpenos, 

todos com diversos relatos de atividade biológica (MATIAS, 2013).  

Além disso, os óleos essenciais derivados de plantas medicinais, apresentam 

uma característica importante dos componentes, a hidrofobicidade, que permite interagir 

com os lipídeos da membrana celular bacteriana e mitocondrial, alterando a organização 

das estruturas celulares, tornando-as permeáveis. O extravazamento de moléculas e íons 

essenciais levará a morte celular dos microrganismos. Silva et al. (2003) relata que a 

exposição aos antifúngicos provoca danos à membrana celular, deixando-as solúveis e 

com fraturas significativas, o que acabam expondo o seu conteúdo celular. 

Além de aumentar a permeabilidade celular aos antibióticos, os produtos 

naturais podem também interferir nos sistemas enzimáticos das bactérias que estão 
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integrados a membrana celular, sejam eles os mecanismos de produção de energia 

(fosforilação oxidativa) ou sistemas de efluxo (MATIAS, 2013; WENDAKOON,1995). 

Estes efeitos podem ser obtidos pela combinação de antibióticos com extrato em 

concentração sub-inibitória aplicada diretamente ao meio de cultura (COUTINHO, 

2008). 

As bombas de efluxo são proteínas presentes nas membranas, representadas 

na figura 7. Neste tipo de resistência ocorre um efluxo, isto é, o transporte activo dos 

antibióticos do meio intracelular para o meio extracelular (DZIDIC, SUSKOVIC, KOS, 

2007). 

 

Figura 7 - Representação dos mecanismos de resistência através da 

existência de bombas de efluxo (ANVISA, 2007). 

 
 

Este mecanismo afeta todas as classes de antibióticos, no entanto apresenta 

maior eficácia na presença de macrolideos, tetraciclinas e fluoroquinolonas (DZIDIC, 

SUSKOVIC, KOS, 2007). 

O uso de extratos como agentes antimicrobianos demonstra um baixo risco 

de aumento da resistência microbiana a sua ação, porque são misturas complexas, 

fazendo com que haja maiores dificuldades para adaptabilidade microbiana e com isso, 

menor probabilidade de geração de linhagens resistentes (DAFERERA, 2003). Além da 

atividade antibacteriana direta, os produtos naturais têm sido estudados também como 

agentes moduladores da atividade antibiótica, aumentando a atividade de antibióticos 

contra bactérias resistentes a estas drogas (COUTINHO, 2008). 
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3.7 Sistema de Vetorização de fármacos utilizando ciclodextrinas 
 

A procura por drogas mais solúveis e menos tóxicas e que trate ou previna 

doenças humanas tem sido objetivo de vários estudos. Entre as várias estratégias 

utilizadas para a inserção de novos fármacos na terapêutica, a vetorização de fármacos 

através de diversos sistemas mostra-se promissora. Estes consistem em operações que 

visam a modulação e, se possível, o direcionamento da distribuição de uma substância, 

associando a um sistema apropriado, denominado vetor (SABINO, 2011). 

 Os sistemas utilizados são de natureza variável e mais ou menos 

sofisticados, mas, o principio geral da vetorização é igual. Consiste em permitir que a 

distribuição seja a mais independente possível das propriedades da substancia em si e 

submetê-la às propriedades de um vetor apropriado, escolhido em função do objetivo 

visado (PUISIEUX; ROBLOT, 2014). 

 Os vetores atualmente propostos podem ser divididos em três grupos 

principais de acordo com suas composições, características e ação no organismo. Os de 

primeira geração são as microesferas e são caracterizados por liberarem uma substancia 

ativa no seio do alvo visado. Neste caso é necessário aplicar um modo de administração 

especial. Os de segunda geração são aqueles propriamente ditos, capazes de veicular o 

fármaco até o alvo visado, com tamanhos menores que um micrometro e que podem ser 

administrados por via geral; os de terceira geração reconhecem especificamente o alvo 

visado podendo ser obtidos por vetores de segunda geração ligados a outras moléculas 

capazes de dirigi-los aos sítios alvos (FALLEIROS; BRANDL; FONSECA, 2011). 

Uma formulação farmacêutica deve ter, como uma das suas principais 

características, a capacidade de transportar o fármaco e permitir a sua liberação no local 

desejado (órgão, tecido ou célula). Esta deve conseguir proteger o fármaco de possíveis 

degradações ao longo do seu transporte no corpo humano, desempenhando atividade 

farmacológica com menos efeitos adversos. A tendência terapêutica atual e do futuro 

será a obtenção de complexos de inclusão que atinjam um alvo bem definido, sem haver 

dispersão farmacológica em outros locais do organismo (FONSECA, 2011).  

 Fármacos pouco solúveis em água apresentam, em geral, problemas de 

biodisponibilidade, sendo a dissolução o fator limitante para a absorção dos mesmos. A 

solubilidade de um fármaco e seu comportamento em água é uma importante 

característica, porque a água é o principal constituinte de toda matéria viva. A 

solubilidade e a ionização de fármacos na água, juntamente com o coeficiente de 
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partição dos fármacos entre a água e lipídios, influenciam a facilidade de passagem 

através de uma membrana celular, assim como transporte de um fármaco desde sua via 

de administração até o seu sítio de ação (MELO et al., 2007). 

 As ciclodextrinas são um grupo de oligossacarídeos capazes de formarem 

complexos de inclusão com diversos fármacos. Através desta complexação, a 

solubilidade de alguns fármacos hidrofóbicos pode ser melhorada sem que a estrutura 

da molécula seja alterada (SILVA, 2011) (Figura 8). As ciclodextrinas apresentam uma 

capacidade de complexação para elevado número de fármacos hidrofóbicos, está 

disponível em elevadas quantidades a baixo custo e o seu uso esta aprovado como 

excipiente para fármacos na indústria farmacêutica. As CDs têm sido particularmente 

usadas devido às suas propriedades complexantes por aumentar a solubilidade e 

dissolução dos fármacos pouco solúveis, diminuir a irritação gástrica, dérmica ou ocular 

causada por determinados fármacos; eliminar odores ou sabores desagradáveis e 

prevenir interações entre diferentes fármacos (ARRAIS, 2012). 

 
 

Figura 8 - Estrutura química da β-ciclodextrina 
 

 
Fonte: ARRAIS (2012, p. 31) 
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Capítulo I - Aplicações de monoterpenos para o tratamento de doenças 
negligenciadas: Um estudo prospectivo do nerol 

 

Resumo 
Monoterpenos ocorrem naturalmente em óleos essenciais de várias espécies de plantas e 

têm uma grande variedade de atividades biológicas. As atenções sobre os compostos 

naturais, especialmente aqueles que são derivado de plantas, crescem diariamente. O 

Nerol, um monoterpeno com importantes atividades biológicas, juntamente com suas 

outras aplicações, pode ser uma ferramenta promissora neste contexto. Ao considerar as 

circunstâncias acima referidas, o presente estudo teve como objetivo realizar um estudo 

prospectivo científico e tecnológico sobre este monoterpeno, com ênfase no tratamento 

de doenças negligenciadas, juntamente com outros monoterpenos. Foi realizada uma 

pesquisa abrangente e sistemática dos artigos publicados da CAPES, ScienceDirect e 

Pubmed, enquanto para busca de patentes, utilizou-se da base do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial do Brasil (INPI), European Patent Office (EPO), World 

Intellectual Property Organization (WIPO) e United States Patent and Trademark 

Office (USPTO). Os resultados sugeriram que os monoterpenos têm potenciais 

terapêuticos contra malária, dengue, esquistossomose, tuberculose, leprose, 

leishmaniose e doença de Chagas. Especialmente, o nerol tem potencial anti-

tuberculose. Em conclusão, mais pesquisas são recomendadas com nerol no contexto do 

tratamento de doenças negligenciadas. 

 

Palavras-chave: monoterpenos; nerol; doenças negligenciadas. 

 

Abstract 
Monoterpenes are naturally occurred essential oils in various plant species having a 

wide range of biological activities. Attentions on the natural compounds, especially 

those are plant-derived is growing day by day. Nerol, a monoterpene having some 

important biological activities along with its other applications, may be a hopeful tool in 

this context. By considering the above circumstances, this study aimed to perform a 

scientific and technological prospective study on this charming monoterpene with an 

emphasis on the treatment of neglected diseases along with other monoterpenes. We 

conducted a comprehensive and systematic search for published articles, periodicals, 
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magazines in the CAPES, ScienceDirect and Pubmed, while for patents we have gone 

through search in National Institute of Industrial Property of Brazil (INPI), European 

Patent Office (EPO), World Intellectual Property Organization (WIPO) and United 

States Patent and Trademark Office (USPTO). Results suggesting monoterpenes have 

therapeutic potentials against malaria, dengue, schistosomiasis, tuberculosis, leprosies, 

leishmaniasis and chagas diseases. Nerol has anti-tuberculosis potential. In conclusion, 

more researches are recommenced with nerol in a context of treatment of neglected 

diseases.  

 

Keywords: monoterpene; nerol; neglected diseases. 

 

1. Introdução  
 

 Hoje em dia, os produtos naturais têm grande atenção para o tratamento de 

várias doenças (MARQUES et al., 2013). Dentre eles, os ólesos essenciais têm 

merecido especial importância por apresentarem promissora terapêutica, sendo 

considerados como ferramentas de promoção da saúde. Monoterpenos, uma classe de 

terpenos obtidos de OE são evidenciados para um relevante número de atividades 

biológicas (CRAVEIRO, MACHADO, 1986; COWAN, 1999). 

O nerol (cis-2,6-dimethyl-2,6-octadien-8-ol) é um monoterpeno com potencial 

atividades biológicas em vários sistemas testes in vitro e in vivo (MARQUES et al., 

2013). Sua ação é reportada no sistema nervosa central (SNC), como antidepressiva, 

ansiolítica, antinociceptiva e anticonvulsivante, além de apresentar atividades 

antioxidante, anti-inflamatório, antimicrobiano e anti-helmíntico (NOGUEIRA et al., 

2013; ALMEIDA et al., 2014; COSTA et al., 2014; SILVA et al., 2014). Deve-se 

mencionar também que o nerol é encontrado em várias plantas medicinais, as quais são 

reportadas na literatura com atividades antioxidante, antimicrobiana e neuroprotetiva 

(ALLAHVERDIYEV et al., 2004; ESCOBAR et al., 2010; KENNEDY et al., 2013). 

Além disso, o nerol é usado como fragrância em cosméticos e produtos de limpeza 

(LAPCZYNSKI et al., 2008). 

 Neste sentido, substâncias de ocorrência natural revelam-se como alternativas 

terapêuticas para doenças negligenciadas (DN), que são um grupo de patologias que 

representam risco de morte a mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo (WHO, 
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2016). A maioria dos afetados são as populações pobres de áreas rurais remotas, favelas 

urbanas, ou zonas de conflito, muitas vezes em regiões pouco desenvolvidas. Essas 

doenças não só afetam diretamente a saúde, mas representam um ciclo vicioso de 

eventos socioeconômicos que reforçam o feedback sobre o outro que conduz para 

inescapável pobreza de um número considerável da população (ANDRADE, 2015). É 

importante salientar que as terapias existentes para as DNs são em grande parte 

baseadas em drogas com toxicidade e propensas a efeitos secundários graves, e, este 

panorama, leva a busca de novos agentes com mais eficácia e segurança (WHO, 2016). 

 Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática do ponto de 

vista científico e tecnológico em monoterpenos com as aplicações para as DNs 

subjacentes, com atenção especial para o nerol. 

 

2. Materiais e métodos  
 

Os artigos foram pesquisados em bancos de dados dos Periódicos da CAPES 

(http://www.periodicos.capes.gov.br), Science Direct (http://www.sciencedirect.com) e 

PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Os artigos encontrados em mais de 

uma base de dados não foram contabilidados em duplicidade. A busca de patentes foi 

realizada na base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil 

(INPI), European Patent Office (EPO), World Intellectual Property Organization 

(WIPO) e United States Patent and Trademark Office (USPTO). Evidências contendo 

mesmas informações foram substituídas pelo documento mais recente. 

A pesquisa (até novembro de 2015) foi realizada com as palavras chave 

‘monoterpenes’, ‘nerol’ e foram pareadas com ‘neglected diseases’, ‘malaria’, ‘leprosy’, 

‘leishmaniasis’, ‘dengue’, ‘chagas disease’, ‘tuberculosis’ and ‘schistosomiasis’. Não 

foram impostas restrições de linguagem. 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Resultados científicos e tecnológicos 
 

Nas buscas por artigo, períodicos e revistas, foram encontrados 57 periódicos e 

98 artigos com abordagem para monoterpenos, nas bases eletrônicas utilizadas. 
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Enquanto o ScienceDirect representou 61,29% dos achados, o portal da CAPES e 

Pubmed ficaram com 36,77% e 1,94%, respectivamente. Dentre as 213 evidências, 

66,19% dos artigos pertencem ao banco de dados SD, 27,23% ao periódicos CAPES e 

6,57% dos artigos ao PubMed (PM), respectivamente. No entanto, as patentes 

procuradas as bases de dados, demonstraram que a WIPO constitui 47,06% dos 

achados, seguido por 41,18% e 11,76% no EPO e INPI, respectivamente para 

monoterpenos. Nenhuma patente foi encontrada no USPTO. Por outro lado, o nerol faz 

parte de 76 documentos de patentes, entre as quais 98,68% pertencem à USPTO, 

enquanto a base de dados WIPO representou apenas 1,32% das patentes encontradas. 

Não foram encontradas patentes na base de dados brasileira INPI e na européia EPO 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Evidências em bases de dados eletrônicas de monoterpenos e nerol em 

doenças negligenciadas (após triagem). 

Substâncias Artigos, periódicos e 

revistas  

Patentes 

CAPES PM SD INPI EPO USPTO WIPO 

Monoterpenos 57 3 95 2 7 0 8 

Nerol 58 14 141 0 0 75 1 

 PM: PubMed; SD: ScienceDirect; INPI: Instituto National de Propriedade Industrial do 

Brasil; EPO: European Patent Office; WIPO: World Intellectual Property Organization; 

USPTO: United States Patent and Trademark Office 

 

Os resultados da Tabela 2 sugerem que as evidências (periódicos, revistas e 

artigos) em malária (41,11 %) são promissores para o nerol, seguidos então pelo 

achados em tuberculose (25,89 %), dengue (8,12 %) = hanseníase (8,12 %), 

esquistossomose (6,59 %) e leishmaniose (5,08 %) = Doença de chagas (5,08 %), 

respectivamente. Mais evidências foram encontradas no ScienceDirect, as quais foram 

seguidas em ordem por portal da Capes e PubMed. A busca de patentes foi relacionada 

na seguinte ordem de achados, malaria (30,00 %) > leishmaniose (22,50 %) > 

tuberculose (20,00 %) > dengue (15,00 %) > hanseníase (7,50 %) > esquistossomose 

(5,00 %) > Doença de chagas (0,00 %). A maioria dos documentos patentários 

encontrados estavam depositados na base USPTO (98,75 %), enquanto o WIPO 
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representou 1,25 % dos achados. Não foram encontradas patentes nas bases de dados do 

INPI e EPO.  
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Tabela 2. Evidências em bases de dados de aplicação do nerol em doenças 

negligenciadas.  

DNs  
Artigos, periódicos e 

revistas  Patentes 

CAPES PM SD INPI EPO USPTO WIPO 
Malária 38 2 45 0 0 23 1 

Dengue 7 2 7 0 0 12 0 

Schistosomose 0 3 10 0 0 4 0 

Tuberculose 3 2 48 0 0 16 0 

Hanseníase 0 0 16 0 0 6 0 

Leishmaniose 0 1 9 0 0 18 0 

Doença de 

Chagas 
0 4 6 0 0 0 0 

PM: PubMed; SD: ScienceDirect; INPI: Instituto National de Propriedade Industrial do 

Brasil; EPO: European Patent Office; WIPO: World Intellectual Property Organization; 

USPTO: United States Patent and Trademark Office 

 

A Figura 1 mostra que Israel é o maior proprietário de patentes (31,06 %) em 

DNs, as que foram seguidos por AW > US > CA > MA = NL = PA > AT = IN = LU > 

BS = FG = GA = IT = JP = ML = NO = UY, respectivamente.  
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Figura 1. Patentes depositadas em doenças negligencias de acordo com o percentual 

ocupado pelos países de depósito [AW = Aruba; BS= Bahamas; CA = Canadá; FJ= Fiji; 

GA= Gabon; GB= Reino Unido; IL = Israel; IN = Índia; IT= Itália; JM= Jamaica; JP= 

Japão; LU= Luxemburgo; MA= Marrocos; ML= Mali; NL = Holanda; NO= Noruega; 

PA= Panamá; US= Estados Unidos; UY = Uruguai]  
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Uma análise temporal demonstra que as patentes que foram encontradas de 1992 

a 2014 mostram nos anos de 2004, 2009 e 2013 achados de 8 documentos de patente em 

cada ano, seguidos pelos anos de 2010 (7) > 2007 (6) > 2003 (5) = 2006 (5) > 2000 (4) 

= 2001 (4) = 2012 (4) > 1997 (3) = 2002 (3) = 2014 (3) > 1992 (1) = 1994 (1) = 1995 

(1) = 1999 (1) = 2011 (1), respectivamente.   

 

3.2. Resultados em Doenças Negligencidas (DNs) 
  

3.2.1. Atividade anti-malária 
 

Os terpenos são potenciais alternativas de atividade antimalárica (Parshikov et 

al., 2012). Extrato clorofórmico de frutas de Couroupita guianensis foi relatado com 

ação contra uma série de microorganismos patogênicos, incluindo micobactérias. Ele 

também inibiu significativamente a formação de biofilme dos agentes patogênicos (AL-

DABI et al., 2012). O óleo essencial obtido do extrato de folhas de Plinia 

cerrocampanensis foi relatado com significativa atividade antimalárica (DURANT et 

al., 2014). Kpoviessi e colaboradores (2014) descobriram que o óleo essencial do 

gênero Cymbopogon apresentou potencial atividade contra Trypanosoma brucei e 

Plasmodium falciparum. Óleos essenciais obtidos a partir de Lippia multiflora também 

evidenciaram ação contra Plasmodium falciparum (VALENTIN et al., 1995). O extrato 

etanólico de Ocimum sanctum também demonstrou capacidade  antimalárica 

(ARCHANA, NAMASIVAYAM, 2000). Além disso, o geraniol, isômero trans do 

nerol, demonstrou em modelo in vivo atividade anti-malária (SINGH et al., 2003). 

Parshikov e colaboradores (2012), também introduziram alguns novos terpenos com 

atividade anti-malária. Um número de OE derivados de plantas, incluindo 

monoterpenos foram descobertos com potencial atividade repelente de mosquitos por 

Pohlitet e colaboradores (2011). Vale ressaltar ainda que as nanocápsulas preparadas 

com onopordopicrina, um sesquiterpeno, apresentaram atividade significativa contra a 

malária  (ESMAEILI et al., 2012). 

 

3.2.2. Atividade contra dengue  
 

Conti e colaboradores (2010) reportaram que as larvas de Aedes albopictus são 

suscetíveis aos óleos essenciais de Achillea millefolium, Lavandula angustifolia, 
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Helichrysum italicum, Foeniculum vulgare, Myrtus communis e Rosmarinus officinalis. 

OEs de folhas de Salvia dorisiana, S. longifolia, and S. sclarea da família Lamiaceae, 

exibiram potente atividade anti-A. albopictus (CONTI et al., 2012).  Adicionalmente, 

OEs de Citrus sinensis, C. limon e C. paraíso e seus componenetes foram relatados com 

potencial atividade larvicida contra um número considerável de mosquistos 

(GIATROPOULOS et al., 2012). Pohlit e colaboradores (2011) fizeram uma revisão 

demonstrando que os OEs tem promissora capacidade repelente.  

Uma pesquisa conduzida por Pandey e colcaboradores (2013) atribuiu 

significante atividade contra A. aegypti para o acetatto de eugenil, acetate de linalil, 

acetate de terpinil, acetate de mentil, acetate de geranil  juntamente com os 

monoterpenos eugenol, linalool, terpineol, L-mentol e geraniol, com um valor de LC50 

entre 50.2 a 415 ppm.  A pesquisa feita por Nyasembe  e colaboradores (2014) mostra 

que compostos fitoquímicos voláteis podem ser boas opções como repelente de 

mosquisto.  

 

3.2.3. Atividade esquistossomicida 
  
 

Mors e colaboradores (1967) mostraram que o trans (-)-14,15-epoxigeranil-

geraniol  tem potencial atividade esquistossomicida. Timol, β-citronelol, carvacrol e 

geraniol inibem fortemente o vetor do Schistosoma mansoni (RADWAN et al., 2008). 

OEs isolados  a partir de Cymbopogon winterianus exibiram significativa atividade 

esquistossomicida com valores de LC50 entre  22,0 and 181,0 mg/L (RODRIGUES et 

al., 2013). 

 

3.2.4. Potencial anti-tuberculose 
 

Os OEs de frutas de C. guianensis tiveram ação relatada contra Mycobacterium 

tuberculosis (AL-DHABI et al., 2012). Neste sentido, Kumar e colaboradores (2013) 

observaram que os extratos de Plumeria bicolor inibem significativamnete o 

crescimento M. tuberculosis, bem como de cepas de M. tuberculosis mutiressistentes. 

Juntamente com o nerol, plumericina e isoplumericina foram citados como potenciais 

candidatos a atividade anti-tuberculose. A atividade anti-tuberculose de OEs também foi 

observada por Kumar e colaboradores (2013) com extratos de Plumeria bicolor.  Vale 

ressaltar que o ácido meso-dihidroguaiarético também apresentou potencial anti-M. 
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tuberculosis (CLEMENTE-SOTO et al., 2014). De acordo com Chinsembu (2015), OEs 

são uma alternativa potencial com atividade anti-tuberculose.  

 

3.2.5. Atividade contra hanseníase  
 

Ross (1949) sugeriu que o timol (um monoterpeno fenólico natural derivado do 

cimeno) tem atividade contra hanseníase. Em 1955, Floch e Gelard  também 

demonstraram atividade semelhante.  

 

3.2.6. Potencial atividade leishmanicida e contra Doença de Chagas  
 

Os monoterpenos com este tipo de atividade ainda estão sendo investigados, a 

despeito de um grande número de plantas medicinais com potencial atividade 

leishmanicida (ROCHA et al., 2005; MEDEIROS et al., 2011; ROHLOFF et al., 2013; 

MELO et al., 2013; SINGH et al., 2014; BAHMANI et al., 2015; DEMARCHI et al., 

2015; BOSQUIROLI et al., 2015; RODRIGUES et al., 2015).  Saponinas obtidas a 

partir de Calliandra pulcherrima e Quillaja saponaria foram relatadas com atividade 

leishmanicida significante contra as espécies Leishmania donovani e L. chagasi (NICO 

et al., 2007). Dois monoterpenos, minutin A e B extraídos e purificados de folhas de 

Micromelum minutum demonstraram ação contra Leishmania major com valores de 

IC50 entre 9,8 a 26,2 µM (SAKUNPAK et al., 2013). OEs de Thymus capitellatus tem 

capacidade  evidente contra leishmaniose com os valores de IC50 entre 35 a 62 µg/mL 

(MACHADO et al., 2014). De outra forma, Morais e colaboradores (2014) encontraram 

alguns derivados de timol e eugenol com atividade leishmanicida potente.   

 

4. Conclusão 
 

Resultados consistentes obtidos apontam para o número significativo de 

trabalhos científicos e depósitos de patentes envolvendo o monoterpeno nerol. Contudo, 

quando o relaciona às doenças negligenciadas há uma deficiência no número de 

publicações específicas, o que demonstra a necessidade de mais pesquisas neste campo 

e o potencial desta substância para estudos inéditos neste sentido. 
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Capítulo II - Formulações farmacêuticas contendo monoterpenos:  uma 
prospecção tecnológica 

 
 
Resumo 

Atualmente, a busca de novos produtos farmacêuticos à base de plantas revela uma 

alternativa ao desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional. Nesse sentido, os 

monoterpenos são hidrocarbonetos derivados de plantas medicinais que já possuem 

diversos estudos sobre suas propriedades farmacológicas. O objetivo desse trabalho foi 

realizar uma prospecção tecnológica de formulações monoterpênicas, analisando a 

participação do país e o estado da arte nos depósitos de pedidos de patentes em bases 

nacionais e internacionais até o momento. Para isso, a prospecção foi realizada no 

Banco Europeu de Patentes, no banco da Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual, no Banco Americano de Marcas e Patentes e no banco de dados do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial do Brasil. As classificações internacionais mais 

abundantes nessa prospecção foram A01N, A61K e C09D. O maior número de patentes 

foi depositado nos últimos 10 anos. A China é o país com maior número de patentes já 

depositadas. 

 

Palavras-chave: formulação; monoterpeno; prospecção. 

 

Abstract 

Currently, the search for new herbal pharmaceutical products reveals an alternative to 

developing the national pharmaceutical industry. In this sense, monoterpenes are 

hydrocarbons derived from medicinal plants which already have several studies about 

its pharmacological properties. This work aimed perform a technologic prospection of 

monoterpenic formulations, analyzing the country’s participation and the state of the art 

in the filings of patents in international bases yet. This way, prospection was performed 

on European Patents Office, on World Intellectual Property Organization, on United 

States Patent and Trademark Office and on Institute of Industrial Property of Brazil 

database. The most abundant international classifications on this prospection were 

A01N, A61K e C09D. The largest number of patents was filed in the last 10 years. 

China is the country with highest number of patents already filed. 

Key-words: formulation; monoterpene; prospection. 
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1. Introdução 
 

 O presente trabalho relata o estágio de desenvolvimento tecnológico e científico 

da utilização de monoterpenos em formulações farmacêuticas. Monoterpenos são os 

principais componentes das resinas (cola ou goma das árvores), podendo compor os 

óleos essenciais. Essas substâncias são produzidas e emitidas pelas folhas de árvores e 

possuem propriedades de grande interesse médico, dentre elas antimicóticas, 

cardiovasculares, antihelmínticas, antibióticas e anti-inflamatórias (BELANGER, 1998; 

FERNANDES et al., 2005; SANTOS et al., 2011).  

Apesar do uso de plantas com fins terapêuticos é uma tradição milenar presente 

nas culturas de várias nações, constituindo um recurso alternativo de grande aceitação 

(SANTOS et al., 2008). Entretanto, a total aceitação de drogas derivadas de plantas e a 

fitoterapia na medicina científica poderão ocorrer somente se estes produtos cumprirem 

os mesmos critérios de eficácia, segurança e controle de qualidade que os produtos 

sintéticos (RATES, 2001), já que os produtos derivados de plantas devem ter eficácia 

avaliada e confirmada, assim, como deve ser garantida que sua administração a 

organismos vivos ocorra sem riscos para sua saúde (BRASIL, 2010). 

No contexto social moderno, algumas limitações atuais do uso de medicamentos, 

como altos custos de alguns produtos disponíveis no mercado, favorecem o retorno ao 

estudo de plantas com propriedades medicinais para o controle de diversas doenças 

(HAMMOND et al., 1997). As necessidades do mercado farmacêutico aliadas ao 

reconhecimento de que pesquisas com plantas medicinais usadas na medicina popular 

representam uma abordagem compatível com o desenvolvimento de novas drogas 

levaram a um aumento do número de publicações neste campo, em virtude do 

reconhecimento da importância desta área de estudo por parte das instituições privadas 

ou governamentais (RATES, 2001).  
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2. Metodologia 
 

No presente trabalho, a prospecção foi baseada na pesquisa de patentes nas bases 

de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI), European 

Patent Office (EPO), no United States Patente and Trademark Office (USPTO) e na 

World Intellectual Property Organization (WIPO), utilizando as palavras-chaves 

formulation ou formulação, monoterpene ou monoterpeno e formulation and 

monoterpene ou formulação and monoterpeno.  

A pesquisa de patentes foi realizada em abril de 2013. Foram analisados todos 

os pedidos de patentes existentes entre 1984 (ano do primeiro depósito) até o presente 

momento. 

 

3. Resultados e Discussão 
 

 A prospecção tecnológica foi utilizada como um meio sistemático de mapear 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos, os quais são capazes de influenciar de 

forma significativa uma indústria, a economia ou a sociedade como um todo 

(OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2012, p. 505; SERAFINI et al., 2012, p. 427). 

 Primeiramente, foi avaliado o número de pedidos de patentes depositados por 

base de dados de acordo com os termos utilizados (Tabela 1). Foram encontrados 

muitos documentos envolvendo os termos monoterpeno ou monoterpene, 

principalmente nas bases EPO (570) e WIPO (382). O mesmo foi observado com o 

termo formulação ou formulation, com 54813 documentos na WIPO e 77226 

documentos na EPO. Entretanto, quando confrontados os termos monoterpene and 

formulation e monoterpeno e formulação, pode ser observado que o número de pedidos 

de patentes depositados é bastante reduzido (Tabela 1), o EPO possui 11 pedidos, 

enquanto que a WIPO possui 5. Além disso, nenhum pedido de patente está depositado 

no INPI.  
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Tabela 1 - Número de patentes depositadas por base de dados envolvendo os diferentes 

termos utilizados. 

Palavra-chave INPI EPO USPTO WIPO 

Monoterpene ou monoterpeno 10 570 6 382 

Formulation ou formulação 6436 77226 1432 54813 

Monoterpene and formulation ou 

monoterpeno e formulação 

0 11 1 5 

 

 

Considerando que as bases do EPO e WIPO possuíam um número maior de 

patentes depositadas envolvendo o termo monoterpene and formulation, a pesquisa foi 

conduzida no sentido de explorar melhor as informações que essas bases pudessem 

fornecer a respeito da distribuição de patentes por país, ano de depósito e por 

Classificação Internacional de Patente (CIP). 

 

3.1.	Patentes	depositadas	no	EPO	

 

De acordo com a Figura 2, a China e a Alemanha são os maiores detentores de patentes 

envolvendo formulações monoterpênicas. Não há registro de depósito de patente por 

nenhuma patente brasileira e apenas uma patente australiana, países detentores das 

maiores biodiversidades de plantas, do qual se esperava mais registros de produtos 

desenvolvidos a partir de plantas medicinais.  

 

Figura 1 – Número de patentes depositadas na base europeia por país, sendo AU 
(Austrália), CA (Canadá), CN (China), DE (Alemanha),  GB (Reino Unido), JP (Japão), 
IN (Índia), SK (Eslováquia) e US (Estados Unidos da América).  
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Os 11 pedidos de patentes encontrados com as palavras monoterpene and 

formulation foram analisados quanto ao ano de depósito (Figura 3). Um aumento no 

número de patentes a partir de 2000 foi verificado, e posteriormente uma queda foi 

registrada, retornando a mesma quantidade de registros inicial. 

 

Figura 2 – Evolução anual do número de depósitos de patentes na base de dados 
europeia.  

 

 
 

Dentre os 11 depósitos de pedidos de patentes encontrados, 6 estão alocados na 

subclasse A01N, que trata  da conservação de corpos de seres humanos ou animais ou 

plantas ou partes dos mesmos; Biocidas, por ex., desinfetantes, pesticidas, herbicidas; 

Repelentes ou atrativos de pestes; reguladores do crescimento de plantas. Contudo, um 

número de 4 patentes estão inseridas na subclasse A61K, que engloba preparações para 

finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas, comprovando que os monoterpenos 

vêm sendo estudados com a perspectiva de gerar produtos com potencial terapêutico. 

Além disso, uma patente está inserida na classe C09D, que trata de composições de 

revestimento, removedores químicos de tintas para pintar ou imprimir; tintas para 

imprimir; fluídos corretores ou corantes para madeira. 

 

Figura 3 – Distribuição por CIP dos depósitos de pedidos de patentes encontrados na 
base europeia. 
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3.2 Patentes depositadas na WIPO 
 

Da mesma forma que no banco de dados europeu, nenhum país latino americano 

nem a Austrália apresentaram pedido de depósito de patente na WIPO, tendo em vista o 

potencial em biodiversidade que esses países têm em desenvolver formulações à base de 

plantas medicinais (Figura 5). 

 

Figura 4 – Número de patentes depositadas no WIPO por país, sendo DE (Alemanha), 

GB (Reino Unido), IN (Índia) e US (Estados Unidos da América).  

 
Analisando a evolução anual de patentes depositadas (Figura 5), foi possível 

verificar que os depósitos de pedidos de patentes nessa base surgiram no ano de 1984, 

sendo que houve um destaque em 2012, quando foi depositado o maior número de 

patentes, o que não corrobora com a evolução anual do número de patentes na base de 

dados europeia demonstrada na Figura 3. 

 

Figura 5 – Evolução anual do número de depósitos de patentes na WIPO.  

 

 
 

 Foi avaliada também a distribuição de patentes por CIP (Figura 6), tempo em 

que foi possível observar um perfil semelhante ao que foi verificado na base EPO. 
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Apesar de não haver nenhuma patente na classificação A01N, as duas classes 

anteriormente descritas foram encontradas.  

 

Figura 6 – Distribuição por CIP dos depósitos de pedidos de patentes encontradas na 

WIPO.  

 

4. Conclusões  
 

 Por meio da análise nas bases consultadas, foi possível observar que até o 

presente momento houve um número ainda insatisfatório de patentes envolvendo 

formulações à base de monoterpenos, apesar do verificado aumento no número de 

pedidos de patentes a partir do ano 2000. Além disso, foi constatado a ausência de 

patentes brasileiras envolvendo formulações monoterpênicas, o que demonstra a 

necessidade de investimento nacional em pesquisa, inovação e desenvolvimento na área 

de desenvolvimento de novos produtos com fins terapêuticos.  
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CAPÍTULO III - Avaliação tóxica, citotóxica, hemolítica, oxidante/antioxidante de 
monoterpenos oxigenados em múltiplos ensaios in vitro e em Saccharomyces 

cerevisiae 

 
 

Artigo submetido à revista Journal of Pharmacy and Pharmacology– Qualis B1 - 
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CAPÍTULO III - Avaliação tóxica, citotóxica, hemolítica, oxidante/antioxidante de 
monoterpenos oxigenados em múltiplos ensaios in vitro e em Saccharomyces 

cerevisiae 
 

 

RESUMO 
 
As plantas medicinais são de importância terapêutica para diversas patologias, incluindo 

as doenças negligenciadas. Seus fitoquímicos apresentam diversas atividades 

biológicas. Os monoterpenos, a exemplo do dimetil-octanol, estragol e nerol, possuem 

atividades antimicrobianas, antifúngica, anti-helmínica e antioxidante in vitro. O estudo 

teve como objetivos avaliar a toxicidade e a atividade antioxidante dos monoterpenos 

oxigenados dimetil-octanol, estragol e nerol. Os ensaios de toxicidade foram realizados 

em Artemia salina  e em eritrócitos de camundongos. A atividade antioxidante foi 

avaliada por meio dos ensaios com DPPH, ABTS e potencial redutor do ferro,  bem 

como em linhagens de Saccharomyces cerevisiae proficiente e mutadas em enzimas 

antioxidantes. Atividades antioxidantes foram evidenciadas pela captura de radicais 

livres induzidos pelo ABTS•+ e  DPPH•. Corroborando com esses dados, os 

monoterpenos não oxidaram o material genético de S. cerevisiae, apresentando 

atividades antioxidantes na modulação dos danos oxidativos induzidos pelo peróxido de 

hidrogênio, com percentuais acima de 60 % para as linhagens SODWT, Sod1∆, Sod2∆, 

Sod1/Sod2∆, Cat1∆, Cat1/Sod1∆. Esses dados apontam que os monoterpenos dimetil-

octanol, estragol e nerol são antioxidantes naturais incapazes de gerar danos oxidativos 

ao material genético. Nas concentrações testadas apenas o nerol apresentou-se tóxico à  

A. salina. Os terpenos não foram citotóxico nas concentrações testadas no ensaio de 

hemólise. Os monoterpenos não oxidaram o DNA de células eucarióticas (leveduras), 

aspecto de importância para o uso desses bioativos em formulações farmacêuticas para 

terapias mais seguras, especialmente as relacionadas às doenças negligenciadas. 

 
Palavras-chave: Monoterpenos, antioxidantes, dimetil octanol, nerol, estragol. 
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ABSTRACT 
 
Medicinal plants are of therapeutic importance for various diseases, including neglected 

diseases. His phytochemicals have various biological activities. The monoterpenes, like 

the neroli, estragole and dimethyl-octanol, have antimicrobial, antifungal, anti-

helmínica and antioxidant in vitro. The study evaluated the toxicity, cytotoxics, 

oxidants/antioxidants in modulating oxidative damage induced by hydrogen peroxide in 

vitro assays (DPPH and ABTS and potential iron reductant) in Artemia salina in mouse 

erythrocytes, and Saccharomyces cerevisiae proficient and mutated in antioxidant 

enzymes. The compounds were tested at concentrations of 0.9; 1.8; 3.6; 7.2; 14.4 µl/mL. 

The monoterpenes showed no cytotoxicity in Artemia salina and hemolysis testes. 

Antioxidant activities were highlighted by the capture of free radicals induced by ABTS 

• + and DPPH •. Corroborating these data, the monoterpenes not oxidize the genetic 

material of S. cerevisiae, with antioxidant activity in modulating oxidative damage 

induced by hydrogen peroxide, with percentages above 60% for SODWT lines, Sod1Δ, 

Sod2Δ, SOD1 / Sod2Δ, Cat1Δ, Cat1 / Sod1Δ. These data indicate that the neroli 

monoterpenes, estragole and dimethyl-octanol are natural sources of antioxidants that 

are safe in relation to genetic material. At the concentrations tested showed low toxicity 

in A. salina. The nerol was not cytotoxic at low concentrations in the hemolysis test. 

The monoterpenes not oxidize the DNA of eukaryotic cells (yeasts), an aspect of 

importance to the use of such bioactives in pharmaceutical formulations for safer 

therapies, especially those related to diseases neglected. 

 

Keywords: Monoterpenes, antioxidants, dimethyl octanol, nerol, estragol. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O homem vem buscando alternativas para melhorar sua condição de vida e 

encontrou nas plantas não somente alimento, mas especialmente fonte de princípios 

ativos com fins medicinais (PROBST, 2012). Os monoterpenos são constituintes de 

óleos essenciais de plantas medicinais caracterizados por odor agradável, ampla 

aplicação industrial, como aromatizantes em produtos de perfumaria e limpeza. Além 

disto, apresenta uma gama de atividades biológicas como antioxidantes, antifúngico, 

anti-inflamatório, antibacteriano, analgésico e esquistossomicida que ampliam o seu 
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interesse pela perspectiva de constituírem uma alternativa para as exigências dos 

consumidores quanto à utilização de aditivos naturais em diferentes produtos (KNAAK, 

2010; MARQUES et al., 2011, PROBST, 2012; SOUZA et al., 2014).  

Os monoterpenos dimetil-octanol, estragol e nerol são fitoquímicos 

presentes nas plantas aromáticas, os quais apresentam atividades sedativas, estimulante 

de apetite e alívio de distúrbios intestinais; atraente, repelente e até ação tóxica contra 

insetos e microrganismo. Estes bioativos presentes nos óleos essenciais são extraídos de 

diversas espécies vegetais, como Croton zehntneri, Cymbopogon citratus, Cymbopogon 

nardus, Cítrus bergamani, Zingiber officinalle e Lavandula sp (PROBST, 2012; 

KNAAK, 2010). 

Estudos recentes demonstraram atividades importantes para monoterpenos, 

como ação sobre o sistema nervoso central, incluindo atividade sedativa, antinociceptiva 

e antidepressiva, anti-inflamatória e analgésica. O nerol apresenta atividades 

antiespasmódica e anti-helmíntica (NETO, SOUSA, FREITAS, 2012).  

O estresse oxidativo está envolvido no surgimento e/ou desenvolvimento de 

muitas doenças crônicas como câncer, diabetes mellitus, arteriosclerose, depressão, 

obesidade e doenças neurodegenerativas, como o Parkinson e a Doença de Alzheimer 

(DA) (SALLA et al., 2016; HAIDA et al., 2011). Determinados mecanismos de defesa 

atuam com o propósito de manter os níveis de radicais e espécies reativas de oxigênio 

(EROs) dentro de condições normais e evitar o dano oxidativo, como a ação de enzimas 

antioxidantes a saber: superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa 

peroxidase (GPx) e glutationa (GSH). Existem ainda compostos antioxidantes que 

impedem ou retardam a oxidação, tais como as vitamina E, fenóis, carotenos e vitamina 

C, através de diversos meios, como a inibição e sequestro de radicais livres e a 

complexação com metais (ZHAO e t al., 2015; MAURYA et al., 2016). Neste sentido, 

tem-se buscado substâncias capazes de inibir a formação dos radicais livres, substâncias 

químicas que têm um ou mais elétrons desemparelhados e que têm como principal 

característica a facilidade de doar seus elétrons para outras moléculas causadoras de 

reações em cadeia, evitando assim os danos oxidativos nos constituintes celulares 

(CORNELIUS et al., 2013; ZHANG et al., 2014).   

O presente estudo teve como objetivos avaliar a toxicidade, os possíveis efeitos 

antioxidantes e o potencial redutor do ferro dos monoterpenos nerol, estragol e dimetil-

octanol. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Preparação dos compostos 
 
2.2 Bioensaio com Artemia salina 
 

A avaliação da possível toxicidade dos monoterpenos dimetil-octanol, 

estragol e nerol em Artemia salina foi feita conforme Amaral (2008). Os cistos de A. 

salina foram incubados em um pequeno aquário contendo solução salina (50mg de 

cistos, para 300 mL da solução marinha), onde permaneceu durante 24h com  

iluminação direta. Após este período, observou-se a eclosão dos cistos. Foram 

preparados tubos de ensaios com nerol, dimetil-octanol e estragol diluídos em solução 

marinha nas concentrações de 31,25; 62,5; 125; 250; 500 µg/mL, em triplicata com 

volume final de 1 mL. Foram acrescentadas dez larvas em cada tubo e, após 24h, 

realizou-se a leitura dos tubos, observando-se a quantidade de larvas vivas e mortas. O 

controle negativo foi utilizado com DMSO e solução marinha. 

 
2.3  Determinação da atividade hemolítica em eritrócitos de camundongos 
 

A atividade hemolítica em eritrócitos de camundongos foi realizada de 

acordo com  Girish (2012) e Jamialahmadi (2014). Para avaliação da capacidade 

hemolítica pela interação dos bioativos estudados foram utilizados 300 µL da suspensão 

de eritrócitos (10%) e misturou-se com 500 µL de cada monoterpeno (31,25-500 

µg/mL). Em seguida, colocou-se em banho-maria a 37 °C por 120 minutos. Após o 

tempo de reação, a mistura reacional foi centrifugada em 2000 rpm durante 5 minutos e 

a absorbância do sobrenadante foi medida em 540 nm. Para comparação, o mesmo 

procedimento experimental foi realizado simultaneamente para o controle positivo 

Triton X-100 (31,25-500 µg/mL).  

 
2.4 Capacidade antioxidante em capturar a estrutura do cátion radical ABTS•+  
 
  

O ensaio foi aplicado de acordo com Carvalho (2012). Inicialmente, o 

radical ABTS•+ foi obtido a partir da reação de 5 mL de uma solução 7 mM de ABTS•+ 

com 88 µL de uma solução 2,45 mM de persulfato de potássio (K2S2O8), incubada à 

temperatura ambiente e na ausência de luz por 16h. Na preparação do trolox (controle 

positivo), pipetou-se 30µl do mesmo e completou-se o balão até o menisco com solução 
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salina. Transcorrido esse tempo, ABTS •+ foi diluída em etanol até obter uma solução 

com absorbância de 1,00. Após, adicionou-se 1.960 µL do radical ABTS e agitou-se 

manualmente por 10 segundos em ambiente escuro. A mistura reacional foi em seguida 

mantida em repouso por seis minutos. Posteriormente, nomeou-se os tubos nas 

concentrações (0,9; 1,8 ;3,6; 7,2; 14,4 µg/mL), onde pipetou-se a solução mãe em cada 

tubo e completou-se com a solução salina. O mesmo procedimento foi realizado com o 

trolox (controle positivo). Logo após, adicionou-se o radical em cada tubo (em 

triplicata) e deixou-se em repouso por 30 minutos onde realizou-se a leitura da 

absorbância em 515 nm no espectrofotômetro.  

 

 
2.5 Capacidade antioxidante via atividade sequestradora do radical livre DPPH. 
 

O ensaio DPPH foi realizado conforme Abderrahim (2013). Preparou-se uma 

solução inicial 30µL dos monoterpenos, o qual foi dissolvido em Tween 80, e em 

seguida  realizou-se as diluições para obtenção de concentrações finais (0,9; 1,8; 3,6; 

7,2; 14,4 µl/mL). As medidas das absorbâncias das misturas reacionais (0,3mL da 

solução da amostra ou do controle positivo e 2,7 mL da solução estoque de DPPH• na 

concentração de 40µg/mL), foram realizadas em triplicata para o trolox e controles no 

tempo 30 minutos. Uma mistura de etanol (2,7 mL) e de cada monoterpeno (0,3 mL) foi 

utilizada como branco. Posteriormente, os tubos foram identificados com as 

concentrações citadas anteriormente e realizou-se a leitura absorbância em 515 nm no 

espectrofotômetro.  

 

2.6  Potencial redutor de ferro 
 
  O ensaio foi aplicado de acordo com Singhal (2013). Para a avaliação do 

potencial redutor de ferro, foi preparada uma mistura reacional contendo 500 µL de 

tampão fosfato de sódio 0,2 M, pH 6,6 e 500 µL de Ferricianeto de potássio 1% em 

cada concentração (0,9; 1,8; 3,6; 7,2; 14,4 µl/mL). Em seguida os tubos contendo as 

diferentes misturas, foram colocados em banho-maria a 50 ºC por 20 minutos. Após este 

período, adicionou-se 500 µL de ácido tricloroacético 10%, 500 µL de água destilada e 

250 µL de cloreto férrico 0,1% e logo depois foi transferida aos outros tubos em 

triplicata. A leitura foi realizada em espectrofotômetro com filtro de 700nm.  

2.7 Teste do disco central em S. cerevisiae 
 

 



84 
 

 

 O teste foi aplicado de acordo com Oliveira e colaboradores (2008). As 

linhagens de S. cerevisiae utilizadas no ensaio de atividade antioxidante com seus 

genótipos relevantes estão apresentadas na Tabela 1. A linhagem EG118 é defectiva no 

sistema enzimático que envolve a enzima superóxido dismutase citoplasmática 

(CuZnSOD - produto do gene sod1), enquanto a EG110 apresenta mutação na SOD 

mitocondrial (MnSOD - produto do gene sod2); EG133 é o duplo mutante defectivo 

para SOD1 e SOD2; a linhagem EG223 é defectiva na enzima catalase (CAT1); a EG é o 

duplo mutante defectivo para SOD1 e CAT1; e EG103 corresponde à linhagem 

selvagem, portanto proficiente nestas enzimas. 

 
 
Tabela 1. Descrição das linhagens de S. cerevisiae utilizadas no estudo. 
Descrição Genótipo Origem 

EG103 (SODWT) MATa leu2-3,112 trp1-289 ura3-52 GAL+ Edith Gralla, L Angeles 

EG118 (Sod1∆) sod1::URA3 todos os outros marcadores EG103 Edith Gralla, L Angeles 

EG110 (Sod2∆) sod2::TRP1 todos os outros marcadores EG103 Edith Gralla, L Angeles 

EG133 
(Sod1∆Sod2∆) 

sod1::URA3 sod2::TRP1 duplo mutante em todos 
os outros marcadores EG103 Edith Gralla, L Angeles 

EG223 (Cat1∆) EG103, exceto cat1:: TRP1 Edith Gralla, L Angeles 

EG (Sod1∆Cat1∆) EG103, exceto sod1:: URA3 e cat1:: TRP1 Edith Gralla, L Angeles 

 
As linhagens foram cultivadas em meio YEL (extrato de levedura 0,5 %, 2 % de 

Bacto-peptona, 2 % de glucose) a 28 °C em um agitador orbital até atingirem a fase de 

crescimento estacionária, de acordo com Oliveira e colaboradores (2014). Células em 

suspensão foram semeadas a partir do centro para a margem de uma placa de Petri em 

um ciclo contínuo (Figura 1 ). A avaliação antioxidante foi feita frente aos danos 

oxidativos induzidos pelo peróxido de hidrogênio (10 mM). 
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Figura 1. Posicionamento das linhagens utilizadas no ensaio com S. cerevisiae. 
 
 
 

  
 
 
 
2.8 Análise estatística 
 

Os resultados foram avaliados por Análise de Variância (ANOVA) e pelo 

teste de Newman-Keuls como post hoc teste por meio do programa GraphPad Prism 

versão 6.00 para Windows, GraphPad Software, San Diego California USA, 

Copyright©. O mesmo programa (GraphPad Prism©) foi utilizado para confecção dos 

gráficos dos resultados obtidos neste estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Segundo Carvalho (2012), os testes de toxicidade devem ser considerados 

como análises indispensáveis no biomonitoramento de extratos de plantas. Em geral, o 

ensaio para avaliação da capacidade hemolítica in vitro é utilizado como método de 

triagem tóxica, estimando o dano eritrocitário que poderá induzir in vivo. Tal parâmetro 

vem sendo utilizado pela comunidade científica para avaliação toxicológica de 

diferentes plantas (ARANHA, 2014).  

 

3.1 Avaliação da toxicidade em Artemia salina e em hemácias de camundongos dos 

monoterpenos dimetil-octanol , estragol e nerol.  

 
Os resultados dos ensaios de toxicidade em A. salina podem ser observados 

na Figura 2. Após 24 horas de exposição nas concentrações de 31,2 a 500 µg/mL 

(Figura 2A) o dimetil-octanol e estragol apresentaram menor toxicidade em relação ao 

nerol.  Entretanto, após 48 horas de exposição (Figura 2B) o nerol mostrou-se tóxico 

1. SODWT 
2. Sod1∆ 
3. Sod2∆ 
4. Sod1∆Sod2∆ 
5. Cat1∆ 
6. Sod1∆Cat1∆ 
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aos crustáceos. Essa avaliação é considerada como um dos critérios essenciais para 

identificar uma molécula bioativa promissora do ponto de vista farmacológico e 

mercadológico (ZANON, 2010).  

 

Figura 2 Percentuais de mortalidade de A. salina após (A) 24 horas e (B) 48 horas de 

exposição aos monoterpenos dimetil-octanol, estragol e nerol, bem como ao dicromato 

de potássio em diferentes concentrações (31,25-500 µg/mL).   
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Os resultados representam a média ± E.P.M. de três experimentos independentes em 
triplicata. *p<0,05 em relação ao dicromato de potássio (31,25-500 µg/mL) (ANOVA e 
Neuman-Keuls como post hoc teste). 
 
 
 

A classificação da toxicidade de substâncias vegetais em A. salina pode ser 

assim atribuída: substâncias que apresentam CE50 > 1000 µg/mL são consideradas 
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inativas (ou atóxicas) e aquelas com CE50 < 100 µg/mL são muito ativas (muito 

tóxicas) (MEYER et al., 1982).  

O ensaio de letalidade permite a avaliação da toxicidade aguda e, portanto, é 

considerado essencial como bioensaio preliminar no estudo de compostos com potencial 

atividade biológica, sendo atualmente aceito pela comunidade científica. Nesse teste, 

obtém- se uma taxa de sobrevivência de A. salina ao produto testado, ou seja, 

observando-se os danos causados ao organismo teste e a concentração que provoca a 

morte de 50% dos mesmos, representada pela sigla CE50 (CAVALCANTE et al., 

2000). Os índices de mortalidade das larvas no bioensaio de toxicidade do nerol, 

extraído de plantas medicinais, através do teste de Artemia salina variam de 0 e 100%. 

A concentração necessária pra matar 50% das larvas (CE50) foi de 76,61 µg/mL  

mostrando ser uma substância tóxica. Após 48 horas de exposição, a CE50 de 26,22 

µg/mL, demonstrado que o nerol é considerados muito ativo frente a A. salina 

(CE50<100) (AGUIAR, 2013).  

Entretanto, na avaliação de hemólise em camundongos a taxa de hemólise 

para os monoterpenos observada foi menor que 25% até a concentração de 250 µg/mL, 

especialmente para o nerol. Esse fato sugere que o composto pode não ser citotóxico em 

nível celular, pois quanto menor a taxa de hemólise, menor a citotoxicidade (Figura 3). 

Mas, na concentração de 500 µg/mL, o nerol já mostrou efeito hemolítico e citotóxico a 

nível celular, provocando a ruptura da membrana.  

  
Figura 3 - Capacidade hemolítica do dimetil-octanol, estragol, nerol, e Triton X-100 em 
hemácias de camundongos. 
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Os valores representam a média ± E.P.M. dos valores in vitro, n = 3, dos experimentos 
em duplicata. *p<0,05 versus Triton X-100 (ANOVA e t-Student-Neuman-Keuls como 
post hoc teste). 
  
 

A análise citotóxica avalia o potencial das substâncias em causar lesões na 

membrana plasmática da célula, seja pela formação de poros ou pela ruptura total da 

membrana. A verificação da atividade hemolítica em eritrócitos de camundongos se 

caracteriza pelo mecanismo citotóxico direto sobre a membrana plasmática das células, 

já que os mesmos possuem grande equivalência com os eritrócitos humanos, 

principalmente quanto à sensibilidade (SILVA, 2015). Este método é um ótimo 

indicador para averiguar agressão in vitro por causa da estabilidade mecânica 

característica da membrana eritrocitária (SHARMA; SHARMA, 2001). A atividade 

hemolítica do nerol mostrada na concentração de 500 µg/mL sugere uma citotoxidade, 

mostrando uma indução de dano ao nível de membrana plasmática, e não por uma 

possível interferência com os mecanismos intracelulares. 

 

3.2 Avaliação da capacidade antioxidante in vitro dos monoterpenos dimetil-octanol, 

estragol e nerol frente aos radicais DPPH•, ABTS•+ e Potencial redutor (Fe3+/Fe2+) 

 

Extratos, frações e substâncias isoladas de inúmeras espécies naturais 

também têm demonstrado potencial atividade antioxidante tanto in vitro quanto in vivo 

a nível sanguíneo e/ou tecidual, o que os tornam interessantes fontes para pesquisa e 

desenvolvimento de novos medicamentos e aplicação na terapêutica de patologias 

associadas ao estresse oxidativo (HAIDA et al., 2011; CHTOUYI et al., 2016). 

Os monoterpenos apresentaram capacidade antioxidante frente à liberação 

do radical DPPH• (Figura 4 A) e em relação ao radical ABTS•+ (Figura 4 B).  O 

DPPH• é um radical estável e com baixa taxa de deterioração e reatividade com a 

maioria dos compostos. Assim sendo, apenas substâncias redutoras fortes são capazes 

de reagir com estes radicais estáveis em um modo estequiométrico, onde sua baixa 

absorbância indica atividade sequestrante de radicais livres (SANTOS et al., 2007).  

Os dados apresentados na Figura 4 A e B apontam variação na inibição do 

radical de forma concentração-dependente da amostra, indicando atividade antioxidante. 

Método este que envolve a eliminação do DPPH•, sendo um dos mais utilizados devido 

à facilidade e rapidez de execução. A capacidade antioxidante foi determinada por 



89 
 

 

análise de diminuição da absorbância de DPPH• nas concentrações de 0,9 µg/mL a 14,4 

µg/mL (CARVALHO, 2012). Segundo Oliveira (2012), nas concentrações de 7,83 a 

500 µg/mL, o máximo valor encontrado de atividade antioxidante foi de 73,4% do timol 

na concentração de 200 µg/mL (OLIVEIRA, 2012). 

Figura 4.  Efeitos do dimetil-octanol, estragol e nerol e trolox na inibição dos  radicais 

DPPH• (A) e ABTS•+ 
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Os valores representam a média ± E.P.M. dos valores de inibição in vitro, n = 3, dos 
experimentos em duplicata. *p<0,05 versus Trolox (ANOVA e t-Student-Neuman-Keuls 
como post hoc teste). 
  
  
 Assim, os bioativos demonstraram atividade antioxidante através da inibição dos 

radicais DPPH• e ABTS•+, devido suas estruturas apresentarem um grande número de 

hidrogênios alílicos, 13 no total (nerol), apresentando-se como substâncias 

potencialmente antioxidantes. O nerol ao reagir com estes radicais pode clivar as 

ligações dos hidrogênios alílicos, doando hidrogênio radicular para reduzir o DPPH• ou 

o ABTS• +, gerando, nas suas estruturas, radicais estabilizados por conjugação, 

podendo ocorrer em todas as posições alílicas (Figura 5). 

 
Figura 5. Indicação dos hidrogênios do tipo alílicos na estrutura do Nerol 
 

CH3 CH3

OH

CH3

 
 Neste contexto, a reação se inicia pela abstração do átomo de hidrogênio alílico 

presente na estrutura do nerol figura 6. Esta abstração se dá pelo radical HER, 

resultando na formação de quatro Rad-+. Existe, no entanto, quatro caminhos pelos 

quais a reação pode seguir (BICAS et al., 2009) (Figura 6). 
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Figura 6.  Possível mecanismo para ação antioxidante do nerol na neutralização de R+  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 A técnica de redução do ferro é frequentemente usada como um indicador de 

atividade de doação de elétrons. Nesse método, a coloração amarela da solução em 

análise muda de tonalidades, do verde ao azul, dependendo do poder de redução de cada 

substância, ou seja, a presença de agentes redutores (antioxidantes) reduz 

𝐹𝑒!!/ferricianeto para forma ferrosa (𝐹𝑒!!), sendo a concentração de 𝐹𝑒!!monitorada 

a 700 nm (MACÊDO, 2011). Os monoterpenos estudados apresentaram baixa ou 

nenhuma atividade antioxidante frente ao potencial redutor de ferro, comparado com o 

controle positivo (trolox). Tendo em vista tratar-se de um método de complexação e as 

moléculas testadas não apresentam atividade antioxidante por não ter uma estrutura 

compatível para fazer a redução do ferro (Figura 7). 

 
 Figura 7. Potencial redutor (Fe3+/Fe2+) do dimetil-octanol, estragol e nerol e trolox 
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Os valores representam a média ± E.P.M. dos valores de inibição in vitro, n = 3, dos 
experimentos em duplicata. *p<0,05 versus Trolox (ANOVA e t-Student-Neuman-Keuls 
como post hoc teste). 
 

A redução de íons ferrosos é influenciada pela solubilidade dos compostos 

solúveis em cada extrato aquoso, que por sua vez é influenciada pela presença de outros 

componentes acíclicos, monocíclicos, e monoterpenos bicíclicos, derivados de propano 

fenílicos e lactonas sesquiterpênicas. E, como representado na figura 7, a estrutura do 
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nerol mostra apenas componentes alílicos, justificando a não atividade antioxidante com 

o potencial redutor de ferro (ABREU, 2013).  

   
3.3 Avaliação oxidante dos monoterpenos dimetil-octanol, estragol e nerol em 
Saccharomyces cerevisiae 
  

A levedura Saccharomyces cerevisiae, perante o ponto de vista genético e 

metabólico, é um dos organismos mais usados em testes biológicos, inclusive para 

estudos de estresse oxidativo. Seu metabolismo é similar ao dos eucariotos superiores, 

com mecanismos apropriados de ativação metabólica (citocromo P450) e de 

detoxificação, que não estão presentes em bactérias (GUARIENT, 2010). Várias razões 

tornam a levedura S. cerevisiae um dos melhores modelos de sistema eucariótico 

unicelular para estudos de estresse oxidativo. Trata-se de um organismo provido de 

núcleo e de organelas com metabolismo semelhante à de eucariotos superiores. Em 

estudos de mutagenicidade e genotoxicidade os resultados obtidos mostraram correlação 

de, aproximadamente, 80%, com aqueles observados em humanos (HENRIQUES et al., 

2001).  

 Os monoterpenos dimetil-octanol, estragol e nerol (Tabela 2) não 

induziram danos oxidativos em nenhuma da linhagens de Saccharomyces cerevisiae 

testadas e em nenhuma concentração testada, quando em comparação com a solução 

salina (dados com p>0,05). Não foram observadas diferenças entre as concentrações 

testadas, diferentemente do observado nos ensaios in vitro DPPH e ABTS (Figura 4). 

Entretanto, significâncias (p<0,0001) foram observadas para o H2O2. 

Em contraponto, estudos anteriores relatam que o nerolidol, um 

sequisterpeno, apresentou uma atividade pró-oxidante (RUBERTO et al., 2000). Por sua 

vez, estudos com extratos vegetais de cana do brejo (Costus spicatus Swartz) 

demonstraram baixo efeito antioxidante em linhagens tratadas com doses mais baixas 

(25-50µL/mL suspensão celular); também se verificou um efeito pró-oxidante nas 

linhagens tratadas com a dose mais alta (250µL/mL suspensão celular), tanto em fase 

exponencial, quanto em fase estacionária. O efeito pró-oxidante observado com extrato 

hidroalcoólico foi atribuído à presença de compostos de menor polaridade, as quais não 

devem estar presentes na fração metanólica e sim, na hidroalcoólica (GASPARRI, 

2005). Contudo, apesar da baixa polaridade dos monoterpenos, não observou-se efeito 

pró-oxidante. 
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Tabela 2. Avaliação do dano oxidante dos monoterpenos em linhagens de 
Saccharomyces cerevisiae proficiente e mutadas em defesas antioxidantes para as 
enzimas superóxidos dismutases e catalases  
Nerol 
 

Linhagens 

Tratamentos SODWT∆ Sod1∆ Sod2∆ Sod1Sod2∆ Cat1∆ Sod1Cat1∆ 

Salina 0,9% 0,75 ± 0,47 1,75 ± 0,70 0,50 ± 0,28 2,75 ± 1,59 0,50 ± 0,37 1,25 ± 0,50 

DMSO 0,05% 0,75 ± 0,47 0,75 ± 0,47 0,9 ± 0,28 0,8 ± 0,32 1,1 ± 0,54 0,5 ± 0,15 

H2O2 10 mM 30,75 ± 5,0*** 25,50 ± 4,2*** 25,25 ± 6,18*** 27,00 ± 5,09*** 24,25 ± 4,03*** 22,25 ± 4,57*** 

0,9 µg/mL 1,50 ± 0,70 1,50 ± 0,70 1,00 ± 0,28 2,00 ± 1,41 1,50 ± 0,70 2,50 ± 2,10 

     1,8 µg/mL 1,50 ± 0,70 2,00 ± 1,41 3,00 ± 1,41 2,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 

3,6 mg/mL 1,00 ± 0,28 2,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 4,00 ± 1,2 3,00 ± 1,41 

7,2 µg/mL 2,00 ± 1,41 3,00 ± 1,41 3,00 ± 1,41 3,00 ± 1,41 2,50 ± 0,70 3,00 ± 1,41 

14,4 µg/mL 2,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 3,00 ± 1,41 3,00 ± 0,54 3,00 ± 0,54 3,00 ± 1,41 

32 µg/mL 2,00 ± 1,41 3,50 ± 0,70 1,50 ± 0,70 4,50 ± 0,70 3,50 ± 0,70 3,50 ± 0,70 

64 µg/mL 2,00 ± 1,41 1,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 3,00 ± 1,41 3,00 ± 1,41 

128 µg/mL 1,00 ± 0,28 2,00 ± 1,41 2,50 ± 0,70 3,00 ± 1,41 3,00 ± 1,41 2,50 ± 0,70 

256 mg/mL 2,00 ± 0,24 2,50 ± 0,70 2,00 ± 1,41 2,50 ± 0,70 1,50 ± 0,70 3,00 ± 1,41 

500 mg/mL 1,00 ± 0,28 2,00 ± 0,24 2,00 ± 0,24 2,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 

 
 
 Estragol  
 

Linhagens 

Tratamentos SODWT∆ Sod1∆ Sod2∆ Sod1Sod2∆ Cat1∆ Sod1Cat1∆ 

Salina 0,9% 0,75 ± 0,47 1,75 ± 0,70 0,50 ± 0,28 2,75 ± 1,59 0,50 ± 0,37 1,25 ± 0,50 

DMSO 0,05% 0,75 ± 0,47 0,75 ± 0,47 0,9 ± 0,28 0,8 ± 0,32 1,1 ± 0,54 0,5 ± 0,15 

H2O2 10 mM 30,75 ± 5,0*** 25,50 ± 4,2*** 25,25 ± 6,18*** 27,00 ± 5,09*** 24,25 ± 4,03*** 22,25 ± 4,57*** 

0,9 µg/mL 2,00 ± 0,54 2,00 ± 1,41 3,00 ± 1,41 3,50 ± 0,70 3,00 ± 1,41 3,50 ± 0,70 

1,8 µg/mL 1,50 ± 0,70 1,50 ± 0,70 3,50 ± 0,70 3,50 ± 0,70 4,50 ± 0,70 4,00 ± 2,82 

3,6 mg/mL 1,00 ± 1,41 2,50 ± 0,70 2,00 ± 0,54 2,50 ± 0,70 4,00 ± 1,41 4,00 ± 1,41 

7,2 µg/mL 2,00 ± 1,41 2,00 ± 1,41 2,00 ± 0,54 2,50 ± 0,70 1,50 ± 2,12 3,50 ± 0,70 

14,4 µg/mL 2,50 ± 0,70 2,00 ± 0,54 3,50 ± 0,70 3,50 ± 0,70 4,50 ± 2,12 5,00 ± 0,0 

32 µg/mL 2,00 ± 0,54 2,50 ± 0,70 2,00 ± 0,54 2,50 ± 0,70 3,00 ± 1,41 4,50 ± 0,70 

64 µg/mL 2,00 ± 0,54 2,50 ± 0,70 3,50 ± 0,70 1,50 ± 0,70 7,00 ± 1,41* 3,00 ± 1,41 

128 µg/mL 1,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 3,50 ± 0,70 3,00 ± 1,41 2,50 ± 0,70 4,50 ± 2,12 

256 mg/mL 3,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 2,50 ± 2,12 3,00 ± 1,41 3,00 ± 2,82 

500 mg/mL 1,50 ± 0,70 1,50 ± 0,70 3,00 ± 1,41 2,50 ± 0,70 4,50 ± 0,70 3,50 ± 0,70 
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Dimetil-octanol  
 

Linhagens 

Tratamentos SODWT∆ Sod1∆ Sod2∆ Sod1Sod2∆ Cat1∆ Sod1Cat1∆ 

Salina 0,9% 0,75 ± 0,47 1,75 ± 0,70 0,50 ± 0,28 2,75 ± 1,59 0,50 ± 0,37 1,25 ± 0,50 

DMSO 0,05% 0,75 ± 0,47 0,75 ± 0,47 0,9 ± 0,28 0,8 ± 0,32 1,1 ± 0,54 0,5 ± 0,15 

H2O2 10 mM 30,75 ± 5,0*** 25,50 ± 4,2*** 25,25 ± 6,18*** 27,00 ± 5,09*** 24,25 ± 4,03*** 22,25 ± 4,57*** 

0,9 µg/mL 1,50 ± 0,70 0,50 ± 0,70 1,50 ± 0,70 1,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 

1,8 µg/mL 1,50 ± 0,70 0,00 ± 0,00 2,00 ± 0,00 1,00 ± 1,41 3,50 ± 0,70 3,00 ± 0,00 

3,6 mg/mL 2,00 ± 0,00 1,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 2,00 ± 1,41 2,50 ± 0,70 4,00 ± 1,41 

7,2 µg/mL 2,50 ± 0,70 1,00 ± 0,00 2,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 4,00 ± 0,00 3,00 ± 1,41 

14,4 µg/mL 2,00 ± 1,41 1,00 ± 1,41 1,50 ± 0,70 2,00 ± 0,00 3,50 ± 0,70 2,00 ± 2,82 

32 µg/mL 2,00 ± 0,00 2,50 ± 0,70 3,00 ± 0,00 2,50 ± 0,70 3,50 ± 2,12 3,50 ± 0,70 

64 µg/mL 1,50 ± 0,70 3,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 3,50 ± 0,70 3,50 ± 0,70 3,00 ± 1,41 

128 µg/mL 1,00 ± 1,41 1,50 ± 0,70 1,50 ± 0,70 3,50 ± 0,70 3,50 ± 2,12 4,00 ± 1,41 

256 mg/mL 0,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 1,00 ± 1,41 3,00 ± 1,41 2,50 ± 2,12 3,00 ± 0,00 

500 mg/mL 2,50 ± 0,70 3,00 ± 0,00 2,50 ± 0,70 2,50 ± 0,70 3,00 ± 1,41 3,50 ± 0,70 

Os valores correspondem a Média ± Desvio padrão das medidas dos halos de inibição 
de crescimento das linhagens. N: Nerol. ANOVA two-way, pós-teste de Tukey. 
*p<0,05 e ***p<0,0001 comparado à Salina 0,9%. 
 

 

3.4 Avaliação antioxidante dos monoterpenos dimetil-octanol, estragol e nerol diante 

dos danos induzidos pelo peróxido de hidrogênio em Saccharomyces cerevisiae 

 

Os dados obtidos indicam que os resultados das atividades antioxidantes 

Saccharomyces cerevisiae corroboram com os obtidos nos ensaios in vitro DPPH e 

ABTS. Os monoterpenos nerol (Figura 8), estragol (Figura 9) e dimetil-octanol 

(Figura 10) apresentaram significantes atividades antioxidantes frente aos danos 

oxidativos induzidos pelos H2O2 em todas as linhagens e concentrações  testadas.  Os 

percentuais de modulação dos danos oxidativos induzidos pelo H2O2 para os 

monoterpenos foram acima de 60%, especialmente para o estragol, indicando que os 

compostos são antioxidantes naturais capazes de inibir os danos oxidativos induzidos 

pelo H2O2 em células eucarióticas. 
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Figura 8. Efeito do nerol na modulação de danos oxidativos induzidos pelo peróxido de 

hidrogênio 
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Figura 9. Efeitos do estragol na modulação de danos oxidativos induzidos pelo 
peróxido de hidrogênio 
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Figura 10. Efeitos do dimetil-octanol na modulação de danos oxidativos induzidos pelo 
peróxido de hidrogênio. 
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Os antioxidantes ensaiados mostraram-se efetivos em proteger as células de 

levedura contra os danos causados pelo peróxido de hidrogênio, um agente estressor 

capaz de gerar radical superóxido (LAI & YU, 1997; MENA et al.,1997; BLUM et al., 

2000). 
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Em contraponto, outro terpeno o nerolidol, apresentou efeito citotóxico mais 

pronunciado em comparação quando comparado com o óleo essencial do qual foi 

extraído (P. gaudichaudianum), porém este sesquiterpeno não induziu qualquer tipo de 

efeito mutagênico (GONÇALVES et al., 2011; PÍCULO et al., 2011). Além disso, 

observa-se em estudos anteriores que é mais frequente a indução de citotoxicidade em 

óleos essenciais (OE) do que em substâncias puras obtidas de OE (GONÇALVES et al., 

2011). Mostrando que o isolamento de novos produtos naturais é uma importante 

estratégia para o descobrimento de novas drogas antioxidantes. 

 

CONCLUSÃO 
 
 O nerol apresentou-se tóxico à A. salina, e com potencial hemolítico na 

concentração de 500 ug/mL. Baixo efeito antioxidante foi observado no ensaio do 

potencial redutor (Fe3+/Fe2+). Entretanto, em ensaios in vitro para avaliação do potencial 

antioxidante, o perfil tóxico e citotóxico não influenciou, pois os monoterpenos 

apresentaram capacidade de captura dos radicais  ABTS•+ e  DPPH•, especialmente 

para o nerol devido a presença de hidrogênio do tipo alílico em sua estrutura. Nos 

estudos com S. cerevisiae, os monoterpenos não induziram danos oxidativos em 

linhagens proficientes e mutadas para superóxido dismutase citoplasmática e 

mitocondrial, bem como para catalase e duplo mutantes catalase e superóxido 

dismutase. Nessas linhagens, os monoterpenos em co-tratamento com o peróxido de 

hidrogênio modularam com percentual acima de 60% os danos oxidativos induzidos por 

essa espécie reativa de oxigênio. Os estudos apontam para o uso dos monoterpenos em 

foco como compostos bioativos em formulações farmacêuticas para prevenção e 

terapias de doenças relacionadas ao estresse oxidativos. 
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Capítulo IV - Parâmetros moleculares, propriedades moleculares, e evolução 
biológica de alguns terpenos usados para o parasita Schistosoma mansoni. 
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Capítulo IV – Parâmetros estruturais, propriedades moleculares, e evolução 

biológica de alguns terpenos usados contra o parasita Schistosoma mansoni. 

 

RESUMO 
 

O uso de produtos naturais tem uma longa tradição na medicina, e eles são 

comprovadamente uma importante fonte de novos compostos no desenvolvimento de 

novas drogas. Entre os compostos naturais, os terpenos apresentam amplo espectro de 

atividade contra agentes infecciosos como vírus, bactérias, fungos, protozoários e 

parasitas helmintos. Nesse estudo, relatamos uma triagem biológica de 38 terpenos 

caracterizados quimicamente de diferentes classes, que possuem um grupo hidroxila 

ligado a uma cadeia hidrofóbica ou a um receptor local, contra o verme adulto de 

Schistosoma mansoni, o parasita responsável pela esquistossomose. Ensaios biológicos 

in vitro revelaram que o dihidrocitronelol (10) foi o terpeno mais ativo e, desse modo, 

investigamos essa atividade esquistossomicida com maiores detalhes. A microscopia 

confocal de varredura a laser revelou que o composto 10 induziu fortemente danos no 

tegumento do Schistosoma adulto e a correlação entre mudanças de viabilidade e 

modificações tegumentares foi observada. Além disso, comparamos estruturalmente 

todos os compostos inativos com dihidrocitronellol usando modelagem de forma e 

carga. Lipofilicidade (miLog P) e outra propriedades moleculares (por exemplo, área de 

superfície molecular e potencial eletrostático molecular) também foram calculadas. Dos 

38 terpenos estudados, o composto 10 é o único com melhor flexibilidade, com uma 

região apolar suficiente para poder interagir em um sítio ativo. Em conclusão, a 

integração das análises biológicas e químicas indicam o potencial do terpeno 

dihidrocitronelol como um agente antiparasitário. 

 
ABSTRACT 
 
The use of natural products has a long tradition in medicine, and they have proven to be 

an important source of lead compounds in the development of new drugs. Among the 

natural compounds, terpenoids present broad-spectrum activity against infective agents 

such as viruses, bacteria, fungi, protozoan and helminth parasites. In this study, we 

report a biological screening of 38 chemically characterized terpenes from different 

classes, which have a hydroxyl group connected by hydrophobic chain or an acceptor 
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site, against the blood fluke Schistosoma mansoni, the parasite responsible for 

schistosomiasis mansoni. In vitro bioassays revealed that 3,7-dimethyl-1-octanol 

(dihydrocitronellol) (10) was the most active terpene (IC50 values of 13e52 mM) and, 

thus, we investigated its antischistosomal activity in greater detail. Confocal laser 

scanning microscopy revealed that compound 10 induced severe tegumental damage in 

adult schistosomes and a correlation between viability and tegumental changes was 

observed. Furthermore, we compared all the inactive compounds with 

dihydrocitronellol structurally by using shape and charge modeling. Lipophilicity 

(miLogP) and other molecular properties (e.g. molecular polar surface area, molecular 

electrostatic potential) were also calculated. From the 38 terpenes studied, compound 10 

is the one with the greatest flexibility, with a sufficient apolar region by which it may 

interact in a hydrophobic active site. In conclusion, the integration of biological and 

chemical analysis indicates the potential of the terpene dihydrocitronellol as an 

antiparasitic agent. 

 

1. Introdução 

Esquistossomose é uma doença parasitária comum que afeta a população pobre e 

periférica na África, Ásia e América Latina e bastante negligenciada pela indústria 

farmacêutica e governo (COLLEY et al., 2014). Baseados nas estimativas, 

aproximadamente 200 milhões de pessoas são infectadas atualmente no mundo, com 

aproximadamente 800 milhões de pessoas com risco de infecção (STEINMANN et al., 

2006). Essa doença é também conhecida como barriga d´água e é causada pelo 

trematoda do gênero Schistosoma. Três espécies principais de Schistosoma infectam os 

humanos: Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium e Schistosoma japonicum. 

O ciclo de transmissão requer a contaminação da superfície da água por excretas, 

especificamente por lesmas de água doce que são hospedeiros intermediários, e 

humanos contaminados com a água (COLLEY et al., 2014; GRYSEELS, 2012). 

O controle da esquistossomose se baseia principalmente no saneamento básico e 

educação em saúde, controle das lesmas, e sobretudo, no tratamento com medicamentos 

(COLLEY et al., 2014; GRYSEELS, 2012). Vacinas ainda não foram elaboradas, e a 

eficácia do tratamento é limitada ao praziquantel (PZQ), com uso liberado em 1970. 

Entretanto, o Schistosoma desenvolveu resistência ao tratamento com esta droga 

(FALLON; DOENHOFF, 1994; ISMAIL et al., 1996). O desenvolvimento de um novo, 
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seguro, e mais efetivo composto antiesquistossomico trata-se de um desafio permanente 

porque estas drogas não são prioridades para a indústria farmacêutica. 

O uso de produtos naturais tem tradição na medicina, e eles se mostram 

componentes importantes para o desenvolvimento de novas drogas (NEWMAN; 

CRAGG, 2010. Dentre os componentes naturais, terpenos têm atividade de amplo 

espectro contra agentes infectantes como vírus, bactérias, fungos e protozoários, 

parasitas e helmintos  (KAYSER; KIDERLEN; CROFT, 2003; MAIMONE; BARAN, 

2007). A revisão de outros autores enfatiza que alguns terpenos são mais reportados na 

atividade contra o Schistosoma (DE MORAES, 2015). 

Diferentes ferramentas computacionais de química têm sido desenvolvidas para 

entender e predizer a atividade biológica de novos compostos, especialmente com o 

objetivo de determinar a atividade biológica específica (SCHUSTER; WOLBER, 2010). 

Entretanto, apesar dos diversos anos de experimentos destinados a encontrar o modo de 

ação do PZQ, a identificação precisa e localização do alvo molecular da droga ainda são 

indefinidos (ARAGON et al., 2009; CIOLI, 2014). 

Nesse estudo, 40 terpenos foram selecionados para testes biológicos em 

casais vermes adultos machos e fêmeas do Schistosoma mansoni. Em seguida, foram 

incubados com diferentes concentrações dos compostos. A atividade biológica do 

dimetil-octanol, também chamado de dihidrocitronelol, foi revelada in vitro (composto 

10) que foi o terpeno mais ativo, assim, investigamos a atividade esquistossomicida 

mais importante. Finalmente, para melhor entender a atividade dos compostos, a análise 

da estrutura e molecular foi executada para comparar a estrutura molecular do composto 

10 com terpenos inativos e procurar algumas características comuns. 

 

2 Métodos  

2.1 Compostos e reagentes 
 

Todos os terpenos (tabela 1) foram adquiridos da Sigma-Aldrich e o PZQ da 

Merck. As drogas foram dissolvidas em dimetil sulfóxido. Os vermes foram cultivados 

em meio RPMI – 1640 contendo vermelho de fenol e L-glutamina, soro bovino fetal 

inativado pelo calor, penicilina G, e sulfato de estreptomicina obtidos de Vitrocell. O 

ácido HEPES e DMSO foram obtidos de Sigma-Aldrich. 
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2.2 Análise estrutural e propriedades moleculares 
 

Utilizou-se um grupo de 40 terpenos relatados de diferentes classes (tabela 

1); todas estruturas do grupo foram construídas e geradas em 3D usando o 

MarvinSketch e ChemAxon. Propriedades estruturais e moleculares foram calculadas 

com a ferramenta de internet Molinspiration Property Engine. O momento dipolo foi 

calculado com a designação das interações de Van der Waals. 

 

2.3 Manutenção de animais e parasitas 
 

Schistosoma mansoni foi obtido de forma experimental para a infecção de 

hamsters Mesocricetus auratus seguindo os padrões produzidos por nosso laboratório. 

Animais com 3 semanas de idade foram infectados por injeção via subcutânea com 

aproximadamente 150 cercárias de S. mansoni cada, o que resultou da infecção dos 

hospedeiros intermediários lesmas do tipo Biomphalaria glabrata (DE MORAES, 

2012). Os roedores foram mantidos com livre acesso para dieta e água. Para os estudos 

in vitro, o esquistossomas foram coletados da veia porta hepática e das veias 

mesentéricas de hamsters infectados com 7 semanas após a infecção (SMITHERS; 

TERRY, 1965). A coleta recente foi colocada no meio de cultura RPMI 1640 

enriquecido com 10 % de soro bovino fetal contendo 200 UI/mL de penicilina e 

200µg/mL de streptomicina a 37 ºC, 5 % CO2 até o uso. 

 

2.4 Comitê de Ética 
 

O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade 

Federal do Piauí, PI, Brasil (número de aprovação 013/11). Todos os animais foram 

cuidados em rígido acordo de boas práticas com animais definidos pela UFPI, de acordo 

com a legislação brasileira (Comissão de ética de uso de animais, CEUA). 
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2.5 Análise esquistossomicida in vitro 
 

Os testes com drogas no verme adulto foram realizados conforme 

previamente relatados (DE MORAES et al., 2014; CARVALHO et al., 2014). Um par 

de vermes foi adicionado para poços de cultura com 24 poços contendo o previamente 

mencionado RPMI 1640. Na primeira etapa, todos os componentes foram testados na 

concentração de 100 µM nas porções de cultura com volume final de 2 mL. 

Posteriormente, o composto de maior atividade, o dihidrocitronelol, foi utilizado para 

obter as concentrações finais do teste de 10 a 160 µM (DE MORAES et al., 2015). Os 

controles negativos continham os vermes cultivados em RPMI puro e RPMI com 0,5 % 

DMSO. O controle positivo continha vermes cultivados no PZQ a 3 µM. As culturas 

foram incubadas a 37 ºC e 5 % CO2, e os parasitas mantidos por 120 h e monitorados 

24h por dia usando um microscópio invertido. O efeito do medicamento foi avaliado 

com ênfase na mudança da atividade motora dos vermes e alteração do tegumento. A 

mortalidade dos vermes foi avaliada por falta de movimento (DE MORAES et al., 2014; 

SILVA et al., 2014). 

 

2.6 Estudos de microscopia confocal de varredura a laser 
 

O efeito do dihidrocitronelol no tegumento do S. mansoni adulto foi 

observado usando a microscopia confocal de varredura a laser. Após a morte, os 

helmintos foram fixados em FAA (fixador composto de formaldeído, ácido acético e 

etanol) e analisados sob um microscópio confocal (CARVALHO et al., 2014; DE 

MORAES et al., 2015). Autofluorescência foi estimulada a 488 nm a partir de um laser 

de argônio, a luz emitida foi coletada a 505 nm (DE MORAES et al., 2009). 

Para avaliação de mudanças no tegumento dos parasitas, obtiveram-se 

imagens tridimensionais de microscopia confocal a laser que foram utilizadas para um 

método quantitativo, de acordo com procedimentos convencionais (DE MORAES et al., 

2013a; DE MORAES et al., 2011a). Durante as análises microscópicas, o número de 

tubérculos intactos na superfície dorsal dos parasitas machos foram contados em área de 

20000 µm2. 
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2.7 Análises estatísticas 
 

Os testes estatísticos foram realizados com o software Graphpad Prism. 

Diferenças significativas foram determinadas com aplicação do teste Turkey’s para 

múltiplas comparações. Um valor de p<0,05 foi considerado significante e as 

concentrações inibitórias 50% (IC50) também foram calculadas utilizando as curvas de 

dose resposta. Os  de intervalos de confiança 95% foram incluídos em parênteses. 

 

3. Resultados e discussão 

 

3.1 Compostos 

 

O grupo com 40 terpenos, no qual tem o grupo hidroxila associado por 

ligação hidrofóbica ou um sítio de aceptor (Tabela 1) foram rastreados para sua 

segurança (por exemplo, ausência de toxicidade aguda nas células dos mamíferos) e 

facilidade de sua aquisição. Além disso, 9 dos 10 podem ser considerados um Pan 

Assay Interference Compound (PAIN) já que eles possuem 9 atividades misturadas. 

Além disso, todos os compostos do grupo são bem caracterizados e estudados e são 

amplamente aplicados na medicina alternativa, nutricional e na indústria farmacêutica. 

 

Tabela 1. Conjunto de compostos e parâmetros estruturais 
Monoterpenos Estrutura Molecular 

2D 
Parâmetros Estruturais e Moleculares 

1   

 

 

MilogP                                                    
N° átomos                                                  
MW                                               
Área Superf. 
Valor médio 
Área polar (PSA) 
Valor médio             

2,35 
11 

154,25 
200,1 Å2 (ds=8,0Å) 

-0,0020±0,0251 
44,3Å2(apolar = 293,9Å2) 

-4,9820±0,4574 
 -(-)Borneol  
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2 

 

 
(+)-borneol 

 

MilogP       
TPSA                                              
N° átomos                                                  
MW                                               
Área Superf. 
Valor médio 
Área polar (PSA) 
Valor médio             

2,35 
20,23 

11 
154,25 

200,1 Å2 (ds=8,0Å) 
-0,0020±0,0251 

44,3Å2(apolar = 293,9 
Å2) 

-4,9820±0,4574 
 
 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(+)-3-careno 
 
 
 

 
 

Carvacrol 
 
 

 
 

Carvona 
 
 

 

 
                                             
 
 
MilogP                                             3,45 
N°atomos                                           10 
MW                                              136,24 
Área Super              187,8 Å2 (ds=7,7Å) 
Valor Médio                     -0,017±0,0089 
Área Polar (PSA)                          0,0Å2  
(apolar = 346,8 Å2) 
Valor médio                       -5,1520±0,4416 
 
 
 
 
MilogP                                                3,815 
N°atomos                                             11,0 
MW                                                 150,221 
Área Super               215,3 Å2 (ds=8,3 Å) 
Valor Médio                     -0,0008±0,0189 
Área Polar (PSA)                         73,5 Å2  
(apolar = 346,8 Å2) 
Valor médio                       -3,2943±0,2560 
 
 
MilogP                                                2,513 
N°atomos                                             11,0 
MW                                                 150,221 
Área Super              216,4 Å2 (ds=8,3 Å) 
Valor Médio                     0,0004±0,0376 
Área Polar (PSA)                         90,7 Å2  
(apolar = 429,7 Å2) 
Valor médio                       -3,4348±0,2064 
 
 
MilogP                                                1,713 
N°atomos                                             12,0 
MW                                                 166,22 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

1,4- Cineol 
 
 
 
 

 
 

Citronelol 
 
 
 

 
 

Ciano-carvona 
 
 
 

 
3,7- dimetil-1- 

octanol 
 

Área Super              216,9 Å2 (ds=8,3 Å) 
Valor Médio                     0,0004±0,0320 
Área Polar (PSA)                         95,8 Å2 

(apolar = 426,0 Å2) 
Valor médio                       -3,4295±0,2094 
 
 
 
MilogP                                             2,72 
TPSA                                                 9,23 
N°atomos                                             11 
MW                                                    154,25 
Área Super                211,0 Å2 (ds=8,2Å) 
Valor Médio                      -0,0059±0,0357 
Área Polar (PSA)                          4,6Å2  
(apolar = 351,7 Å2) 
Valor médio                         -5,2724±0,3856 
 
 
MilogP                                                3,152 
N°atomos                                             11,0 
MW                                                 156,269 
Área Super              242,9 Å2 (ds=8,8 Å) 
Valor Médio                     0,0002±0,0202 
Área Polar (PSA)                       89,9 Å2  
(apolar = 481,7 Å2) 
Valor médio                       -4,0699±0,4337 
 
 
MilogP                                                2,348 
N°atomos                                             13,0 
MW                                                 177,247 
Área Super              231,3 Å2 (ds=8,6 Å) 
Valor Médio                     0,0034±0,0282 
Área Polar (PSA)                       136,3 Å2  
(apolar = 407,5 Å2) 
Valor médio                       -3,6679±0,2452 
 
 
 
 
 
MilogP                                                3,126 
N°atomos                                             11,0 
MW                                                 158,285 
Área Super              253,6 Å2 (ds=9,0 Å) 
Valor Médio                     -0,0011±0,0198 
Área Polar (PSA)                       99,9 Å2  
(apolar = 502,5 Å2) 
Valor médio                       -4,2963±0,4543 
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11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Eucaliptol 
 
 
 
 

 
 

o-eugenol 
 
 
 
 

 
(+)-Fenchol 

 
 
 
 

 
(+)-fenchona 

 
 
 

 
 
MilogP                                                2,716 
N°atomos                                             11,0 
MW                                                 154,253 
Área Super              207,0 Å2 (ds=8,1 Å) 
Valor Médio                     -0,0029±0,0221 
Área Polar (PSA)                         4,4 Å2  
(apolar = 505,0 Å2) 
Valor médio                       -4,2495±0,1142 
 
 
MilogP                                                2,10 
TPSA                                                29,46 
MW                                                 164,20 
Área Super              241,9 Å2 (ds=8,8 Å) 
Valor Médio                     -0,0012±0,0435 
Área Polar (PSA)                         66,6 Å2  
(apolar = 371,7 Å2) 
Valor médio                       -3,1853±0,5627 
 
 
 
 
MilogP                                                2,35 
N°atomos                                             11 
MW                                                 154,25 
Área Super              200,5 Å2 (ds=8,0 Å) 
Valor Médio                     -0,0014±0,0247 
Área Polar (PSA)                         32,2 Å2  
(apolar = 307,9 Å2) 
Valor médio                       -4,9608±0,3719 
 
 
 
 
 
 
 
MilogP                                                2,16 
N°atomos                                             11 
MW                                                 152,24 
Área Super              201,0 Å2 (ds=8,0 Å) 
Valor Médio                     0,0020±0,0305 
Área Polar (PSA)                         32,4 Å2  
(apolar = 304,9 Å2) 
Valor médio                       -4,9752±0,3404 
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15 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 
 

 
Geraniol 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lavandulol 
 
 
 
 

 
Linalol 

 
 

 
2,6-Lutidina 

 
 
 

 
 
MilogP                                                3,202 
N°atomos                                             11,0 
MW                                                 152,253 
Área Super              236,8 Å2 (ds=8,7 Å) 
Valor Médio                     -0,0023±0,0209 
Área Polar (PSA)                         76,1 Å2  
(apolar = 483,4 Å2) 
Valor médio                       -3,7782±0,3924 
 
 
 
 
MilogP                                                3,19 
N°atomos                                             11 
MW                                                 154,25 
Área Super              222,2 Å2 (ds=8,4 Å) 
Valor Médio                     -0,0007±0,0266 
Área Polar (PSA)                         54,7 Å2  
(apolar = 334,2 Å2) 
Valor médio                       -4,7202±0,6196 
 
 
 
 
 
 
MilogP                                                3,213 
N°atomos                                             11,0 
MW                                                 154,253 
Área Super              216,4 Å2 (ds=8,3 Å) 
Valor Médio                     0,0004±0,0376 
Área Polar (PSA)                         90,7 Å2  
(apolar = 429,7 Å2) 
Valor médio                       -3,4348±0,2064 
 
MilogP                                                0,80 
N°atomos                                             8 
MW                                                 107,16 
Área Super              147,5 Å2 (ds=6,9 Å) 
Valor Médio                     -0,0027±0,0305 
Área Polar (PSA)                         11,5 Å2  
(apolar = 282,8 Å2) 
Valor médio                       -3,1611±0,2478 
 
 
 
 
MilogP                                              -3,99 
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20 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 
Β- mirceno 

 
 
 
 

 
Mirtenol 

 
 
 
 

 
 

α-felandreno 
 
 
 
 

 
α-pineno 

 
 
 
 

N°atomos                                             10 
MW                                                 136,24 
Área Super              104,2 Å2 (ds=5,8 Å) 
Valor Médio                     -0,0001±0,0058 
Área Polar (PSA)                         0,0 Å2  
(apolar = 243,0 Å2) 
Valor médio                       -2,3520±0,2563 
 
 
 
MilogP                                               2,301 
N°atomos                                             11,0 
MW                                                 152,237 
Área Super              205,2 Å2 (ds=8,1 Å) 
Valor Médio                     -0,0021±0,00217 
Área Polar (PSA)                         71,6 Å2  
(apolar = 432,6 Å2) 
Valor médio                       -3,6407±0,2843 
 
 
MilogP                                               3,79 
N°atomos                                             10 
MW                                                 136,24 
Área Super              197,0 Å2 (ds=7,9 Å) 
Valor Médio                     -0,0026±0,0120 
Área Polar (PSA)                         0,0 Å2  
(apolar = 357,2 Å2) 
Valor médio                       -5,1542±0,4306 
 
 
 
 
 
MilogP                                               3,54 
N°atomos                                             10 
MW                                                 136,24 
Área Super              186,4 Å2 (ds=7,7 Å) 
Valor Médio                     -0,0027±0,0090 
Área Polar (PSA)                         0,0 Å2  
(apolar = 345,1 Å2) 
Valor médio                       -5,2388±0,3606 
 
 
 
 
MilogP                                               1,765 
N°atomos                                             12,0 
MW                                                 166,22 
Área Super              216,4 Å2 (ds=8,3 Å) 
Valor Médio                     0,0004±0,0376 
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24 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

28 

 

 
Rotundifolona 

 
 
 
 

 
Sabinene 

 
 
 
 

 
Acetato de sucatil 

 
 
 
 

 
α-terpineno 

 
 
 
 

 
α-terpineol 

Área Polar (PSA)                         90,7 Å2  
(apolar = 429,7 Å2) 
Valor médio                       -3,4348±0,2064 
 
 
 
MilogP                                               3,10 
N°atomos                                             10 
MW                                                 136,24 
Área Super              196,2 Å2 (ds=7,9 Å) 
Valor Médio                     -0,0016±0,0088 
Área Polar (PSA)                         0,0 Å2  
(apolar = 344,5 Å2) 
Valor médio                       -5,1537±0,4224 
 
 
 
MilogP                                               3,202 
N°atomos                                             12,0 
MW                                                 170,252 
Área Super              253,4 Å2 (ds=9,0 Å) 
Valor Médio                     -0,0037±0,0204 
Área Polar (PSA)                         51,1 Å2  
(apolar = 528,4 Å2) 
Valor médio                       -3,8614±0,3195 
 
 
 
 
 
MilogP                                               3,36 
N°atomos                                             10 
MW                                                 136,24 
Área Super              201,1 Å2 (ds=8,0 Å) 
Valor Médio                     -0,0023±0,0121 
Área Polar (PSA)                         0,0 Å2  
(apolar = 356,4 Å2) 
Valor médio                       -5,0965±0,4597 
 
MilogP                                               2,6 
N°atomos                                             11,0 
MW                                                 154,253 
Área Super              219,5 Å2 (ds=8,4 Å) 
Valor Médio                     -0,0019±0,0201 
Área Polar (PSA)                         52,8 Å2  
(apolar = 479,8 Å2) 
Valor médio                       -3,8799±0,2399 
 
MilogP                                               2,16 
N°atomos                                             11 
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29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 
(-)-α-thujone 

 
 
 

 
Timol 

 
 

 

 
Aucubina 

 
 

 
β-bisabolol 

 
 
 

MW                                                 152,24 
Área Super              208,7 Å2 (ds=8,1 Å) 
Valor Médio                     0,0063±0,0391 
Área Polar (PSA)                         45,6 Å2  
(apolar = 307,5 Å2) 
Valor médio                       -4,9361±0,4495 
 
 
 
MilogP                                               3,342 
N°atomos                                             11,0 
MW                                                 150,221 
Área Super              214,7 Å2 (ds=8,3 Å) 
Valor Médio                     -0,0011±0,0190 
Área Polar (PSA)                         67,6 Å2  
(apolar = 450,4 Å2) 
Valor médio                       -3,2943±0,2183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MilogP                                              -2,25 
N°atomos                                             24 
MW                                                 346,33 
Área Super             362,0 Å2 (ds=10,7 Å) 
Valor Médio                     0,0005±0,0413 
Área Polar (PSA)                       292,3 Å2  
(apolar = 273,4 Å2) 
Valor médio                       -2,6477±0,5969 
 
 
 
 
MilogP                                              4,679 
N°atomos                                             16,0 
MW                                                 222,372 
Área Super             301,6 Å2 (ds=9,8 Å) 
Valor Médio                     -0,0026±0,0169 
Área Polar (PSA)                       51,5 Å2  
(apolar = 618,0 Å2) 
Valor médio                       -5,2572±0,3561 
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32 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
β-cariofileno 

 
 
 
 
 

 
Farsenol 

 
 
 
 
 
 

 
α-humuleno 

 
 
 

 
Carnosol 

 
 
 

 
MilogP                                              5,17 
TPSA                                               0,00 
N°atomos                                             15 
MW                                                     204,36 
Área Super             117,1 Å2 (ds=6,1 Å) 
Valor Médio                     0,0011±0,0082 
Área Polar (PSA)                         0,0 Å2  
(apolar = 255,7 Å2) 
Valor médio                       -3,8851±0,4037 
 
 
 
MilogP                                              5,04 
N°atomos                                            16,0 
MW                                                     222,372 
Área Super             326,8 Å2 (ds=10,2 Å) 
Valor Médio                     -0,0024±0,0194 
Área Polar (PSA)                         74,9 Å2  
(apolar = 642,9 Å2) 
Valor médio                       -5,0676±0,5886 
 
 
 
 
MilogP                                              5,30 
N°atomos                                            15 
MW                                                     204,36 
Área Super             251,1 Å2 (ds=8,9 Å) 
Valor Médio                     -0,0026±0,0101 
Área Polar (PSA)                         0,0 Å2  
(apolar = 408,1 Å2) 
Valor médio                       -7,1338±0,5534 
 
 
 
MilogP                                              4,61 
N°atomos                                            24 
MW                                                     330,42 
Área Super             349,6 Å2 (ds=10,5 Å) 
Valor Médio                     0,0079±0,1298 
Área Polar (PSA)                         65,9 Å2  
(apolar = 283,6 Å2) 
Valor médio                       -8,7695±1,4221 
 
 
 
MilogP                                              1,71 
N°atomos                                            29 
MW                                                     410,51 



119 
 

 

36 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 
Forscolina 

 
 
 

 
Ácido Caurenoico 

 
 
 

 
Loganino 

Área Super             403,9 Å2 (ds=11,3 Å) 
Valor Médio                     -0,00285±0,1209 
Área Polar (PSA)                         91,9 Å2  
(apolar = 312,0 Å2) 
Valor médio                       -9,1633±1,1826 
 
 
 
MilogP                                              1,95 
N°atomos                                            22 
MW                                                     301,45 
Área Super             319,9 Å2 (ds=10,1 Å) 
Valor Médio                     -0,2185±0,1231 
Área Polar (PSA)                         60,2 Å2  
(apolar = 421,8 Å2) 
Valor médio                       -7,9712±0,8589 
 
 
 
 
 
MilogP                                              -1,25 
N°atomos                                            27 
MW                                                     390,38 
Área Super             409,8 Å2 (ds=11,4 Å) 
Valor Médio                     -0,0003±0,0383 
Área Polar (PSA)                       270,2 Å2  
(apolar = 366,5 Å2) 
Valor médio                       -3,6278±0,7711 
 

39 

 
Estragol 

 

MilogP                                              2,89 
N°atomos                                            23 
MW                                                     148,20 
Área Super                                           
Valor Médio                      
Área Polar (PSA)                                9,2 
Valor médio                        

40 

 

Nerol 

MilogP                                              3,02 
N°atomos                                          29 
MW                                                     154.25 
Área Super                                         
Valor Médio                      
Área Polar (PSA)                                20,2 
Valor médio                        
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Área Molecular de superfície polar (PSA) e miLogP foram calculados usando o 
software Molinspiration . Peso Molecular (MW) .Tamanho do ponto (ds). 
 

3.2 Estudos in vitro 
 

O efeito anti esquistossomose de todos os terpenos adultos foi avaliado 

primeiramente na concentração de 100 µM. O efeito dos compostos foi avaliado com 

ênfase nas mudanças da atividade motora da larva, na viabilidade e na alteração do 

tegumento. De todos os 40 compostos testados, apenas o composto 10 teve atividade 

esquistossomicida após o tempo máximo de 120 h em 100 µM. O composto 10, também 

conhecido por dihidrocitronelol, é um álcool monoterpenico presente nos óleos de rosas 

(HANIF; QINENG; ZHAN, 1998; LAPCZYNSKI et al., 2008). É um ingrediente 

aromático usado em muitos compostos de fragrância e é encontrado nos produtos 

cosméticos e não cosméticos. Por exemplo, até hoje, dihidrocitronelol é usado como 

cosméticos de decoração, sabonete de banheiro, shampoo, e outros cosméticos, assim 

como nos detergentes e produtos de limpeza doméstica (LAPCZYNSKI et al., 2008). 

Foi incluído pelo Council of Europe na lista de substâncias do cargo B, e os compostos 

foram aprovados pela FDA como um odor. Além disso, o Joint FAO/ WHO Expert 

Committee on Food Additives que as substâncias não apresentam preocupação com a 

segurança. Com base nos dados revisados, a dose oral aguda de DL50 de 

dihidrocitronelol é maior que 5000 mg/kg, indicando que este composto é, na prática, 

não tóxico. 

Dado que o composto 10  foi o mais promissor para estudos computacionais 

e mais ativo contra cultura de vermes do que outros terpenos, investigamos suas 

propriedades antiesquistossomodais mais detalhadamente. 

 

3.3 Efeitos do dihidrocitronelol na atividade motora e viabilidade do S. mansoni 
 

As atividades do composto em relação à viabilidade do esquistossomo é 

mostrado na Figura 1. Incubação com o composto 10 nas concentrações maiores que 10 

µM reduziu a mobilidade quando comparados com os controles negativos (meio RPMI 

1640 ou meio contendo 0,5% de DMSO). O controle positivo (3 µM PZQ) resultou na 

morte de todos os parasitas dentre 24h. De forma notável, o composto 10 na 
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concentração de 80 µM resultou na morte de 100 % dos parasitas dentre 24h, e 20µM 

matou os vermes em 120h (Figura 1). Valores de IC50 de 52, 35 µM (40, 52 – 55,02) e 

13,61 µM (10,12 -15,38) foram calculados para dihidrocitronelol após 24 h e 120 h, 

respectivamente. 

 

 
 
Figura 1. Efeito in vitro do dihidrocitronelol sobre a sobrevivência de vermes . Nestas 
experiências, os pares de vermes adultos foram incubados em cultura de 24 poços de 
placas contendo meio RPMI 1640. O praziquantel foi utilizado como controle positivo. 
A percentagem mostrada é de 20 parasitas. 

 

Durante o período de incubação com o composto 10, os parasitas 

permaneceram acoplados e nenhuma diferença significativa foi observada na taxa de 

mortalidade entre fêmeas e machos parasitas. Diferenças na susceptibilidade entre S. 

mansoni machos e fêmeas tem sido descritas na literatura anterior. Por exemplo, estudos 

com o nerolidol mostraram que vermes masculinos são mais suscetíveis do que as 

fêmeas (SILVA et al., 2014), e estudos com o fitol de terpenos mostraram que as 

fêmeas foram mais suscetíveis que os machos (DE MORAES et al., 2014). Neste 

estudo, tanto esquistossomos masculinos como femininos foram sensíveis à ação de 

dihidrocitronelol.  

Resultados semelhantes, não mostraram nenhuma diferença entre machos e 

fêmeas, com terpenos como (+) –epóxido de limoneno  (DE MORAES et al., 2013b) e 

acetato de carvacril (DE MORAES et al., 2013c) ou com outros metabólitos 

secundários de plantas com o alcaloide epiisopiloturine (VERAS et al., 2012), a amida 

piplartina (DE MORAES et al., 2011b) e a composição benzofenona garcinielliptone 

FC (SILVAet al., 2015). 
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3.4. Efeito de dihidrocitronelol no tegumento de S. mansoni 
 

Para entender melhor os efeitos do composto 10 sobre o tegumento do 

verme, a interface entre hospedeiro e parasita, usamos um microscópio laser confocal 

para examinar a superfície de vermes sob diferentes concentrações. 

Os resultados da microscopia confocal de S. mansoni tratados com o 

composto 10 e grupo controle são apresentados na Fig. 2. Formas adultas de S. mansoni 

pertencentes ao grupo controle negativo mostraram intacta estrutura de superfície e 

topografia (Fig. 2A). Em contraste, o tratamento de esquistossomas adultos com 

composto 10, levou a uma mudança acentuada no aspecto dos tubérculos, que muitas 

vezes apareceu em colapso e perturbada. Além disso, houve evidente descamação na 

superfície tegumentar. Estas alterações morfológicas no tegumento ocorreram de forma 

concentração-dependente (Fig 2B e E). Para parasitas expostas a PZQ em 3µM, 

observou-se interrupção substancial do tegumento, e todos os vermes examinados 

mostraram extensa descamação e erosão da superfície (Fig. 2F).  
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Figura 2. Investigação de Microscopia de Schistosoma mansoni do sexo masculino após 

incubação in vitro com dihidrocitronelol. 

 
Nestas experiências, os pares de vermes adultos foram incubados em placas de cultura 
de 24 poços contendo meio RPMI 1640 e tratados com diferentes concentrações de 
dihidrocitronelol. A: Visão geral da região anterior do verme mostrando o local onde 
tegumento foi analisado (seta) B: Controle negativo (RPMI 1640 ); tubérculos 
tegumentares dorsais mostrando superfície (T). C: tratado com dihidrocitronelol 20 
mM. D: tratado com dihidrocitronelol 40 mM . E: verme tratado com dihidrocitronelol 
80 mM. E: Controle positivo (PZQ 3 mM). As imagens de autofluorescência verde dos 
parasitas foram obtidas por microscopia confocal à laser. As barras em escala ¼ 50 mm. 
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Figura 3. Análise quantitativa das alterações morfológicas no tegumento do S. mansoni 
após exposição a dihidrocitronelol 

  
 
Figura 3. Análise quantitativa das alterações morfológicas no tegumento do S. mansoni 
após exposição a dihidrocitronelol. A quantificação do número de tubérculos foi 
realizada utilizando imagens tridimensionais obtidas a partir de microscopia de 
varredura confocal a laser. O número de tubérculos intactos são indicadas, e estes 
números foram medidos em 20.000 mm2 de área numa região dorsal do verme adulto do 
sexo masculino (seta), e calculados com o software Image Browser Zeiss LSM . Um 
mínimo de três áreas do tegumento de cada parasita foram avaliados. Os valores são 
médias ± DP (barras) de 10 vermes adultos do sexo masculino. * p < 0,05 , ** p < 0,01 
e *** p < 0,001 em comparação com o grupo não tratado. 

 

Considerando que o composto 10 causou mudanças nos tubérculos de S. 

mansoni de forma concentração-dependente, também realizamos uma análise 

quantitativa contando os tubérculos na superfície dorsal dos parasitas machos usando 

microscopia confocal, seguindo os procedimentos padrão, apresentados em outro lugar 

(DE MORAES et al., 2014; DE MORAES et al., 2013b). Como mostrado na Fig. 3, o 

composto 10 causou mudanças nos tubérculos de vermes masculinos e quase nenhum 

tubérculo intacto foi visto nas maiores concentrações utilizadas (80 e 160 µM). 

Alterações induzidas por diversos compostos no tegumento de S. mansoni 

também têm sido descritos (DE MORAES et al., 2014; EL RIDI et al., 2010; DE 

OLIVEIRA et al., 2014). Além disso, alguns estudos têm demonstrado o efeito de 

compostos naturais, de forma dose-dependente, causando mudanças no número de 

tubérculos (DE MORAES et al., 2013c).  
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3.5. Análise estrutural  e propriedades moleculares 
 

Como mencionado aqui, o completo mecanismo de ação de PZQ é ainda incerto 

(CIOLI, 2014; CHAN; ZAROWIECKI; MARCHANT, 2013), de modo que seu alvo 

molecular permanece desconhecido (SALVADOR-RECATAL; GREENBERG, 2012). 

O mesmo ocorre com outros terpenos com atividade antiesquistossomal contra S. 

mansoni (DE MORAES et al., 2013c; RAMALHETE et al., 2012). No entanto, é 

conhecido que alguns terpenos podem facilmente atravessar o tegumento do verme e 

causar a sua destruição (DE MORAES et al., 2014; DE MORAES et al., 2013c). No 

presente estudo, verificou-se uma relação entre danos tegumentares e a morte dos 

vermes, mas o mecanismo detalhado da ação do composto 10 na esquistossomose 

continua a ser investigado. 

Para entender melhor o comportamento do composto 10, dados estruturais 

como potencial molecular eletrostática (MEP) da área de superfície, superfície polar 

(PSA) e Lipofilicidade (miLogP) foram calculado com base no método Molinspiration. 

Entre as moléculas estudadas, o composto 10 apresenta 11 átomos, e tem uma área 

grande e apolar na extremidade, como compostos de 8 e 15. A principal diferença entre 

estes álcoois de cadeia aberta encontra-se nos carbonos saturados em 10. É importante 

notar que sua superfície não é permeada por áreas polares, concentrou-se no final da 

cadeia, o que melhorou o momento dipolar (8 = 1.5024; 10 = 16023; 15 = 0.1280 

Debye). Esse recurso como surfactante do composto 10 pode chamar atenção e a 

principal diferença de todos os outros terpenos. Outra característica importante que deve 

ser observada é que o composto 10 tem pelo menos uma cadeia ramificada, única entre 

todos os terpenos estudados. Além disso, para moléculas com o mesmo número de 

átomos, o composto 10 é aquele com o maior número de títulos rotativos, envolvendo 

uma maior mobilidade para se adaptar a uma cavidade de sítio ativo. 

3.6 Conclusão 
 

Neste estudo, avaliamos o potencial de antiesquistossomo de 40 terpenos. A 

avaliação da triagem biológica resultou na identificação de um terpeno, 3,7-dimetil-1-

octanol (dihidrocitronelol). Semelhante a praziquantel, mas em concentrações 

diferentes, o dihidrocitronelol foi capaz de matar os parasitas, e a análise microscópica 

confocal à laser revelou danos tegumentares de S. mansoni de forma concentração e 
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tempo dependente. Considerando que o dihidrocitronelol é seguro, com baixa 

toxicidade e alta tolerância nos mamíferos, os resultados descritos aqui confirmam o 

potencial do dihidrocitronelol como um novo composto esquistossomicida. Entretanto, 

mais estudos, principalmente ensaios in vivo, são necessários para determinar 

completamente o potencial de dihidrocitronelol para tratar a esquistossomose e para 

elucidar o seu modo de ação. 
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Capítulo V - Atividade antimicrobiana e inibidora do transportador multi-droga 
NorA por monoterpenos oxigenados 

 
 
RESUMO  

O objetivo deste estudo foi investigar a atividade antimicrobiana intrínseca de três 

monoterpenos, dimetil-octanol, estragol e nerol, contra bactérias e leveduras, bem 

como, investigar se estes compostos são capazes de inibir a bomba de efluxo NorA 

relacionada com a resistência de fluoroquinolona em Staphylococcus aureus. 

Concentrações inibidoras mínimas (CIMs) dos monoterpenos contra cepas de 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Candida albicans foram determinadas por 

ensaio de micro-diluição. CIMs de norfloxacina contra uma cepa de S. aureus que 

super-expressa a proteína NorA foram determinados na ausência ou na presença de 

concentrações sub-inibitórias dos monoterpenos, com o objetivo de verificar a 

capacidade destes compostos atuarem como inibidores da bomba de efluxo. Os 

monoterpenos foram inativos contra S. aureus, no entanto, o nerol foi ativo contra E. 

coli e C. albicans. A adição dos compostos no meio de crescimento, em concentrações 

subinibitórias aumentou a atividade de norfloxacina contra S. aureus SA1199-B. Este 

resultado mostra que os bioativos testados, especialmente o nerol, são capazes de inibir 

a bomba de efluxo de S. aureus NorA, indicando uma potencial utilização como 

adjuvantes de norfloxacina no tratamento de infecções causadas por cepas de S. aureus 

resistentes a múltiplas drogas. 

 

Palavras-chave: Monoterpeno; fluoroquinolona; NorA; inibidor de bomba de efluxo, 

resistência bacteriana. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the intrinsic antimicrobial activity of three 

monoterpenes, dimethyl octanol, estragole and nerol, against bacteria and yeast strains, 

as well as, investigate if these compounds are able to inhibit the NorA efflux pump 

related to fluoroquinolone resistance in Staphylococcus aureus. Minimal inhibitory 

concentrations (MICs) of the monoterpenes against Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli and Candida albicans strains were determined by micro-dilution assay. MICs of the 

norfloxacin against a S. aureus strain overexpressing the NorA protein were determined 

in the absence or in the presence of the monoterpenes at subinhibitory concentrations, 
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aiming to verify the ability of this compounds act as efflux pump inhibitors. The 

monoterpenes were inactive against S. aureus however the nerol was active against E. 

coli and C. albicans. Addition of the compounds in the growth medium at sub-

inhibitory concentrations enhanced the activity of norfloxacin against S. aureus 

SA1199-B. This result shows that bioactives tested, especially the nerol, are able to 

inhibit S. aureus efflux pump NorA indicating a potential use as adjuvants of 

norfloxacin in the treatment of infections caused by multi-drug resistant S. aureus 

strains. 

 

Keywords: Monoterpene; fluoroquinolone; NorA; efflux pump inhibitor, bacterial 

resistance. 

 

1. Introdução 

 A prevalência de doenças infecciosas causadas por microrganismos 

resistentes a múltiplas drogas tem aumentado dramaticamente em todo o mundo 

(LAXMINARAYAN, 2014; BRUSSELAERS; VOGELAERS, BLOT 2011) apesar da 

larga gama de agentes anti-microbianos disponíveis. As infecções causadas por 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e Escherichia coli resistentes às 

cefalosporinas de terceira geração e fluoroquinolonas são comumente adquiridas em 

hospitais e comunidades de todos os países do mundo (UHLEMANN et al., 2014; 

CHUA et al., 2013) As fluoroquinolonas têm sido propostas como uma alternativa 

possível para a terapia de vancomicina contra infecções por S. aureus resistência à 

meticilina (MRSA) (GADE, QAZI, 2013). No entanto a resistência a esses agentes 

antibacterianos tornou-se comum e amplamente difundida (GARCÍA-FERNÁNDEZ et 

al., 2015; VALI et al., 2015; DE LASTOURS et al., 2014). 

 Fluorquinolonas são capazes de se ligar aos complexos formados entre o DNA e 

a DNA-girase ou topoisomerase IV. A inativação destas enzimas bacterianas levam a 

uma rápida inibição da replicação do DNA (ALDRED, KERNS, OSHEROFF, 2014). A 

resistência bacteriana às fluoroquinolonas ocorre devido a uma mutação em um ou mais 

genes que codificam estas enzimas alvo ou por expressão de bombas de efluxo 

multidroga capazes de remover ativamente fluoroquinolonas a partir de células 

bacterianas (REDGRAVE et al., 2014; MC GANN P et al., 2013; OPPERMAN et al., 

2010). A proteína de efluxo NorA é super-expressa pela estirpe SA1199-B testada no 
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presente estudo (KAATZ ,SEO, 1995; KAATZ, SEO, 1993). O conhecimento sobre a 

resistência mediada por bombas de efluxo tem motivado a busca por compostos 

inibidores de bomba de efluxo (IBE), que conseguem recuperar a eficácia dos 

antibióticos atuais (MATIAS et al., 2016). Neste sentido, os produtos sintéticos ou 

naturais de origem vegetal, têm sido investigadas para a sua capacidade para agir como 

IBE (FONTAINE et al., 2015; NGUYEN et al., 2015; BHARATE, et al., 2015; 

WHALEN et al., 2015; CHOVANOVÁ et al., 2015). 

 Óleos essenciais de plantas são ricos em compostos bioativos, como terpenos e 

terpenóides, que mostraram resultados promissores como agentes terapêuticos 

potenciais (GONZÁLEZ-RAMÍREZ et al., 2016; DE FAZIO et al., 2016; BARRETO et 

al., 2014). Monoterpenos, os principais constituintes dos óleos essenciais (PEIXOTO et 

al., 2015) têm sido relatados por sua capacidade antifúngica, anti-aflatoxina e 

antioxidante (KEDIA et al., 2014). O objetivo do presente estudo foi avaliar se 

monoterpenos dimetil-octanol, estragol e nerol são potenciais agentes antimicrobianos 

intrínsecos e / ou inibidores da bomba de efluxo NorA, transportadora multi-droga de S. 

aureus. 

 

2. Materiais e Métodos  

2.1. Cepas e drogas 

 

A atividade antimicrobiana intrínseca dos monoterpenos foi testada contra cepas 

de bactérias Gram-positivas (S. aureus ATCC 25923, SA1199, SA1199-B e SA10), 

Gram-negativas (E. coli ATCC 25922) e leveduras (Candida albicans NEWP031). O 

efeito inibitório na atividade NorA foi realizada com cepas de S. aureus SA1199-B, que 

superexpressam o gene que codifica a proteína norA da bomba de efluxo Nora, capaz de 

bombear fluoroquinolonas hidrofílicos e outros fármacos, tais como corantes de 

intercalação de DNA. As cepas foram mantidas em ágar de infusão de cérebro e coração 

(BHI, Himedia, Índia) inclinado a 4 ºC, e antes do ensaio, as células foram cultivadas 

durante a noite a 37 ºC em Brain Heart Infusion (BHI, Himedia, India). 

Monoterpenos oxigenados (2Z) -3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol (nerol), 3,7-

dimetil-octan-1-ol e 1-metoxi-4- (prop-2-en-1-il) benzeno, norfloxacina e brometo de 

ethdium foram obtidos da Sigma Chemical Corp., St. Louis. Antibióticos e brometo de 

etídio foram dissolvidos em água estéril. 
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2.2. Estimativa do Log P  

 

Estimativa do Log P foi obtida usando o MarvinSketch 6.2.2 (Chemaxon), pelo 

método de Phys. Log P foi calculado para a molécula não carregada, devido à gama 

típica de pKa de hidroxilo aromático é 8,0-10,0.  

 

2.3. Avaliação da atividade antimicrobiana intrínseca 

 

 As soluções  estoque de Nerol, 3,7-Dimetil-1-octanol e estragol foram 

preparadas por dissolução de 10000 ug de cada  monoterpeno em 1 mL de dimeti-

sulfóxido, iniciando assim com uma concentração inicial de 10000 ug/mL. Esta 

solução-mãe foi, em seguida, diluída em água destilada esterilizada para obter a solução 

de teste (1,024 ug/mL). Concentrações inibitórias mínimas (CIMs) de monoterpenos 

foram determinadas por ensaio de micro-diluição em caldo de BHI a 10 % com 

suspensões bacterianas de 105 UFC/mL e as soluções de monoterpeno  com 

concentração variando entre 8-512 ug/mL. As placas de microtitulação foram incubadas 

a 37 ºC durante 24 h, em seguida, 20 mL de resazurina (0,01% p/v em água destilada 

estéril) foi adicionada a cada poço para detectar o crescimento bacteriano por mudança 

de cor de azul para rosa. MICs foram definidos como a concentração mais baixa à qual 

não foi observado crescimento de bactérias. 

 

2.4. Avaliação da inibição da bomba de efluxo NorA 

 

 Para a avaliação dos monoterpenos como moduladores de resistência a 

fluoroquinolona, os MICs da norfloxacina para cepa SA1199-B foram determinados na 

presença ou na ausência de cada composto a concentrações sub-inibitória (1/8 MIC, 1/4 

e ½ MIC). As concentrações dos antibióticos ou de brometo de etídio (EtBr) variou 

0,125-128 ug/mL. As placas de microtitulação foram incubadas a 37 ºC durante 24 h e 

as leituras foram realizadas com resazurina como anteriormente descrito. 
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2.5. Análise estatística 

 

 Todas os testes foram realizados em triplicado e os resultados foram 

normalizados por cálculo de valores médios geométricos. Desvio de erro e desvio 

padrão da média geométrica foram revelados. As diferenças entre o tratamento com 

antibióticos, isoladamente ou associados com monoterpenos foram examinadas 

utilizando uma análise de variância (ANOVA). As diferenças mencionadas acima foram 

analisados por pós-teste de Bonferroni e p <0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. 

 

3. Resultados 

 

 As estruturas químicas e os valores de log P dos monoterpenos oxigenados 

testados estão apresentados na Tabela 1. Os MICs foram encontrados para cada 

composto contra cepas de S. aureus, E. coli e de C. albicans estão apresentados na 

Tabela 2. Os monoterpenos testados não tiveram atividade contra todas as cepas de S. 

aureus (HOLETZ et al., 2002). Por outro lado, o nerol mostrou atividade inibidora fraca 

(512 ug/mL) contra cepas de E. coli e de C. albicans. 

 

Tabela 1- Estruturas químicas e estimative do para os monoterpenos oxigenados 

testados. 

Monoterpenos (IUPAC) Estrutura química Lop P 

3,7-Dimethyl-octanol (dihidrocitronelol) CH3 CH3

OHCH3  

3,12 

(2Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) 

 

3,02 

1-allyl-4-methoxybenzene (estragol) 

OCH3

CH2

 

2,89 
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Tabela 2 – Concentrações inibitória mínima (MIC) mostradas para o Nerol, 3,7-Dimetil-

1-octanol and Estragol contra cepas de S. aureus, E. coli e C. albicans (médias 

geométricas de três testes simultâneos). 

 MIC (µg/mL)  

CEPAS Nerol Dimetil-octanol Estragol 

S. aureus ATCC 25923 ≥ 1024 ≥ 1024 ≥ 1024 

S. aureus SA1199 

S. aureus SA1199-B 

≥ 1024 

≥ 1024 

≥ 1024 

≥ 1024 

≥ 1024 

≥ 1024 

S. aureus SA10 

E. coli 25923 

C. albicans NEWP31 

≥ 1024 

512 

512 

≥ 1024 

2048 

2048 

≥ 1024 

2048* 

2048 

  

 A adição de monoterpenos oxigenados nos meios de crescimento, em 

concentrações sub-inibitórias causou uma diminuição no MIC do antibiótico contra 

SA1199-B (Figuras 1 a 3). O nerol e 3,7-dimetil-octan-1-ol aumentou a atividade 

antibiotica da norfloxacina contra SA1199-B de uma maneira dependente da 

concentração. Em adição, um efeito modulador também foi verificado quando os 

antibióticos foram substituídas por brometo de etídio, um substrato conhecido de 

proteína Nora (Figura 4). 
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Figura 1 - MIC do antibiótico norfloxacina (NOR) na ausência e na presença do nerol 

contra SA1199-B. Cada resultado é uma média geométrica de três experimentos 

simultâneos. (***) Valores estatisticamente siginificantes (p <0.001). 

 

Figura 2 - MIC do antibiótico norfloxacina (NOR) na ausência e na presença do 3,7-

Dimetil-1-octanol contra SA1199-B. Cada resultado é uma média geométrica de três 

experimentos simultâneos. (***) Valores estatisticamente siginificantes (p <0.001). 
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Figura 3 - MIC do antibiótico norfloxacina (NOR) na ausência e na presença do estragol 

contra SA1199-B. Cada resultado é uma média geométrica de três experimentos 

simultâneos. (***) Valores estatisticamente siginificantes (p <0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - MIC do brometo de etídio na ausência e na presença do nerol, dimetil-octanol 

e estragol contra SA1199-B. Cada resultado é uma média geométrica de três 

experimentos simultâneos. (***) Valores estatisticamente siginificantes (p <0.001). 
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4. Discussão 

 

 Os óleos essenciais têm sido propostos como uma fonte natural de compostos com 

atividade contra bactérias resistentes a múltiplas drogas, bem como, uma fonte natural de 

compostos capazes de inibir  mecanismos de resistência bacteriana (BARRETO et al., 2014; 

ALMEIDA et al., 2013; SOUZA et al., 2013). Neste trabalho investigou-se a atividade 

antibacteriana intrínseca de três monoterpenos oxigenados e seu potencial como IBE da bomba 

de efluxo NorA, que está relacionada com a resistência às fluoroquinolonas hidrofóbicas em S. 

aureus SA1199-B. 

 Em relação à atividade antimicrobiana intrínseca, apenas o nerol foi ativo contra as cepas 

E. coli ATCC 25923 e Candida albicans NEWP031. Resultados semelhantes foram relatados por 

estudos anteriores que demonstraram a eficácia de nerol como composto antifúngico contra cepas 

de Aspergillus (MIHAI, 2015). Também foi verificado que os óleos essenciais de Ocimum 

basilicum Linn., Thymus algeriensis e Citrus aurantium L., que contêm nerol em sua composição 

foram ativos contra bactérias (AHMAD, VILJOEN, 2015; AL ABBASY et al.,2015; ALI IBEH 

et al., 2015;AMMAR et al., 2012; DORMAN, DEANS, 2000). 

 Além disso, o seu isômero trans, o geraniol, exibiu uma forte atividade contra C. albicans, 

E. coli e bactérias patogênicas de plantas (Agrobacterium tumefaciens, Erwinia carotovora, 

Corynebacterium fascians, e Pseudomonas solanacearum), relatando-se que o nerol é mais eficaz 

como um agente antibacteriano do que como um agente antifúngico (SUPPAKUL et al., 2003; 

KNOBLOCH et al., 1989) 

 Embora monoterpenos oxigenados não apresentaram atividade intrínseca contra S. aureus, 

quando eles foram colocados no meio de crescimento, em concentrações sub-inibitórias eles 

foram capazes de reduzir a CIM do antibiótico de um modo dependente da concentração, contra a 

cepa SA1199-B (Figuras 1 a 3). Os monoterpenos oxigenados também foram capazes de 

melhorar a atividade do brometo de etídio contra SA1199-B (Figura 3), um substrato de proteína 

Nora. Estes resultados indicam que os compostos testados são IBE para bomba de efluxo norA. 

Além disso, os monoterpenos de cadeia aberta (de nerol e 3,7-dimetil-octan-1-ol) foram mais 

eficazes como inibidores da nora do que o 1-metoxi-4-(prop-2-en-1-il) benzeno que monoterpeno 

apresenta um anel de benzeno. 
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 Levando-se em conta os critérios adoptados pelo Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI, 2013), o nerol diminuiu a CIM da norfloxacina para SA1199-B, mudando seu 

fenótipo de resistentes para sensível. No caso de 3,7-dimetil-octan-1-ol, o fenótipo da cepa 

SA1199-B foi mudada de resistente para intermediário. 

 Estudos de lipofilicidade são relevantes para saber se uma molécula é capaz de interagir 

com as membranas das células (KASIM et al., 2004). O Log P de monoterpenos oxigenados foi 

calculado e os resultados mostraram que todos eles são muito hidrófobos, sendo portanto, capazes 

de se intercalarem na bicamada fosfolipídica. Interação de compostos hidrofóbicos com 

membrana plasmática pode aumentar sua permeabilidade levando a dissipação da força próton 

motiva (SOUZA et al., 2013; AHMAD, KHAN, 2013). 

 Uma vez que a atividade NorA é dependente da força motriz de prótons 

(GUILHELMELLI et al., 2013),acreditamos que a partição de moléculas Nerol ou 3,7-dimetil-

octan-1-ol na membrana plasmática, a qual afeta o gradiente de prótons, pode estar relacionada 

com o efeito inibitório verificado para NorA (SCHINDLER , JACINTO , KAATZ, 2013). Apesar 

de, uma membrana danificada por nerol ou 3,7-dimetil-octan-1-ol poder tornar-se mais permeável 

a moléculas de norfloxacina, também contribui para aumentar a sua concentração intracelular. 

Além disso, a membrana plasmática danificada pode conduzir a alterações conformacionais e a 

inibição de proteínas de membrana, tais como norA. 

 

5. Conclusão 

  

 Os monoterpenos oxigenados nerol e 3,7-dimetil-1-octanol foram capazes de 

potencializarr a atividade do antibiótico norfloxacina contra SA1199-B, o que indica que estes 

componentes de óleo essencial atuam como inibidores da bomba de efluxo de NorA. Assim, estes 

compostos poderiam ser componentes potenciais de formas farmacêuticas para utilização em 

associação com a norfloxacina na terapia antibiótica de infecções causadas por Staphylococcus 

aureus resistentes a fluoroquinolonas. 
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CAPÍTULO VI - Estudos de delineamento farmacêutico de um complexo de inclusão a partir de 

nerol e β-ciclodextrina 
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CAPÍTULO VI - Estudos de delineamento farmacêutico de um complexo de inclusão a 
partir de nerol e β-ciclodextrina 

 
 

RESUMO 
 
Nerol é um tipo de monoterpeno acíclico com importantes atividades biológicas. No entanto, a 

baixa solubilidade em meio aquoso é um fator limitante para sua utilização. As ciclodextrinas têm 

sido amplamente utilizadas, a fim de melhorar a solubilidade, estabilidade e biodisponibilidade 

de moléculas não polares, por meio da formação de complexos de inclusão. Assim, o presente 

estudo teve como objetivo o desenvolvimento de complexo de inclusão (CI) de nerol em 

combinação com a β-ciclodextrina (β-CD), seguido pela caracterização por análise térmica e 

absorção espectrofotométrica no infravermelho (FTIR). Os resultados sugerem uma complexação 

de nerol com β-CD com desvios e mudanças de intensidade em várias bandas. A curva 

termogravimétrica do CI encontrado indicam uma saída de moléculas de solvatação de água a 

partir da cavidade do complexo formado por substituição a moléculas de droga, provavelmente 

incluída. Assim, conclui-se a possibilidade de obtenção de complexos de inclusão de 

monoterpeno nerol com β-CD, o que irá aumentar a sua solubilidade e facilitar o processo de 

entrega. 

 

Palavras-chave: Nerol; Monoterpeno; β-ciclodextrina; Complexo de inclusão; Solubilidade. 

ABSTRACT 
 
Nerol is an acyclic type monoterpene with important biological activities. However, the low 

solubility in aqueous media is a limiting factor for its user. Cyclodextrins have been widely used 

in order to improve the solubility, stability and bioavailability of nonpolar molecules through the 

formation of inclusion complexes. Thus, the present study consists in the development of nerol 

inclusion complex in combination with the β-cyclodextrin (β-CD) followed by characterizing by 

thermal analysis and spectrophotometric absorption in the infrared (FTIR). The results suggest a 

complexation of nerol with β-CD having detours and changed the intensity of various bands. The 
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thermogravimetric curve of CI found to indicate an output of solvating water molecules from the 

complex cavity formed for replacement of drug molecules probably included. Thus, it is 

concluded a possibility to obtain inclusion complexes of nerol monoterpene with β-CD, which 

will increase its solubility and facilitate delivery process. 

 

Keywords: nerol; monoterpene; β-cyclodextrin; inclusion complex; solubility. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

As plantas medicinais têm sido amplamente utilizadas como medicina alternativa 

(RODRIGUES, 2013). Entre os produtos derivados de plantas medicinais, estão os 

monoterpenos, que são constituintes de óleos essenciais (OEs) sob a classe de terpenos ganharam 

atenção com atividades biológicas promissoras (CARVALHO, 2013). Geralmente, eles 

apresentam propriedades repelentes ou atraentes, de natureza volátil e com baixo peso molecular 

(KNAAK, 2010; ANGELIS, 2012). Eles são moléculas com 10 átomos de carbono e constituem 

a parte mais representativa (90%) da classe. O principal interesse comercial destes compostos é 

devido a aplicações de perfumaria e aromatizantes em alimentos, além de um certo número de 

efeitos farmacológicos. Estas substâncias são geralmente voláteis e podem ser detectadas por 

insetos (MARCIEL, 2011). 

O nerol (cis-2,6-dimetil-2,6-octadien-8-ol), um álcool primário acíclico, é um 

monoterpeno utilizado como um composto de fragrância em perfumaria e encontrado em várias 

espécies de plantas. É usado como um agente anti-inflamatório, anti-séptico, anti-espasmódico e 

antidepressivo (SAITO, 2004). É também utilizado no tratamento da úlcera gástrica (ANGELIS, 

2012). No entanto, por ser um óxido de etileno, tem fraca solubilidade em meio aquoso, o que 

limita as suas aplicações em sistemas in vivo. A complexação com uma substância adequada pode 

aumentar a solubilidade dos materiais com baixa solubilidade, o que é útil para obter uma 

biodisponibilidade desejada em vários sistemas de testes (MELO et al., 2007). 

As cliclodextrinas (CDs) são oligossacarídeos cíclicos com moléculas de D-glucose, que 

lhes permitem formar complexos de inclusão com outras substâncias (SOBRINHO, 2009). É de 

se notar que as CDs (alfa, beta e gama) são compostos naturais contendo seis a oito unidades de 

glucose. Na área farmacêutica, a β-CD tem principalmente sido explorada para aumentar a 
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solubilidade, biodisponibilidade, e para reduzir os efeitos secundários de uma variedade de 

drogas (SILVA, 2014). A vetorização de uma droga é uma operação utilizada para modular e, se 

possível, totalmente dirigir a distribuição de uma substância associando a um sistema adequado, 

denominado de vetor (FEUZER, 2012). Vários estudos têm sido usados para caracterizar os 

complexos de inclusão entre as drogas e CDs e as técnicas experimentais mais utilizadas são: 

análise térmica, espectroscopia de ressonância magnética nuclear, espectrofotometria de 

ultravioleta-visível e infravermelho (ARRAIS, 2012). Face ao exposto, o objetivo deste estudo é 

obter uma complexação entre o nerol e β-ciclodextrina, e realizar sua caracterização físico-

química. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1. Materiais 

 

Nerol, β-ciclodextrina e etanol utilizados na obtenção do complexo de inclusão foram 

adquiridos de Sigma-Aldrich (USA).  

 

2.2. Métodos 

 

2.2.1. Preparação do complexo de inclusão  

 

O complexo de inclusão de nerol foi preparado com ciclodextrina natural, β-CD, através 

da aplicação do método de malaxagem em um molar. Resumidamente, 1: 1 de nerol e β-CD foi 

misturada em um gral de porcelana com o auxílio de um pistilo e adição de uma pequena 

quantidade de etanol, suficiente para se obter uma pasta. Em seguida, o gral foi mantido num 

banho de água protegido da luz a uma temperatura de 37 °C até a mistura estar completamente 

seca. O material resultante foi triturado, dessecado, e colocado num frasco de vidro selado e 

armazenado num dessecador, conforme ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Representação esquemática do método de malaxagem para obtenção do complexo de 

inclusão 

 
 

2.2.2. Espectroscopia de infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os espectros de absorção no infravermelho por transformada de Fourier foram obtidos 

pelo método de refletância total atenuada (ATR). As amostras de nerol, β-CD, MF e complexo de 

inclusão foram obtidos em Espectrômetro ThermoNicolet IS5 equipado com acessório ID5 de 

Refletância Total Atenuada e software de controle e aquisição OMNIC 9.0 (Figura 4).O 

infravermelho médio compreende a região de 650 a 4000 cm-1, é a região mais usada, tanto para 

análise qualitativa como quantitativa (ZENI, 2005). 
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Figura 2 - Espectrômetro (FTIR) ThermoNicolet IS5  

 

 
 

2.2.3. Termogravimetria (TG) 

 

A caracterização termoanalítica através de TG foi realizada por meio de termobalança 

Shimadzu®, modelo TGA 51, em atmosfera de nitrogênio em fluxo de 50 mL.min-1, sendo a 

massa da amostra de cerca de 6 mg de nerol acondicionada em cadinho de platina na faixa de 

temperatura de 25 a 600 ˚C na razão de aquecimento de 10 ºC.min-1. Antes dos ensaios, 

verificou-se a calibração do instrumento empregando-se uma amostra de alumínio e zinco. Foi 

realizado a análise do monoterpeno nerol, β-CD, mistura física (MF) e complexo de inclusão 

obtido por malaxagem. 

 

Figura 3 – Equipamento de Termobalança Shimadzu® 
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2.2.4. Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

A análise térmica através de DSC-60 (Shimadzu), foi realizada em atmosfera dinâmica de 

nitrogênio (50 mLmin-1), empregando uma massa de aproximadamente 5,0 mg, acondicionada 

em porta-amostra de alumínio, hermeticamente fechado. Foi realizada a análise do monoterpeno 

nerol, a β-CD, MF e o complexo de inclusão obtido por malaxagem, na faixa de aquecimento de 

30 – 600 ºC, sob um razão de aquecimento de 10 °C min-1. 

 

Figura 4 – Equipamento de DSC-60 Shimadzu® 
 

 
 

2.3. Estatísticas 
 

Os dados, análises estatísticas e gráficos foram obtidos utilizando os softwares OriginPro, 

Ta-60ws e Graphpad Prism. Para organização de tabelas utilizou-se o Microsoft Excel®. 

 

3. Resultados e discussão  

 

 Realizou-se o processo de complexação do monoterpeno nerol com a β-CD para que fosse 

avaliado um melhor rendimento e que apresentasse melhores características frente aos métodos 

de caracterização espectroscópicos utilizados, para estudos farmacológicos posteriores. As 

caracterizações ocorreram por espectroscopia no IV, e análises térmicas DSC e TG. 
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3.1. Identificação por Espectroscopia de infra-vermelho 

 

 A análise dos espectros pode ser feita comparando-se as bandas da molécula hóspede 

(nerol), da ciclodextrina e da mistura física com a do complexo (Figura 5). Na Figura 6, as 

principais bandas foram ampliadas para melhor visualização. 

 

Figura 5 - Espectro FTIR de β-CD e nerol e  sua mistura física (MF nerol:β-CD) e complexo de 

inclusão (CI nerol:β-CD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Espectro ampliado da região de “finger print” do FTIR de β-CD e nerol, sua mistura 

física (MF nerol:β-CD) e complexo de inclusão (CI nerol:β-CD) 
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 Geralmente, o espectro da mistura física ou CI corresponde à sobreposição dos 

espectros da molécula hóspede e da CD, porém com as bandas da molécula hóspede menos 

evidente, devido a sua menor concentração. Quando ocorre a complexação, as bandas podem 

mudar de posição, diminuir ou até mesmo desaparecer (NASCIMENTO, 2013). 

 O espectro de infravermelho da β-CD mostrou bandas de absorção em 3381 cm-1 

(estiramento O – H), 2922 cm-1 (estiramento C – H), 1153 cm-1 (estiramento C – O) e 1024 cm-1 

(estiramento C – O – C). O espectro de IV do nerol mostrou como principais bandas a absorção 

forte em 1675 cm-1 (estiramento C = O) de cetona e 1127 cm-1(estiramento C = C) de alceno.  

 Apesar das interações no complexo de inclusão entre a β-CD e a molécula hóspede 

(nerol) não serem muito fortes, uma vez que são ligações eletrostáticas não covalentes, observa-

se desvios e mudanças de intensidade de várias bandas, quando comparamos o complexo e o 

nerol.Na formação do complexo observa-se o desaparecimento da banda de absorção da carbonila 

(estiramento C = O) e das ligações (estiramento C = C) presentes na molécula do nerol 

comprovando que houve a formação do complexo. Na mistura física ouve um inicio de interação 

entre a β-CD e nerol devido haver o desaparecimento da carbonila, no entanto continuou com as 

ligações (estiramento C = C) que reagiram após o complexo de inclusão entre os mesmos. 

 

3.2. Análise de Termogravimetria 

 

 Geralmente, as análises térmicas são as primeiras observadas no estudo de 

complexação por serem relativamente simples. As técnicas mais utilizadas são a DSC e a TG 

(NOVAK et al., 2006). 

 Na análise termogravimétrica, a massa de uma amostra está sob atmosfera de gás 

inerte ou oxidante, sendo monitorada continuamente em função da temperatura em uma rampa de 

aquecimento. As curvas obtidas são duas, uma delas relacionada ao percentual de massa 

(Massa%) (Figura 7) e a outra derivada, com relação à temperatura, do percentual de massa 

(Derivada da Massa %/°C), conforme mostra a Figura 8. Esta última permite a determinação 

exata da temperatura em que ocorre determinada perda de massa da amostra (ARRAIS, 2012). 
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Figura 7- Curva de TG das espécies livres βCD, nerol e complexo nerol:βCD 

 
 A análise das curvas TG/DTG da β-CD, representadas na Figura 7 permite identificar que 

na faixa de temperatura de 67-120 °C (Tpico ~ 95ºC) ocorreu um evento de perda de massa de 

29,25%, referente à liberação de moléculas de água a partir da cavidade da β-CD. Em seguida, é 

verificado um patamar de estabilidade térmica, entre 124-320 °C. Enquanto que na faixa de 

temperatura de 334-415 °C (Tpico ~ 368 ºC) ocorreu uma perda de massa de 5,96%, relacionada 

a rápida fusão/decomposição da β-CD. 

 A partir das curvas TG/DTG do nerol, foram verificados dois eventos térmicos. O 

primeiro ocorreu na temperatura de 100°C relacionado a uma pequena perda de água com perda 

de massa de 7,64%. O segundo foi verificado na faixa de temperatura entre 109-192°C 

envolvendo perda de massa de 27% relacionada ao ponto de ebulição de decomposição da 

substância. 

 A curva TG/DTG do complexo mostrou-se bastante semelhante com a curva da β-CD. Na 

Tabela 1 pode-se observar um aumento da perda de massa entre 334-415 °C de 5,9% para 

62,49% indicando saída de moléculas de água de solvatação da cavidade do complexo formado 

para substituição de moléculas do fármaco, provavelmente incluso. Já em comparação com a 

banda de absorção do nerol, observou-se que entre a faixa de 109-192°C (Tpico ~ 124 ºC) ele 

volatizou completamente, indicando que ocorreu a formação do complexo.  
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Figura 8 - Curvas da Derivada de TG das espécies livres βCD, nerol, e complexo nerol:βcd 

 
Tabela 1 – Percentual de perdas de massa obtidas por TG das amostras do monoterpeno nerol, β-

CD e CI nerol:β-CD 

 

Amostras 
% Perda de Massa 

Step I (%)* Step II (%)** 

Nerol 7.64 27.00 

β-CD 29.25 5.96 

CI 43.58 62.49 

* Porcentagem de água liberada ate 120°C 
** Perda de massa relacionada ao início de decomposição da molécula 
 

 

3.3. Análise de Calorimetria exploratória diferencial 
 

 DSC é uma das técnicas mais utilizadas para confirmar a formação do complexo de 

inclusão no estado sólido, devido a sua sensibilidade em detectar possíveis alterações nos eventos 

térmicos característicos da molécula hóspede quando esta se encontra no interior da cavidade da 

ciclodextrina, bem como a estabilidade do sistema e sua cristalinidade (AGUIAR, 2013). 
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Figura 9 - Termograma de DSC do monoterpeno nerol puro 

 
 

 O comportamento térmico de todos os materiais foi investigado, usando DSC em 

atmosfera inerte. A curva do nerol mostrado na Figura 9 apresentou dois eventos endotérmicos o 

primeiro na faixa de temperatura de 42°C relacionado a perda de água e o segundo em 150°C 

referente a ebulição e degradação da substância. 

 A curva DSC da β-CD (Figura 10) apresentou três eventos endotérmicos seguido de 

um evento exotérmico e posterior etapa de decomposição. Os eventos endotérmicos ocorreram 

nas faixas de temperatura de 140, 165 e 307°C respectivamente. O primeiro provocado pela perda 

de água presente no interior de sua cavidade hidrofóbica seguido de um evento provocado por um 

processo físico atribuído à mudança de fase cristalina. Em seguida observou-se a fusão seguida 

de degradação da β-CD. 
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Figura 10 - Termograma de DSC do β-CD, MF, e CI nerol:βCD 

 
 A curva DSC da MF apresentou três eventos endotérmicos seguidos de decomposição. Os 

eventos ocorreram nas seguintes faixas de temperatura: 108-161°C, 217-230°C, 285-348°C. O 

primeiro evento representa um somatório do nerol puro e da β-CD. Já o segundo pico corroborou 

com a transição de fase cristalina da β-CD e por fim, a fusão da β-CD seguida de decomposição. 

 A curva de DSC do complexo apresentou uma sobreposição dos eventos térmicos da β-

CD. Isso demonstra que a presença da molécula hospede (nerol) não interfere na estabilidade 

térmica da β-CD. Esse resultado pode ser confirmado na análise da curva de TG/DTG do 

complexo e da β- CD, observando as perdas de massa em temperaturas próxima. 

 Nas curvas destes dois últimos métodos (MF e CI) representados na Figura 10 foram 

observadas diferenças importantes principalmente referente a redução da intensidade do pico 

relativo a perda de água e desaparecimento do evento endotérmico referente a transição de fase 

cristalina da β-CD pura no CI.  

 Observa-se também, nas curvas de DSC da MF e do complexo algumas mudanças nos 

perfis das curvas de β-CD na faixa de temperatura de 307°C mostrando um ligeiro deslocamento 

em relação a curva do CI. Isso pode ser explicado pela interação do fármaco com a β-CD, 

sugerindo a inclusão da molécula de nerol em substituição e liberação de água da cavidade da β-

CD. 
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4 CONCLUSÃO 
 

 A partir do presente estudo, foi possível obter complexos de inclusão do monoterpeno 

nerol com a β-ciclodextrina através do método de malaxagem, que mostrou-se eficiente e 

aplicável a moléculas com baixa solubilidade em meio aquoso. 

 Os resultados das espectroscopias DSC TG e FTIR do nerol, βCD, mistura física e do 

complexo de inclusão obtidos, permitiram visualizar interações entre o fármaco e a β-

ciclodextrina, sugerindo a complexação. A partir destes resultados, conclui-se que é possível 

preparar complexos a partir da mistura entre o nerol e a β-ciclodextrina, vislumbrando a 

utilização destes em sistemas de liberação, podendo haver melhora efetiva na solubilidade do 

nerol. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

	
 

As prospecções científica e tecnológica sobre o uso dos monoterpenos em 

formulações farmacêuticas e  suas aplicações terapêuticas em doenças negligenciadas mostraram 

que estes compostos têm potenciais terapêuticos contra malária, dengue, esquistossomose, 

tuberculose, leprose, leishmaniose e doença de Chagas. Especialmente, o nerol, que demonstrou 

potencial anti-tuberculose. Com isso, recomendam-se mais pesquisas envolvendo monoterpenos 

no contexto do tratamento de doenças negligenciadas para melhor aproveitamento das 

propriedades terapêuticas apontadas para esta classe e seus derivados. 

Os testes antioxidantes realizados in vitro indicaram que os monoterpenos apresentam 

potencial capacidade antioxidante em baixas concentrações, com melhores resultados para o 

nerol e estragol. Os bioensaios de toxicidade in vitro e ex vivo, demonstraram necessidade de 

maior investigação para o nerol, que demonstrou toxicidade para A. salina. Em contrapartida, o 

protocolo de capacidade hemolítica revelou perfil de segurança para estes compostos. Nos 

estudos com S. cerevisiae, os monoterpenos não induziram danos oxidativos e foram capazes de 

inibie os danos oxidativos induzidos pelo H2O2. 

A avaliação antimicrobiana demonstrou discreta atividade intríseca para o nerol 

contra E. coli e C. albicans, enquanto o estragol e o dimetil octanol não demonstraram atividade 

antimicrobiana para as cepas testadas. Por outro lado, os monoterpenos testados, especialmente o 

nerol, foram capazes de inibir a bomba de efluxo de S. aureus NorA, indicando uma potencial 

utilização como adjuvantes de norfloxacina no tratamento de infecções causadas por cepas de S. 

aureus resistentes a múltiplas drogas. 

A triagem antihelmíntica, desvelou atividade esquistossomicida para uma série de 

monoterpenos, em especial, para o dimetil octanol que demonstrou maior atividade contra o 

verme adulto de Schistosoma mansoni. Este bioativo foi capaz de induzir fortes danos no 

tegumento do parasita, o que indica uso promissor como agente parasitário. 

Por fim, com intento de melhorar a solubilidade do nerol em meio aquoso, foi obtido 

complexo de inclusão de nerol em combinação com a β-ciclodextrina, o qual foi caracterizado 

por ensaios físico-químicos que sugeriram a complexação do nerol. Este complexo de inclusão 

irá facilitar o processo de incorporação no nerol em formas farmacêuticas futuras.  
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Neste panorama, a bioprospecção dos monoterpenos nerol, dimetil octanol e estragol 

atenderá à demanda crescente por substâncias inovadoras, alinhada à proposta de utilização 

sustentável da biodiversidade brasileira com resultados promissores que podem subsidiar o 

desenvolvimento de novos fármacos derivados de produtos naturais bioativos, com a 

possibilidade de menores efeitos adversos que as substâncias convencionais já disponíveis no 

mercado farmacêutico. 

Figura 1 – Resumo do estudo de bioprospecção do dimetil-octanol, estragol e nerol. 
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APÊNDICE A: ESPECTROS DE RMN 1H DO NEROL 
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APÊNDICE B: ESPECTROS DE RMN 13C DO NEROL 
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Resumo 
Atualmente, a busca de novos produtos farmacêuticos à base de plantas revela uma alternativa 
ao desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional. Nesse sentido, os monoterpenos são 
hidrocarbonetos derivados de plantas medicinais que já possuem diversos estudos sobre suas 
propriedades farmacológicas. O objetivo desse trabalho foi realizar uma prospecção tecnológica 
de formulações monoterpênicas, analisando a participação do país e o estado da arte nos 
depósitos de pedidos de patentes em bases nacionais e internacionais até o momento. Para isso, 
a prospecção foi realizada no Banco Europeu de Patentes, no banco da Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual, no Banco Americano de Marcas e Patentes e no banco de dados do 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil. As classificações internacionais mais 
abundantes nessa prospecção foram A01N, A61K e C09D. O maior número de patentes foi 
depositado nos últimos 10 anos. A China é o país com maior número de patentes já depositadas. 
 
Palavras-chave: formulação; monoterpeno; prospecção. 
 
 
Abstract 
Currently, the search for new herbal pharmaceutical products reveals an alternative to 
developing the national pharmaceutical industry. In this sense, monoterpenes are hydrocarbons 
derived from medicinal plants which already have several studies about its pharmacological 
properties. This work aimed perform a technologic prospection of monoterpenic formulations, 
analyzing the country’s participation and the state of the art in the filings of patents in 
international bases yet. This way, prospection was performed on European Patents Office, on 
World Intellectual Property Organization, on United States Patent and Trademark Office and on 
Institute of Industrial Property of Brazil database. The most abundant international 
classifications on this prospection were A01N, A61K e C09D. The largest number of patents was 
filed in the last 10 years. China is the country with highest number of patents already filed. 
 
Key-words: formulation; monoterpene; prospection. 

 
1. Introdução 
 
 O presente trabalho relata o estágio de desenvolvimento tecnológico e científico da 

utilização de monoterpenos em formulações farmacêuticas. Os terpenos são hidrocarbonetos 

classificados de acordo com o número de unidades isoprênicas formadoras em: hemiterpenos 

(C5, 1 unidade isoprênica), monoterpenos (C10, 2 unidades isoprênicas), sesquiterpenos (C15, 3 

unidades isoprênicas), diterpenos (C20, 4 unidades isoprênicas) e politerpenos (C5)n (AHARONI 

et al., 2005).  

Monoterpenos são os principais componentes das resinas (cola ou goma das árvores), 

podendo compor os óleos essenciais. Essas substâncias são produzidas e emitidas pelas folhas de 

árvores e possuem propriedades de grande interesse médico, dentre elas antimicóticas, 
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cardiovasculares, antihelmínticas, antibióticas e anti-inflamatórias (BELANGER, 1998; 

FERNANDES et al., 2005; SANTOS et al., 2011).  

Apesar do uso de plantas com fins terapêuticos é uma tradição milenar presente nas 

culturas de várias nações, constituindo, ainda hoje, um recurso alternativo de grande aceitação 

(SANTOS et al., 2008). Entretanto, a total aceitação de drogas derivadas de plantas e a fitoterapia 

na medicina científica só poderão ocorrer se estes produtos cumprirem os mesmos critérios de 

eficácia, segurança e controle de qualidade que os produtos sintéticos (RATES, 2001), já que os 

produtos derivados de plantas devem ter eficácia avaliada e confirmada, assim, como deve ser 

garantida que sua administração a organismos vivos ocorra sem riscos para sua saúde. 

No contexto social moderno, algumas limitações atuais do uso de medicamentos, como 

altos custos de alguns produtos disponíveis no mercado, favorecem o retorno ao estudo de plantas 

com propriedades medicinais para o controle de diversas doenças (HAMMOND et al., 1997). As 

necessidades do mercado farmacêutico aliadas ao reconhecimento de que pesquisas com plantas 

medicinais usadas na medicina popular representam uma abordagem compatível com o 

desenvolvimento de novas drogas levaram a um aumento do número de publicações neste campo, 

em virtude do reconhecimento da importância desta área de estudo por parte das instituições 

privadas ou governamentais (RATES, 2001).  

 

2. Metodologia 
 

No presente trabalho, a prospecção foi baseada na pesquisa de patentes nas bases de dados 

do Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI), European Patent Office (EPO), 

no United States Patente and Trademark Office (USPTO) e na World Intellectual Property 

Organization (WIPO), utilizando as palavras-chaves os termos formulation ou formulação, 

monoterpene ou monoterpeno e formulation and monoterpene ou formulação and monoterpeno.  

A pesquisa de patentes foi realizada em abril de 2013. Foram analisados todos os pedidos 

de patentes existentes entre 1984 (ano do primeiro depósito) até o presente momento. 

 

3. Resultados e Discussão 
 

 A prospecção tecnológica foi utilizada como um meio sistemático de mapear 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos, os quais são capazes de influenciar de forma 
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significativa uma indústria, a economia ou a sociedade como um todo (OLIVEIRA-JUNIOR et 

al., 2012, p. 505; SERAFINI et al., 2012, p. 427). 

 Primeiramente, foi avaliado o número de pedidos de patentes depositados por base de 

dados de acordo com os termos utilizados (Tabela 1). Foram encontrados muitos documentos 

envolvendo os termos monoterpeno ou monoterpene, principalmente nas bases EPO (570) e 

WIPO (382). O mesmo foi observado com o termo formulação ou formulation, com 54813 

documentos na WIPO e 77226 documentos na EPO. Entretanto, quando confrontados os termos 

monoterpene and formulation e monoterpeno e formulação, pode ser observado que o número de 

pedidos de patentes depositados é bastante reduzido (Tabela 1), o EPO possui 11 pedidos, 

enquanto que a WIPO possui 5. Além disso, nenhum pedido de patente está depositado no INPI.  

 

Tabela 1 - Número de patentes depositadas por base de dados envolvendo os diferentes termos 

utilizados. 
Palavra-chave INPI EPO USPTO WIPO 

Monoterpene ou monoterpeno 10 570 6 382 
Formulation ou formulação 6436 77226 1432 54813 

Monoterpene and formulation ou monoterpeno 
e formulação 

0 11 1 5 

 

 

Considerando que as bases do EPO e WIPO possuíam um número maior de patentes 

depositadas envolvendo o termo monoterpene and formulation, a pesquisa foi conduzida no 

sentido de explorar melhor as informações que essas bases pudessem fornecer a respeito da 

distribuição de patentes por país, ano de depósito e por Classificação Internacional de Patente 

(CIP). 

 

 

3.1. Patentes depositadas no EPO 
 

De acordo com a Figura 2, a China e a Alemanha são os maiores detentores de patentes 

envolvendo formulações monoterpênicas. Não há registro de depósito de patente por nenhuma 

patente brasileira e apenas uma patente australiana, países detentores das maiores biodiversidades 

de plantas, do qual se esperava mais registros de produtos desenvolvidos a partir de plantas 

medicinais.  
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Figura 2 – Número de patentes depositadas na base europeia por país, sendo AU (Austrália), CA 

(Canadá), CN (China), DE (Alemanha),  GB (Reino Unido), JP (Japão), IN (Índia), SK 

(Eslováquia) e US (Estados Unidos da América).  

 

Os 11 pedidos de patentes encontrados com as palavras monoterpene and formulation 

foram analisados quanto ao ano de depósito (Figura 3). Um aumento no número de patentes a 

partir de 2000 foi verificado, e posteriormente uma queda foi registrada, retornando a mesma 

quantidade de registros inicial. 

 
Figura 3 – Evolução anual do número de depósitos de patentes na base de dados europeia.  

 

Dentre os 11 depósitos de pedidos de patentes encontrados, 6 estão alocados na subclasse 

A01N, que trata  da conservação de corpos de seres humanos ou animais ou plantas ou partes dos 

mesmos; Biocidas, por ex., desinfetantes, pesticidas, herbicidas; Repelentes ou atrativos de 

pestes; reguladores do crescimento de plantas. Contudo, um número de 4 patentes estão inseridas 
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na subclasse A61K, que engloba preparações para finalidades médicas, odontológicas ou 

higiênicas, comprovando que os monoterpenos vêm sendo estudados com a perspectiva de gerar 

produtos com potencial terapêutico. Além disso, uma patente está inserida na classe C09D, que 

trata de composições de revestimento, removedores químicos de tintas para pintar  ou imprimir; 

tintas para imprimir; fluídos corretores ou corantes para madeira. 

 
Figura 4 – Distribuição por CIP dos depósitos de pedidos de patentes encontrados na base 

europeia.  

 
 
3.2 Patentes depositadas na WIPO 
 

Da mesma forma que no banco de dados europeu, nenhum país latino americano nem a 

Austrália apresentaram pedido de depósito de patente na WIPO, tendo em vista o potencial em 

biodiversidade que esses países têm em desenvolver formulações à base de plantas medicinais 

(Figura 5). 
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Figura 5 – Número de patentes depositadas no WIPO por país, sendo DE (Alemanha), GB (Reino 

Unido), IN (Índia) e US (Estados Unidos da América).  

 

Analisando a evolução anual de patentes depositadas (Figura 6), foi possível verificar que 

os depósitos de pedidos de patentes nessa base surgiram no ano de 1984, sendo que houve um 

destaque em 2012, quando foram depositadas o maior número de patentes, o que não corrobora 

com a evolução anual do número de patentes na base de dados europeia demonstrada na Figura 3. 

 

 
Figura 6 – Evolução anual do número de depósitos de patentes na WIPO.  
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 Foi avaliada também a distribuição de patentes por CIP (Figura 7), tempo em que foi 

possível observar um perfil semelhante ao que foi verificado na base EPO. Apesar de não haver 

nenhuma patente na classificação A01N, as duas classes anteriormente descritas foram 

encontradas, A61K e C09D.  

 

 
Figura 7 – Distribuição por CIP dos depósitos de pedidos de patentes encontradas na WIPO.  

 

 

 

4. Conclusões  
 

 Por meio da análise nas bases consultadas, foi possível observar que até o presente 

momento houve um número ainda insatisfatório de patentes envolvendo formulações à base de 

monoterpenos, apesar do verificado aumento no número de pedidos de patentes a partir do ano 

2000. Além disso, foi constatado a ausência de patentes brasileiras envolvendo formulações 

monoterpênicas, o que demonstra a necessidade de investimento nacional em pesquisa, inovação 

e desenvolvimento na área de desenvolvimento de novos produtos com fins terapêuticos.  
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Abstract 

Monoterpenes are the naturally occurred essential oils in various plant species having a wide 

range of biological activities. Attentions on the natural compounds, especially those are plant-

derived is growing day by day. Nerol, a monoterpene having some important biological activities 

along with its other applications, may be a hopeful tool in this context. By considering the above 

circumstances, this study aimed to perform a scientific and technological prospective study on 

this charming monoterpene with an emphasis on the treatment of neglected diseases along with 

other monoterpenes. We conducted a comprehensive and systematic search for published articles, 

periodicals, magazines in the CAPES, ScienceDirect and Pubmed, while for patents we have gone 

through search in National Institute of Industrial Property of Brazil (INPI), European Patent 

Office (EPO), World Intellectual Property Organization (WIPO) and United States Patent and 

Trademark Office (USPTO). Results suggesting monoterpenes have therapeutic potentials against 

malaria, dengue, schistosomiasis, tuberculosis, leprosies, leishmaniasis and chagas diseases. 

Nerol has anti-tuberculosis potential. In conclusion, more researches are recommenced with nerol 

in a context of treatment of neglected diseases.  

  

 

Keywords: monoterpene; nerol; neglected diseases. 
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INTRODUCTION  

Nowadays, natural products are in a great attention to the peoples for the treatment of 

various ailments (Marques et al., 2013). Having less adverse effects and promising therapeutic 

making them to consider as health promoting tools. Essential oils are one of them. Monoterpenes, 

a class of terpenes under the EOs are now evident to have a good number of biological activities 

(Craveiro and Machado, 1986; Cowan, 1999) 

Nerol (cis-2,6-dimethyl-2,6-octadien-8-ol), a monoterpene has potential biological 

activities in various in vitro and in vivo test systems (Marques et al., 2013). Studies regarding its 

action on the central nervous system (CNS) with antidepressant, anxiolytic, antinociceptive and 

anticonvulsant, along with the antioxidant, anti- inflammatory, antimicrobial and anthelmintic 

activities (Nogueira et al., 2013; Almeida et al., 2014; Costa et al., 2014; Silva et al., 2014). To 

be mentioned that nerol is found in various medicinal plants, those are reported to have 

significant antioxidant, antimicrobial and neuroprotective activities (Allahverdiyev et al., 2004; 

Escobar et al., 2010; Kennedy et al., 2013). Furthermore, nerol is used as a fragrance in 

cosmetics and toiletries (Lapczynski et al., 2008). 

 However, naturally occurring substances reveals therapeutic alternatives for the 

neglected diseases (ND), which are a group of illnesses representing mortality in a race-

independent manner of people worldwide (WHO, 2016). People from the remote rural areas, 

urban slums or conflict zones are the most susceptible in this context. RDs are not only directly 

affect health, but also represent a vicious cycle of socio-economic events that reinforce the 

feedback on the other (Andrade, 2015). It is noteworthy that the existing therapies for the RDs 

are largely based on drugs having toxicity and prone to serious side effects, which leading to 

search new agents with more effectively and safety (WHO, 2016). 

Therefore, this study aimed to carry out a systematic revision in a scientific and 

technological viewpoint on monoterpenes with the applications to NDs underlying a special 

attention to nerol. 

 

MATERIALS AND METHODS 

For articles we searched in the following databases of CAPES Periodicals 

(http://www.periodicos.capes.gov.br), ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) and 

PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) while National Institute of Industrial Property 
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of Brazil (INPI), European Patent Office (EPO), World Intellectual Property Organization 

(WIPO) and United States Patent and Trademark Office (USPTO) databases were considered for 

patents. Evidences having same information were replaced by the newer.  

Search (until November, 2015) has been made with the listed keywords as 

‘monoterpenes’, ‘nerol’ and were them paired with ‘neglected diseases’, ‘malaria’, ‘leprosy’, 

‘leishmaniasis’, ‘dengue’, ‘chagas disease’, ‘tuberculosis’ and ‘schistosomiasis’. No language 

restrictions were imposed.  

 

FINDINGS 

 

Scientific and technological findings 

In the search for articles, periodicals and magazines, monoterpenes constitute 57 

periodicals, and 98 articles in CAPES, PM and SD in which SD occupied 61.29% while CAPES 

and PM by 36.77% and 1.94%, respectively. Among the 213 evidences, 66.19% articles belong 

to the database, SD leaving 27.23% periodicals, and 6.57% articles behind the CAPES and PM, 

respectively. However, patents searched in the databases, demonstrating that WIPO constitutes 

47.06% then followed by 41.18% and 11.76% in EPO and INPI, respectively for monoterpenes.  

No patents were found in the USPTO. Otherwise, nerol constitutes 76 patents, among which 

98.68% belongs to USPTO leavig behind 1.32% of WIPP database. No patents were funded in 

INPI and EPO databases (Table 1). 

   

[Insert Table 1 here] 

        

Table 2 suggests that evidences (periodicals, magazines and articles) on malaria (41.11%) 

are prominent for nerol then followed by tuberculosis (25.89%), dengue (8.12%) = leprosy 

(8.12%), schistosomiasis (6.59%) and leishmaniasis (5.08%) = chagas disease (5.08%), 

respectively. More evidence was found in SD, which was then followed an order of CAPES>PM. 

Patent search compromised with an order of malaria (30.00%)> leishmaniasis (22.50%)> 

tuberculosis (20.00%)> dengue (15.00%)> leprosy (7.50%)> schistosomiasis (5.00%)> chagas 

disease (0.00%). USPTO constitutes 98.75% patents, while WIPO by 1.25%. no patents were 

observed in INPI and EPO databases.  
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[Insert Table 2 here] 

 

Figure 1 telling that IL is the owner of 31.06% patents on NDs, which was then followed 

an order of AW> US> CA> MA=NL=PA> AT=IN=LU> BS=FG=GA=IT=JP=ML=NO=UY,  

respectively.  

 

[Insert Figure 1 here] 

 

Patients were found from 1992 to 2014 suggest in 2004, 2009 and 2013 costitute 8 of each 

then followed by the order of 2010 (7)> 2007 (6)> 2003 (5) = 2006 (5)> 2000 (4) = 2001 (4) = 

2012 (4)> 1997 (3) = 2002 (3) = 2014 (3)> 1992 (1) = 1994 (1) = 1995 (1) = 1999 (1) = 2011 (1), 

respectively.   

 

Findings on neglected diseases (NDs) 

 

Antimalarial activity  

Terpenes are the potential sources of antimalarial activity (Parshikov et al., 2012). 

Choloroform extract of Couroupita guianensis fruit was found to act against a number of 

pathogenic microbes including mycobacteria. It also significantly inhibited the formation of 

biofilm of the pathogens (Al-Dhabi et al., 2012). EOs in the leaf extract of Plinia 

cerrocampanensis was found to produce significant antimalarial activity (Durant et al., 2014). 

Kpoviessi et al. (2014) founded EOs from the genus Cymbopogon having a potential anti-

Trypanosoma bruceibrucei and anti-Plasmodium falciparum activity. EOs from Lippia multiflora 

is also evident to act against Plasmodium falciparum (Valentin et al., 1995). The ethanol extract 

of Ocimum sanctum is also evident to have antimalarial capacity (Archana and Namasivayam, 

2000). An in vivo antimalarial activity was demonstrated with the allylic alcohol, geraniol by 

(Singh et al., 2003). Parshikov et al. (2012) also introduced few new terpenes with anti-malaria 

activity. A number of EOs derived from plants, including monoterpenes were introduced having 

mosquito repellent potential by Pohlit et al. (2011).  Nanocapsules prepared with onopordopicrin, 

a sesquiterpene was suggested to have a significant antimalaria activity (Esmaeili et al., 2012).  
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Activity against dengue 

Conti et al. (2010) reported that the Aede salbopictus larvae are susceptible to the EOs of 

Achillea millefolium, Lavandula angustifolia, Helichrysum italicum, Foeniculum vulgare, Myrtus 

communis, and Rosmarinus officinalis. EOs of the leaves of Salvia dorisiana, S. longifolia, and S. 

sclarea under the family, Lamiaceae exhibited potent anti-A. albopictus activity (Conti et al., 

2012).  Additionally, EOs from Citrus sinensis, C. limon and C. paraíso shells and its 

components were found to exhibit larvicidal potential against a number of mosquito 

(Giatropoulos et al., 2012). Pohlit et al. (2011) did a revision demonstrating EOs to have 

promising mosquito repellent capacity.  

A research conducted by Pandey et al. (2013) of eugenyl acetate, linalyl acetate, terpinyl 

acetate, menthyl acetate, geranyl acetate along with the monoterpenes eugenol, linalool, 

terpineol, L-menthol and geraniol suggesting significant anti-A. aegypti activity with an LC50 

value range between 50.2 to 415 ppm.  A research done by Nyasembe et al. (2014) suggests that 

volatile phytochemicals may be good options for to repeal mosquito.    

 

Anti-schistosomiasis activity 

Mors et al. (1967) sugegsted all-trans (-)-14,15-epoxygeranyl-geraniol  to have a potential 

anti-schistosomiasis activity. Thymol, β-citronellol, carvacrol and geraniol strongly inhibited 

snail-vector of Schistosoma mansoni (Radwan et al., 2008). EOs isolated from Cymbopogon 

winterianus exhibited significant  anti-schistosomiasis activity between the LC50 value of 22.0 

and 181.0 mg/L (Rodrigues et al., 2013). 

 

Anti-tuberculosis potential 

EOs from C. guianensis fruit was found to act Mycobacterium tuberculosis (Al-Dhabi et 

al. 2012). Kumar et al. (2013) observed that the Plumeria bicolor extract significantly inhibited 

the growth of M. tuberculosis and multi-drug resistant M. tuberculosis. Along with nerol, 

plumericin and isoplumericin were claimed as a potential candidate for antituberculosis activity. 

The antituberculosis activity of EOs was also observed by Kumar et al. (2013) with Plumeria 

bicolor extract.  The meso-dihydroguaiaretic also exhibited a potential anti-M. tuberculosis 
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(Clemente-Soto et al., 2014). According to Chinsembu (2015) EOs may be one of the potential 

sources of antituberculosis activity.  

 

Anti-leprosis activity 

Ross (1949) suggested that thymol (a natural monoterpene phenol derivative of cymene) 

has an anti-leprosis activity.  In 1955, Floch and Gelard also demonstrated similarly.   

 

Anti-leishmaniasis and anti-chagas disease potentials 

Monoterpenes with this type of activity is still to be investigated, despite of a number of 

medicinal plants have been introduced having anti-leishmaniasis potential (Rocha et al., 2005; 

Medeiros et al., 2011; Rohloff et al., 2013; Melo et al., 2013; Singh et al., 2014; Bahmani et al., 

2015; Demarchi et al., 2015; Bosquiroli et al., 2015; Rodrigues et al., 2015). Saponins from 

Calliandra pulcherrima and Quillaja saponaria  were found to exhibit significant anti- 

leishmaniasis activity against Leishmania donovani and L. chagasi. (Nico et al., 2007).  Two 

monoterpenes, minutin A and B from purified from Micromelum minutum leaves acted against 

Leishmania major with IC50 values between 9.8 to 26.2 µM (Sakunpak et al., 2013). EOs from 

Thymus capitellatus are evident to produce strong anti-leishmaniasis activity within the IC50 

between 35 to 62 µg/mL (Machado et al., 2014). Otherwise, Morais et al. (2014) found a few 

thymol and eugenol derivatives having potent anti-leishmaniasis activity.  

 

CONCLUSION 

Consistent with the obtained results, we observed a significant number of scientific papers 

and patent deposits involving monoterpenes and nerol. Although, there are links with neglected 

diseases, but found evidences in databases are firmly deficient with specific activities, despite of 

a number of essential oils are evident to have activity against neglected diseases. More research is 

requested in this field of study. 
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Figure 1. Patients on neglected diseases belonging to the owners with percentage occupied. 
[AW = Aruba; BS= Bahamas; CA = Canada; FJ= Fiji; GA= Gabon; GB= United Kingdom; IL = 
Israel; IN = India; IT= Italy; JM= Jamaica; JP= Japan; LU= Luxembourg; MA= Morocco; ML= 
Mali; NL = Netherlands; NO= Norway; PA= Panama; US= United States; UY = Uruguay]  
 
Table 1. Databasic evidences of monoterpenes and nerol in neglected diseases (after sorting).  
 
Substances Articles, periodicals and 

magazines 
Patents 

CAPES PM SD INPI EPO USPTO WIPO 
Monoterpenes 57 3 95 2 7 0 8 
Nerol 58 14 141 0 0 75 1 
PM: PubMed; SD: ScienceDirect; INPI: National Institute of Industrial Property of Brazil; EPO: 
European Patent Office; WIPO: World Intellectual Property Organization; USPTO: United 
States Patent and Trademark Office 
  
Table 2. Neglected diseases-wise databasic evidences of nerol.  
 

NDs  
Articles, periodicals and 

magazines Patents 

CAPES PM SD INPI EPO USPTO WIPO 
Malaria 38 2 45 0 0 23 1 
Dengue 7 2 7 0 0 12 0 
Schistosomiasis 0 3 10 0 0 4 0 
Tuberculosis 3 2 48 0 0 16 0 
Leprosy 0 0 16 0 0 6 0 
Leishmaniasis 0 1 9 0 0 18 0 
Chagas disease 0 4 6 0 0 0 0 
PM: PubMed; SD: ScienceDirect; INPI: National Institute of Industrial Property of Brazil; EPO: 
European Patent Office; WIPO: World Intellectual Property Organization; USPTO: United States 
Patent and Trademark Office 
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ANEXO C: Artigo submetido à revista Journal of Pharmacy and Pharmacology – Qualis 
B1 - Biotecnologia.  
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ABSTRACT 
The therapeutic potentials of medicinal plants belong to their varieties of biochemicals. The 
monoterpenes, like the nerol, estragol and dimethyl-octanol, have antimicrobial, antifungal, 
anthelmintic and antioxidant activities. This study evaluated toxic, cytotoxic, oxidant/antioxidant 
effects by adopting a number of in vitro (DPPH and ABTS and ferric reducing potential), ex vivo 
(hemolysis) and in vivo (Artemia salina and Saccharomyces cerevisiae) test methods. Results 
suggested that the tested monoterpenes (31.25 – 500 µg/mL) did not exhibit cytotoxicity in A. 
salina and hemolysis tests. In the antioxidant test with a concentration range 0.9 to 14.4 mM, 
they showed radical (ABTS•+ and DPPH•) scavenging capacities in a dose-dependent manner. 
However, they did not oxidize the genetic material of S. cerevisiae (SODWT, Sod1Δ, Sod2Δ, 
Sod1/Sod2Δ, Cat1Δ, Cat1Δ/Sod1Δ) lines. In conclusion, the nerol, estragol and dimethyl-octanol 
monoterpenes may be natural sources of antioxidants with a safety profile in eukaryotic genome. 
 
Keywords: Nerol; estragol; dimethyl octanol; cytotoxicity; antioxidant. 
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INTRODUCTION 
 

Man has been seeking alternatives to improve their living conditions and found in plants, 
not only food, but especially a source of active ingredients for medicinal purposes (Probst, 2012). 
Nerol, estragol and dimethyl-octanol essential oils or volatile oils are the monoterpenes presents 
in aromatic plants and have sedative potentials, stimulatory effect on appetite and used in 
intestinal disorders. They are also known for their attractive, repellent and toxic effects to the 
insects and microorganisms. These three bio-actives present in essential oils, extract from various 
plant species, such as Croton zehntneri, Cymbopogon citrates Staupfs, Cymbopogon nardus, 
Citrus bergamani, Zingiber officinalle and Lavandula sp. (Knaak, 2010; Probst, 2012). 

Monoterpenes are the constituents of essential oils from medicinal plants characterized by 
pleasant odor with the industrial application in flavorings, perfumes and cleaning products. In 
addition,  they are known for their important biological activities such as antioxidant, antifungal, 
anti-inflammatory, antibacterial, analgesic, antispasmodic, anti-depressant, schistosomicidal 
activities and so on (Neto et al., 2012). 

Nerol has antispasmodic and anthelmintic activities (Neto et al., 2012). Having a potential 
antioxidant capacity in various in vitro and in vivo test systems, nerol can be a good target for 
treating diseases related to the oxidative stress (Chtouyi et al., 2016). Oxidative stress is involved 
in the onset and/or development of many chronic diseases such as cancer, diabetes mellitus, 
atherosclerosis, depression, obesity, and neurodegenerative diseases like Parkinson's diseases 
(PD) and Alzheimer's disease (AD) (Salla et al., 2016). Certain defense mechanisms act in order 
to maintain the levels of reactive species (e.g. - oxygen/nitrogen; ROS/RNS) under normal 
conditions and to prevent oxidative damage, as the action of antioxidant enzymes: superoxide 
dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and glutathione (GSH). There 
are antioxidant compounds that prevent or retard oxidation, like vitamin E, phenols, carotenes 
and vitamin C, through various means, such as inhibition and scavenging of free radicals and 
complexation with metals (Zhao et al., 2015). Thus, it has been sought substances capable of 
inhibiting free radicals/chemicals that have one or more unpaired electrons and who are capable 
to donate their electrons to other molecules, causing chain reactions and oxidative damage are the 
antioxidants (Cornelius et al., 2013; Zhang et al., 2014). 

Thus, the study aimed to evaluate the toxicity of nerol, estragol and dimethyl-octanol 
monoterpenes in Artemia salina and mouse erythrocytes along with antioxidant capacities in in 
vitro test systems naming as ABTS•+ and DPPH• radical scavenging and ferric reduction 
potential. Additionally, an in vivo test was conducted in one wild-type (SODWT), three single 
mutants (Sod1Δ, Sod2Δ and Cat1Δ) and two double mutants (Sod1/Sod2Δ and Cat1Δ/Sod1Δ) 
Saccharomyces cerevisiae strains. 
 
MATERIALS AND METHODS 
 

Reagents and chemicals 
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Tween-80 (0.05%) dissolved in saline solution (0.9% NaCl) served as the vehicle. Trolox 
(6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid), potassium dichromate (K2Cr2O7), 
hydrogen peroxide (H2O2), Triton X-100, and all the necessary reagents and chemicals used in 
this study were obtained from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

 
Test systems 
Artemia salina and mice (Mus musculus) erythrocytes were used for cytotoxicity test.  

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl), ABTS (2,2-azobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) 
and ferric reduction assays were carried out as in vitro antioxidant capacity test. Six 
Saccharomyces cerevisiae strains (SODWT, Sod1Δ, Sod2Δ, Cat1Δ, Sod1/Sod2Δ and 
Cat1Δ/Sod1Δ) were collected for in vivo oxidant/antioxidant assay.  

 
Preparation of test compounds 
The tested monoterpenes and standards were dissolved in above mentioned vehicle to 

obtain different concentration ranges for each assay.  
 
A. salina bioassay 
This test was carried out with a slight modification of the method described by Amaral 

(2008). Briefly, shrimp cysts were incubated in a small aquarium containing brine solution (50 
mg of cysts, to 300 mL of brine) for 48 h with direct lighting. Test samples (nerol, dimethyl 
octanol and estragol) were diluted in the brine solution to get a concentration range of 500 to 
31.25 µg/mL with a final volume of 5 mL. Ten larvae were added to each tube, and after 24 h, 
manual observation was done to count the number of live naupli. In negative (NC) and positive 
(PC) control groups saline solution and potassium dichromate (K2Cr2O7) was added, respectively. 
The concentration range used in case of the PC group was 31.25 to 500 µg/mL.    
 

Determination of hemolytic activity in mice erythrocytes 
Hemolytic activity in mouse erythrocytes was performed according to Jamialahmadi 

(2014). Briefly, 300 µL of erythrocytes suspension (10% suspension in PBS, pH 7.4) was mixed 
with 500 µL of each monoterpene (31.25 - 500 µg/mL) and placed in a water bath at 37 °C for 2 
h. After the reaction time, the reaction mixture was centrifuged at 2000 rpm for 5 min and the 
absorbance of the supernatant was measured at 540 nm. A PC group was performed with Triton 
X-100 (31.25 - 500 µg/mL). 
 

In vitro antioxidant assays 
 DPPH• radical scavenging capacity assay 

DPPH assay was performed according to the method described by Abderrahim (2013). 
Briefly, a solution containing 300 µL of monoterpenes (0.9 - 14.4 µg/mL) was added to 2.7 mL 
of DPPH• solution (0.5 mM in ethanol).  After 30 min, the absorbance was measured using a 
spectrophotometer at 517 nm. A similar concentration of TRO served as the positive control, 
while only 0.3 mL vehicle (0.05% Tween 80 dissolved in 0.9% NaCl solution) was added to the 
DPPH solution to the NC group. Work was done in triplicate. 

 
ABTS•+ radical scavenging capacity assay 

The test was applied according to Carvalho (2012). Initially, the ABTS•+ is obtained from the 
reaction of 5 mL of a 7 mM ABTS•+ solution with 88 µL of a 2.45 mM potassium persulfate 
(K2S2O8) solution, then incubated at room temperature in the absence light for 16 h. In the 
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preparation of trolox (PC), 30 µL of the sample was pipetted and completed with the saline 
solution. An ABTS solution of 1.960 µL was added to each tube containing monoterpenes (0.9 - 
14.4 µg/mL) and left to stand for six minutes in the dark. The PC group was performed with the 
same concentrations of trolox (as standard), while NC with 0.05% Tween 80 dissolved in 0.9% 
NaCl solution (vehicle for monoterpenes). The absorbance was taken at 515 nm in a 
spectrophotometer. Work was done in triplicate. 

 
Ferric reducing potential assay 

The method was described earlier by Singhal (2013). Briefly, a mixture of 500 µL of sodium 
phosphate buffer (0.2 M, pH 6.6), and 500 µL of 1% potassium ferricyanide was added to the 
tubes containing monoterpenes (0.9 to 14.4 µL/mL) was subsequently placed in a water bath at 
50 °C for 20 min and added 500 µL of 10% trichloroacetic acid, 500 µL of distilled water, and 
250 µL of 0.1% ferric chloride, which was then followed by taking absorbance at 700 nm in a 
spectrophotometer. The NC and PC groups were carried out with the vehicle and trolox, 
respectively. Work was done in triplicate. 
 

In vivo antioxidant (S. cerevisiae) test 
 The central disc test was adapted from Oliveira et al. (2008). The S. cerevisiae strains 
used in the assay with their genotypes are shown in Table 1. The strain EG118 is defective in the 
cytoplasmic enzyme superoxide dismutase (CuZnSOD - Sod1 gene product), while EG110 in 
mitochondrial SOD (MnSOD - Sod2 gene product). Strain, EG133 is the double-defective mutant 
of Sod1 and Sod2 and EG223 is defective in the cytosolic catalase (Cat1). EG is a double 
isogenic strain of Sod1 and Cat1 genes, while EG103 corresponds to the wild type (SODWT) and 
is a proficient strain. 
 

[Insert Table 1 here] 
 

The strains were cultured in YEPD medium (Yeast extract 0.5%, bacto-peptone 2% and 
dextrose 2%) at 28 °C (Oliveira et al., 2012). Suspended cells were seeded in the center of a Petri 
dish in a continuous cycle. H2O2 (10 mM) was taken as a stressor in this study. 

 
Statistical analysis 
Values are mean ± standard deviation (SD). The results were evaluated by analysis of 

variance (ANOVA) followed by post-hoc Newman-Keuls test using GraphPad Prism (version: 
6.00; Windows, GraphPad Software, San Diego California USA, Copyright ©), considering p 
<0.05. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 

A. salina bioassay 
In brine shrimp lethality bioassay (BSLB), all monoterpenes exhibited low toxicity at 24 h 

(Figure 1A), while an increased mortality was observed at 48 hours (Figure 1B). BSLB is a 
cheap, rapid and sensitive test to assay a wide variety of toxicants including bioactive molecules. 
However, the toxicity depends on the concentration and time of exposure of the substances being 
tested (Zanon, 2010). In our study, we found a dose-response relationship for the all tested 
monoterpenes along with a time-dependent cytotoxicity.    
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[Insert Figure 1 here] 
 
 The classification of the cytotoxic activity of vegetable substances in A. salina with 
EC50 > 1000 µg/mL were considered as inactive (or non-toxic), while EC50 <100 µg/mL for 
highly active (very toxic) (Silva, 2015). BSLB permits an evaluation of acute toxicity and is 
considered an essential preliminary assay of the study of compounds with potential biological 
activity. In this test, the concentration of the test substances that causes death in 50% of live 
nauplii represent by the acronym EC50 (Oliveira et al., 2010). The mortality rate of larvae in our 
study of nerol other than estragol, dimethyl octanol exhibited prominent cytotoxicity with an 
EC50 of 76.61 µg/mL, suggesting the substance is toxic (Aguiar, 2014). However, dimethyl 
octanol showed better cytotoxic potential than the estragol.  

 
Determination of hemolytic activity in mice erythrocytes 

 In hemolysis test, all the monoterpenes showed <25% hemolysis up to the concentration 
of 250 µg/mL. However, nerol at 500 µg/mL exhibited hemolysis by 39.12% (Figure 2). 
According to Carvalho (2012), toxicity tests should be considered as indispensable analyzes in 
biomonitoring of plant extracts. In general, the test for evaluation of hemolytic capacity in in 
vitro is used as a toxicological screening method, estimating the erythrocyte damage that may 
induce in vivo. This parameter has been used by the scientific community for the toxicological 
evaluation of various substances (Aranha, 2014). 

 
[Insert Figure 2 here] 

 
 Cytotoxic analysis evaluates the potential of substances to cause damage to the plasma 
membrane of the cell, either by the formation of pores or total rupture of the membrane. Being an 
essential oil, nerol may act through this way. The hemolytic activity in erythrocytes of mice has a 
great similarity to the human erythrocytes (Silva, 2015). Thus, this method may have a great 
influence in the up-coming clinical study with nerol in the future (Sharma and Sharma, 2001). 
 

In vitro antioxidant assays 
 The radical scavenging capacity of the tested monoterpenes is shown in Figure 3 
(DPPH•: Figure 3A and ABTS•+: Figure 3B). DPPH• is a stable radical with low deterioration 
and reactivity rate with most of the compounds. Therefore, only strong reducing substances are 
able to react with these radicals to stablize in a stoichiometric mode (Santos et al., 2007). 
Otherwise, ABTS•+ radical is produced by the oxidation of 2,2-azobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-
sulfonate (ABTS) with the presence of K2S2O8 solution (Tiveron, 2010), which is chemically 
very stable, soluble in both aqueous and organic solvents and not affected by the ionic strength of 
a number of solvent, thus the applicability of  both hydrophilic and lipophilic extracts (Silva, 
2015). 

 
[Insert Figure 3 here] 

 
 The data presented in Figure 3A and 3B show variation in inhibition of the DPPH and 
ABTS radicals in a concentration-dependent manner by the test samples. An increased dose is 
found to augment an increase in scavenging capacity of the radicals. Although, the activity of the 
monoperpenes was less than the standard drug, trolox, but estragol and nerol scavenged 
prominently the ABTS•+ and DPPH•, respectively.  In a study, Oliveira (2012) showed estragol 
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did not show antioxidant activity in any analyzed concentrations from 7.83 to 500 µg/mL. In our 
study, we found estragol has good anti-radical capacity, especially observed in the DPPH radical 
scavenging assay.  

 
The monoterpene, nerol having allylichydrogens (number: 13) (Figure 4A) may 

responsible for its antioxidant capacity. Formation of resonance structure is the main reason in 
this context. Possible hydrogen abstraction and formation R+ is shown in Figure 4B.  

 
[Insert Figure 4 here] 

 
According to Carvalho (2012) substances having anti-radical and strong reducing capacity 

are capable to inhibit lipid peroxidation and protein oxidation. Ferric reducing potential technique 
is often used as an indicator of electron donation activity. In this method, the yellow color of the 
solution in a question changes shades of green to blue depending on the power of reduction of 
each substance (Macêdo, 2011). However, in our study, the monoterpenes a showed low 
reduction capacity of iron (Fe+3 to Fe+2) in comparison to the standard drug, trolox (Figure 5). 

 
[Insert Figure 5 here] 

 
To be mentioned that, the reduction of iron ions (Fe3+/Fe2+) is influenced by the solubility 

of the reducing compounds, which in turn is influenced by the presence of other acyclic, 
monocyclic, and bicyclic monoterpenic components, derived from phenyl propane and 
sesquiterpene lactones (Silva, 2015). Thus, the reducing capacity of the tested monoterpenes may 
affected by this consequence.  

 
In vivo antioxidant (S. cerevisiae) test 
S. cerevisiae is a popular test system of a wider number of biological for the oxidative 

stress capacities. The metabolism of S. cerevisiae is similar to that of higher eukaryotes, featured 
by the activation of cytochrome P450 and detoxification, those are not present in prokaryotes 
(e,g,- bacteria) (Stegeman et al., 2015). In this study, nerol, estragol and dimethyl octanol at any 
concentration did not induce oxidative damage in any tested S. cerevisiae strains (Table 2, 3 and 
4). 

 
[Insert Table 2 here] 

 
[Insert Table 3 here] 

 
[Insert Table 4 here] 

 
Yeasts, mainly the S. cerevisiae species are used in food and beverage industries as well 

as research laboratories (Del Rio, 2004). Being a eukaryotic system, S. cerevisiae has similarities 
with mammalian cells at the level of organelles and macromolecular components, and many of its 
proteins can be functionally interchangeable with homologous human proteins. Otherwise, the 
genetic manipulation of it is cheaper compared to other models. Moreover, the antioxidant 
response of S. cerevisiae is similar to mammalian cells and 30% of genes related to human 
diseases are functional homologues in yeast, which making the extensive utilization of this test 
system popularly (Torre-Ruiz et al., 2015; Yi and Huh, 2015). 
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Organisms, in general, are protected against damage caused by oxidative stress by 
endogenous enzymes such as SOD, CAT, GPx and glutathione reductase (GR), those are able to 
remove free radicals and other oxidizable species and/or repair oxidative damages. Those 
enzymes also remove superoxide and peroxides before reacting with catalystic metals to form 
further reactive compounds. However, this inhibition may promote an imbalance in the levels of 
ROS and free radicals, thus causes DNA damage, protein denaturation, lipid peroxidation and 
even cell death (Jiang et al., 2015). 
 Data indicate that nerol (Figure 6), estragol (Figure 7) and dimethyl-octanol (Figure 8) 
showed significant antioxidant activity in S. cerevisiae, as they inhibited oxidative damage 
caused by the stressor, H2O2 in all strains and concentrations tested. Percentage modulation of 
oxidative damage was seen above 60%. 
 

[Insert Figure 6 here] 
 

[Insert Figure 7 here] 
 

[Insert Figure 8 here] 
 
 SOD converts superoxide anions (O2-) in hydrogen peroxide (H2O2) and molecular 
oxygen (O2), is the first line of defense against toxic effects of O2-. Otherwise, CAT causes a 
decomposition of H2O2 to O2 and water (H2O) (Lopez-Huertas and Rio, 2014; Ni et al., 2015). It 
is also suggested that antioxidant enzymes act as second messengers, for example, in a study 
Bayer et al. (2015) observed a decreased level of in Mn-SOD in the early stages of cancer. 
However, only the SOD and CAT are insufficient to defend high levels of ROS, thus promoting 
imbalance and continuous cell damage, which may lead onset and/or progression of diseases, 
especially cancer and neurodegenerative diseases (Cengiz et al., 2015). 
 
CONCLUSION 
 Medicinal plants, rich in monoterpenes are commonly used in folk medicine to treat 
various diseases. In this study, nerol, estragol and dimethyl-octanol monoterpenes showed low 
cytotoxicity in A. salina and mice erythrocytes. Although low antioxidant effect was observed in 
ferric reducing potential test, but significant inhibition of the oxidative damage caused by H2O2 in 
all the S. cerevisiae strains were seen at all concentrations of the tested monoterpenes.  Moreover, 
nerol showed a prominent antiradical capacity in ABTS and DPPH assays. In conclusion, these 
monoterpenes, especially nerol may be considered as an important natural antioxidant. 
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Figure 1. Percentage of mortality of Artemia salina with the monoterpens. [Values are mean ± 
SD. Data with triplicate. *p <0.05 compared to K2Cr2O7 (ANOVA followed by post-hoc 
Neuman-Keuls test. A - 24 h and B - 48 of treatment with nerol, estragol, dimethyl octanol, and 
K2Cr2O7 (31.25 to 500 µg/mL)] 
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Figure 2. Hemolytic capacity of nerol, estragol, dimethyl octanol and Triton X-100 [Values are 
mean ± SD (n = 3; duplicated data). *p <0.05 vs Triton X-100 (ANOVA followed by t-Student 
post-hoc Neuman-Keuls test). 
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Figure 3. Effects of nerol, estragol, dimethyl octanol and trolox in the inhibition of DPPH (A) 
and ABTS (B) radicals. [Values are mean ± SD (n = 3, duplicated data). *p <0.05 vs Trolox 
(ANOVA followed by t-Student post-hoc Neuman-Keuls test). 
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                      (A) 
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Figure 4. (A). Indication of allylic hydrogens in Nerol. (B). Possible antioxidant mechanism of 
nerol action in neutralizing R+. 
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Figure 5. Ferric reduction potential of estragol, nerol, dimethyl-octanol and trolox. 

[Values are mean ± SD (n = 3, duplicated data). *p <0.05 vs Trolox (ANOVA followed by t-
Student post-hoc Neuman-Keuls test). 
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Figure 6. Modulatory effect of nerol in oxidative damage induced by hydrogen peroxide. 
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Figure 7. Modulatory effect of estragol in oxidative damage induced by hydrogen peroxide. 
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Figure 8. Modulatory effect of dimethyl-octanol in oxidative damage induced by hydrogen 
peroxide. 
 
Table 1. S. cerevisiae strains used in this study. 

Description Genotype Source 

EG103 (SODWT) MATa leu2-3,112 trp1-289 ura3-52 GAL+ 

Edith Gralla, L Angeles 

EG118 (Sod1∆) sod1::URA3 all other markers as EG103 

EG110 (Sod2∆) sod2::TRP1 all other markers as EG103 

EG133 
(Sod1∆Sod2∆) 

sod1::URA3 sod2::TRP1 double mutant all other 
markers as EG103 

EG223 (Cat1∆) EG103, except cat1:: TRP1 

EG (Sod1∆Cat1∆) EG103, except sod1:: URA3 and cat1:: TRP1 

 
 
Table 2. Evaluation of oxidative damage by nerol in proficient and deficient strains of 
Saccharomyces cerevisiae. 
 
Treatments 

Strains 

SODWT Sod1∆ Sod2∆ Sod1∆Sod2∆ Cat1∆ Sod1∆Cat1∆ 

Saline 0.9% 0.75 ± 0.47 1.75 ± 0.70 0.50 ± 0.28 2.75 ± 1.59 0.50 ± 0.37 1.25 ± 0.50 

DMSO 0.05% 0.75 ± 0.47 0.75 ± 0.47 0.9 ± 0.28 0.8 ± 0.32 1.1 ± 0.54 0.5 ± 0.15 

H2O2 10 mM 30.75 ± 5.0** 25.50 ± 4.2** 25.25 ± 6.18** 27.00 ± 5.09** 24.25 ± 4.03** 22.25 ± 4.57** 

0.9 µg/mL 1.50 ± 0.70 1.50 ± 0.70 1.00 ± 0.28 2.00 ± 1.41 1.50 ± 0.70 2.50 ± 2.10 

     1.8 µg/mL 1.50 ± 0.70 2.00 ± 1.41 3.00 ± 1.41 2.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 

3.6 mg/mL 1.00 ± 0.28 2.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 4.00 ± 1.2 3.00 ± 1.41 

7.2 µg/mL 2.00 ± 1.41 3.00 ± 1.41 3.00 ± 1.41 3.00 ± 1.41 2.50 ± 0.70 3.00 ± 1.41 

14.4 µg/mL 2.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 3.00 ± 1.41 3.00 ± 0.54 3.00 ± 0.54 3.00 ± 1.41 

32 µg/mL 2.00 ± 1.41 3.50 ± 0.70 1.50 ± 0.70 4.50 ± 0.70 3.50 ± 0.70 3.50 ± 0.70 

64 µg/mL 2.00 ± 1.41 1.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 3.00 ± 1.41 3.00 ± 1.41 

128 µg/mL 1.00 ± 0.28 2.00 ± 1.41 2.50 ± 0.70 3.00 ± 1.41 3.00 ± 1.41 2.50 ± 0.70 

256 mg/mL 2.00 ± 0.24 2.50 ± 0.70 2.00 ± 1.41 2.50 ± 0.70 1.50 ± 0.70 3.00 ± 1.41 
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500 mg/mL 1.00 ± 0.28 2.00 ± 0.24 2.00 ± 0.24 2.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 

Values are mean ± SD. Two-way ANOVA, Tukey post-hoc test. **p <0.0001 compared to saline solution. 
 
Table 3. Evaluation of oxidative damage by estragol in proficient and deficient strains of 
Saccharomyces cerevisiae. 
 
Treatments 

Strains 

SODWT Sod1∆ Sod2∆ Sod1∆Sod2∆ Cat1∆ Sod1∆Cat1∆ 

Saline 0.9% 0.75 ± 0.47 1.75 ± 0.70 0.50 ± 0.28 2.75 ± 1.59 0.50 ± 0.37 1.25 ± 0.50 

DMSO 0.05% 0.75 ± 0.47 0.75 ± 0.47 0.9 ± 0.28 0.8 ± 0.32 1.1 ± 0.54 0.5 ± 0.15 

H2O2 10 mM 30.75 ± 5.0** 25.50 ± 4.2** 25.25 ± 6.18** 27.00 ± 5.09** 24.25 ± 4.03** 22.25 ± 4.57** 

0.9 µg/mL 2.00 ± 0.54 2.00 ± 1.41 3.00 ± 1.41 3.50 ± 0.70 3.00 ± 1.41 3.50 ± 0.70 

1.8 µg/mL 1.50 ± 0.70 1.50 ± 0.70 3.50 ± 0.70 3.50 ± 0.70 4.50 ± 0.70 4.00 ± 2.82 

3.6 mg/mL 1.00 ± 1.41 2.50 ± 0.70 2.00 ± 0.54 2.50 ± 0.70 4.00 ± 1.41 4.00 ± 1.41 

7.2 µg/mL 2.00 ± 1.41 2.00 ± 1.41 2.00 ± 0.54 2.50 ± 0.70 1.50 ± 2.12 3.50 ± 0.70 

14.4 µg/mL 2.50 ± 0.70 2.00 ± 0.54 3.50 ± 0.70 3.50 ± 0.70 4.50 ± 2.12 5.00 ± 0.0 

32 µg/mL 2.00 ± 0.54 2.50 ± 0.70 2.00 ± 0.54 2.50 ± 0.70 3.00 ± 1.41 4.50 ± 0.70 

64 µg/mL 2.00 ± 0.54 2.50 ± 0.70 3.50 ± 0.70 1.50 ± 0.70 7.00 ± 1.41* 3.00 ± 1.41 

128 µg/mL 1.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 3.50 ± 0.70 3.00 ± 1.41 2.50 ± 0.70 4.50 ± 2.12 

256 mg/mL 3.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 2.50 ± 2.12 3.00 ± 1.41 3.00 ± 2.82 

500 mg/mL 1.50 ± 0.70 1.50 ± 0.70 3.00 ± 1.41 2.50 ± 0.70 4.50 ± 0.70 3.50 ± 0.70 

Values are mean ± SD. Two-way ANOVA, Tukey post-hoc test. *p <0.05 and **p <0.0001 compared to saline 
solution. 
 
Table 2. Evaluation of oxidative damage by dimethyl-octanol in proficient and deficient strains 
of Saccharomyces cerevisiae. 
 
Treatments 

Strains 

SODWT Sod1∆ Sod2∆ Sod1∆Sod2∆ Cat1∆ Sod1∆Cat1∆ 

Saline 0.9% 0.75 ± 0.47 1.75 ± 0.70 0.50 ± 0.28 2.75 ± 1.59 0.50 ± 0.37 1.25 ± 0.50 

DMSO 0.05% 0.75 ± 0.47 0.75 ± 0.47 0.9 ± 0.28 0.8 ± 0.32 1.1 ± 0.54 0.5 ± 0.15 

H2O2 10 mM 30.75 ± 5.0** 25.50 ± 4.2** 25.25 ± 6.18** 27.00 ± 5.09** 24.25 ± 4.03** 22.25 ± 4.57** 

0.9 µg/mL 1.50 ± 0.70 0.50 ± 0.70 1.50 ± 0.70 1.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 

1.8 µg/mL 1.50 ± 0.70 0.00 ± 0.00 2.00 ± 0.00 1.00 ± 1.41 3.50 ± 0.70 3.00 ± 0.00 

3.6 mg/mL 2.00 ± 0.00 1.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 2.00 ± 1.41 2.50 ± 0.70 4.00 ± 1.41 

7.2 µg/mL 2.50 ± 0.70 1.00 ± 0.00 2.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 4.00 ± 0.00 3.00 ± 1.41 

14.4 µg/mL 2.00 ± 1.41 1.00 ± 1.41 1.50 ± 0.70 2.00 ± 0.00 3.50 ± 0.70 2.00 ± 2.82 

32 µg/mL 2.00 ± 0.00 2.50 ± 0.70 3.00 ± 0.00 2.50 ± 0.70 3.50 ± 2.12 3.50 ± 0.70 

64 µg/mL 1.50 ± 0.70 3.00 ± 0.00 1.00 ± 0.00 3.50 ± 0.70 3.50 ± 0.70 3.00 ± 1.41 
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128 µg/mL 1.00 ± 1.41 1.50 ± 0.70 1.50 ± 0.70 3.50 ± 0.70 3.50 ± 2.12 4.00 ± 1.41 

256 mg/mL 0.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 1.00 ± 1.41 3.00 ± 1.41 2.50 ± 2.12 3.00 ± 0.00 

500 mg/mL 2.50 ± 0.70 3.00 ± 0.00 2.50 ± 0.70 2.50 ± 0.70 3.00 ± 1.41 3.50 ± 0.70 

Values are mean ± SD. Two-way ANOVA, Tukey post-hoc test. **p <0.0001 compared to saline solution. 
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ANEXO D: Artigo publicado na revista Chemico-Biological Interactions – Qualis A2 -
Biotecnologia  
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ANEXO E: Artigo publicado na revista Microbial Pathogenesis – B1 - Biotecnologia 
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the intrinsic antimicrobial activity of three monoterpenes 

nerol, dimethyl octanol and estragole, against bacteria and yeast strains, as well as, investigate if 



 
 

 

231 

these compounds are able to inhibit the NorA efflux pump related to fluoroquinolone resistance 

in Staphylococcus aureus. Minimal inhibitory concentrations (MICs) of the monoterpenes against 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Candida albicans strains were determined by 

micro-dilution assay. MICs of the norfloxacin against a S. aureus strain overexpressing the NorA 

protein were determined in the absence or in the presence of the monoterpenes at subinhibitory 

concentrations, aiming to verify the ability of this compounds act as efflux pump inhibitors. The 

monoterpenes were inactive against S. aureus however the nerol was active against E. coli and C. 

albicans. Addition of the compounds in the growth medium at sub-inhibitory concentrations 

enhanced the activity of norfloxacin against S. aureus SA1199-B. This result shows that 

bioactives tested, especially the nerol, are able to inhibit S. aureus efflux pump NorA indicating a 

potential use as adjuvants of norfloxacin in the treatment of infections caused by multi-drug 

resistant S. aureus strains. 

 

Keywords: Monoterpene; fluoroquinolone; NorA; efflux pump inhibitor, bacterial resistance. 
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1. Introduction 

The prevalence of infectious diseases caused by multi-drug resistant microorganisms has 

increased dramatically worldwide [1,2] despite of the wide range of available antimicrobial 

agents. Infections caused by methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and 

Escherichia coli resistant to cephalosporin of third-generation and fluoroquinolones are 

commonly acquired in hospitals and communities of all countries of the world [3,4]. 

Fluoroquinolones have been proposed as a possible alternative to vancomycin therapy against 

methicillin resistance S. aureus (MRSA) infections [5], however resistance to these antibacterial 

agents has become common and widespread [6,7,8]. 

Fluorquinolones are able to binding to the complexes formed between DNA and DNA 

gyrase or topoisomerase IV, inactivating these bacterial enzymes, leading to a rapid inhibition of 

DNA replication [9] Bacterial resistance to fluoroquinolones occur due to mutation in one or 

more genes encoding these target enzymes or by expression of multidrug efflux pumps capable of 

actively removing fluoroquinolones from bacterial cell [10,11,12], as NorA efflux protein 

overexpressed by SA1199-B strain tested in the present study [13,14]. 

The knowledge about resistance mediated by efflux pumps has motivated the search for 

efflux pump inhibitor (EPI) compounds which could recover the efficacy of current antibiotics 

[15]. In this sense, synthetic or natural products from vegetable origin have been investigated for 

its ability to act how EPI [16, 17,18,19,20]. 

Essential oils from plants are rich in bioactive compounds, such as terpenes and 

terpenoids, which have showed promising results as potential therapeutic agents [21, 22, 23]. 

Monoterpenes, the main constituents of essential oils [24], have been reported for their 

antifungal, anti-aflatoxin and antioxidant activities [25]. The aim of the present study was to 

evaluate if monoterpenes nerol, estragole and dymethil-octanol, are potential intrinsic 
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antimicrobial agents and/or efflux pump inhibitors of the NorA multi-drug transporter of S. 

aureus. 

 

2. Materials and Methods 

 

2.1. Strains and drugs 

The intrinsic antimicrobial activity of the monoterpenes was tested against Gram-positive 

(S. aureus ATCC 25923, SA1199, SA1199-B and SA10), Gram-negative (E. coli ATCC 25922) 

or yeast (Candida albicans NEWP031) strains. The inhibitory effect on NorA activity was 

performed with S. aureus SA1199-B strain which over express the norA gene encoding the NorA 

efflux protein able to pump hydrophilic fluoroquinolones and other drugs such as DNA-

intercalating dyes [13]. The strains were maintained on Brain Heart Infusion Agar (BHIA, 

Himedia, India) slant at 4 ºC, and prior to assay the cells were grown overnight at 37 ºC in Brain 

Heart Infusion (BHI, Himedia, India). 

Oxygenated monoterpenes (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol (nerol), 3,7-dimethyl-

octan-1-ol and 1-methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)benzene, norfloxacin and ethdium bromide were 

obtained from Sigma Chemical Corp., St. Louis. Antibiotics and ethidium bromide were 

dissolved in sterile water. 

 

2.2. Log P estimation 

Estimation of the Log P was performed using the MarvinSketch 6.2.2 (Chemaxon), by the 

Phys method. Log P has been calculated for the uncharged molecule due to the typical range of 

pKa for aromatic hydroxyl is 8.0-10.0.  
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2.3. Evaluation of the intrinsic antimicrobial activity 

Stock solutions of Nerol, 3,7-Dimethyl-1-octanol and Estragole were prepared by 

dissolving 10000 µg of each monoterpene in 1 mL of dimethyl sulfoxide, thus starting with an 

initial concentration of 10000 µg/mL. This stock solution was then diluted in sterile distillated 

water to obtain the test solution (1024 µg/mL). Minimal inhibitory concentrations (MICs) of 

monoterpenes were determined by micro-dilution assay in BHI broth 10% with bacterial 

suspensions of 105 CFU/mL and monoterpene solutions ranging from 512 to 8 µg/mL. Microtiter 

plates were incubated at 37 ºC for 24 h, then 20 µL of resazurin (0.01% w/v in sterile distilled 

water) was added to each well to detect bacterial growth by color change from blue to pink. MICs 

were defined as the lowest concentration at which no bacterial growth was observed. 

 

2.4. Evaluation of the NorA efflux pump inhibition 

For evaluation of the monoterpenes as modulators of the fluoroquinolone resistance, 

MICs of the norfloxacin for SA1199-B strain were determined in the presence or in the absence 

of each compound at sub-inhibitory concentrations (1/8 MIC, 1/4 MIC and 1/2 MIC). 

Concentrations of the antibiotics or ethidium bromide (EtBr) ranged from 128 to 0.125 µg/mL. 

Microtiter plates were incubated at 37 ºC for 24 h and readings were performed with resazurin as 

previously described. 

 

2.5. Statistical analysis 

All experiments were performed in triplicate and results were normalized by calculation 

of geometric average values. Error deviation and standard deviation of the geometric average 

were revealed. Differences between treatment with antibiotics alone or associated with 

monoterpenes were examined using one-way analysis of variance (ANOVA). The differences 
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mentioned above were analyzed by Bonferroni posttest and p < 0.05 were considered statistically 

significant. 

3. Results 

Chemical structures and Log P values of the oxygenated monoterpenes tested are 

presented in the Table 1. MICs found to every compound against S. aureus, E. coli and C. 

albicans strains are presented in the Table 2. Monoterpenes tested did not present activity against 

all S. aureus strains [26]. On the other hand, the nerol showed a weak inhibitory activity (512 

µg/mL) against E. coli e C. albicans strains. 

Table 1 
Chemical structure and Log P estimation for oxygenated monoterpenes tested. 
Monoterpene Structure Lop P 
3,7-Dimethyl-octanol CH3 CH3

OHCH3  

3,12 

(2Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) 

 

3,02 

1-allyl-4-methoxybenzene (estragol) 

OCH3

CH2

 

2,89 

  
 
Table 2 

Minimal inhibitory concentrations (MIC) showed by Nerol, 3,7-Dimethyl-1-octanol and 

Estragole against S. aureus strains (geometrical means of three simultaneous tests). 

 MIC (µg/mL)  

CEPAS Nerol Dimethyl octanol Estragole 

S. aureus ATCC 25923 ≥ 1024 ≥ 1024 ≥ 1024 

S. aureus SA1199 

S. aureus SA1199-B 

≥ 1024 

≥ 1024 

≥ 1024 

≥ 1024 

≥ 1024 

≥ 1024 

S. aureus SA10 

E. coli ATCC 25923 

C. albicans NEWP031 

≥ 1024 

512 

512 

≥ 1024 

2048 

2048 

≥ 1024 

2048 

2048 
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Addition of oxygenated monoterpenes to the growth medium at sub-inhibitory 

concentrations caused a decrease in the MIC for norfloxacin against SA1199-B (Figures 1 to 3). 

The nerol and 3,7-dimethyl-octan-1-ol enhanced the antibiotic activity of norfloxacin against 

SA1199-B in a concentration-dependent manner. On the other hand, a modulatory effect was also 

verified when antibiotics were replaced by ethidium bromide, a well-known substrate of NorA 

protein (Figure 4). 
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Figure 2 - MIC of antibiotics norfloxacin (NOR) in absence and presence of nerol against 

SA1199-B. Each result is the geometric mean of three simultaneous experiments. (***) 

Statistically significant values (p <0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - MIC of antibiotics norfloxacin (NOR) in absence and presence of 3,7-Dimethyl-1-
octanol against SA1199-B. (***) Statistically significant values (p <0.001). 
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Figure 4 - MIC of antibiotics norfloxacin (NOR) in absence and presence of Estragole against 

SA1199-B. Each result is the geometric mean of three simultaneous experiments. (***) 

Statistically significant values (p <0.001). 

 

 

 
 
Figure 5 - MIC of Ethidium bromide in absence and presence of Nerol, Dimethyl-octanol and 

Estragole against SA1199-B. Each result is the geometric mean of three simultaneous 

experiments. (***) Statistically significant values (p <0.001). 

 

4. Discussion 

Essential oils have been proposed as a natural source of compounds with antibacterial 

activity against multi-drug resistant bacteria, as well as, a natural source of compounds able to 

inhibit bacterial resistance mechanisms [27,28,29]. In this work we investigate the intrinsic 

antibacterial activity of three oxygenated monoterpenes and their potential as EPI of the NorA 

efflux pump which is related with resistance to hydrophobic fluoroquinolones in S. aureus 

SA1199-B. 
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In respect to intrinsic antimicrobial activity, only nerol was active against E. coli ATCC 

25923 and Candida albicans NEWP031. Similar results have been reported by previous studies 

which showed the effectiveness of nerol as antifungal compound against Aspergillus strains [30]. 

Also was verified that essential oils from Ocimum basilicum Linn., Thymus algeriensis and 

Citrus aurantium L., which contain nerol in its composition were actives against bacteria 

[31,32,33,34,35]. Besides, its trans isomer, geraniol, displayed strong activity against C. albicans, 

E. coli and plant pathogenic bacteria, Agrobacterium tumefaciens, Erwinia carotovora, 

Corynebacterium fascians, and Pseudomonas solanacearum [36,37,38]. It was also reported that 

the nerol is more effective as an antibacterial than as an antifungal agent [39,40]. 

Although oxygenated monoterpenes have not presented intrinsic activity against S. 

aureus, when they were placed on the growth medium at sub-inhibitory concentrations they were 

able to reduce the MIC for norfloxacin in a concentration dependent manner against SA1199-B 

strain (Figures 1 to 3). The oxygenated monoterpenes also were able to improve the activity of 

the ethidium bromide against SA1199-B (Figure 3), a substrate of NorA protein. These results 

indicate that the compounds tested are EPIs for NorA efflux pump. Besides, the monoterpenes of 

open chain (nerol and 3,7-dimethyl-octan-1-ol) were more effective as NorA inhibitors than the 

monoterpene 1-methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)benzene which presents a benzene ring.  

Taking into account the criteria adopted by the Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI, 2013) nerol decreased the MIC of the norfloxacin for SA1199-B, changing its phenotype 

from resistant to sensible. In the case of 3,7-dimethyl-octan-1-ol, the SA1199-B phenotype was 

changed from resistant to intermediate. 

Lipophilicity studies are relevant to know if a molecule is able to interact with cell 

membranes [41]. The Log P of oxygenated monoterpenes was calculated and results showed that 

all of them were found to be very hydrophobic, thus them are able to intercalate in the 
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phospholipid bilayer. Interaction of hydrophobic compounds with plasma membrane can 

increases its permeability leading to dissipation of the proton-motive force [42, 29]. 

Once NorA activity is dependent of the proton motive force [43], we believe that partition 

of nerol or 3,7-dimethyl-octan-1-ol molecules into the plasma membrane affecting the proton 

gradient, could be related with the inhibitory effect verified for NorA [44]. Despite, a damaged 

membrane by nerol or 3,7-dimethyl-octan-1-ol could become more permeate to norfloxacin 

molecules, also contributing to increase its intracellular concentration. Additionally, damaged 

plasma membrane could lead to conformational changes and inhibition of membrane proteins, 

such as NorA. 

 

5. Conclusion 

Oxygenated monoterpenes nerol and 3,7-dimethyl-1-octanol were able to potentiate the 

antibiotic activity of norfloxacin against SA1199-B, indicating that this essential oil components 

act as efflux pump inhibitors of  NorA. Thus, these compounds are potential components of 

pharmaceutical forms for use in association with norfloxacin in the antibiotic therapy of 

infections caused by fluoroquinolone resistant Staphylococcus aureus. 
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ABSTRACT 

Nerol is an acyclic type monoterpene with important biological activities. However, the low 

solubility in aqueous media is a limiting factor for its user. Cyclodextrins have been widely used 

in order to improve the solubility, stability and bioavailability of nonpolar molecules through the 

formation of inclusion complexes. Thus, the present study consists in the development of nerol 

inclusion complex in combination with the β-cyclodextrin (β-CD) followed by characterizing by 

thermal analysis and spectrophotometric absorption in the infrared (FTIR). The results suggest a 

complexation of nerol with β-CD having detours and changed the intensity of various bands. The 

thermogravimetric curve of CI found to indicate an output of solvating water molecules from the 

complex cavity formed for replacement of drug molecules probably included. Thus, it is 

concluded a possibility to obtain inclusion complexes of nerol monoterpene with β-CD, which 

will increase its solubility and facilitate delivery process. 

 

Keywords: nerol; monoterpene; β-cyclodextrin; inclusion complex; solubility. 
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1. INTRODUCTION 

Medicinal plants are wide spread and nowadays they are being widely used as alternative 

medicine sources (Rodrigues, 2013). Among the other chemical moieties, monoterpenes, a 

member of essential oils (EOs) under the class of terpenes have gained an attention with 

promising biological activities (Carvalho, 2013). Generally, they are repellent or attractive 

properties, volatile in nature with low molecular weight (Knaak, 2010; Angelis, 2012). They are 

with 10 carbon atom molecules and constitute the most representative part (90%) in the class. 

The major interest of these compounds goes to accounts of perfumery and flavoring applications 

in food beyond a number of pharmacological effects. These substances are generally volatile and 

may be detected by antennae or tarsi insects (Marciel, 2011). 

The nerol (cis-2,6-dimethyl-2,6-octadien-8-ol), an acyclic primary alcohol, is a 

monoterpene having used as a fragrance compound in perfumery found in various plant species. 

It is used as an anti-inflammatory, antiseptic, antispasmodic and antidepressant agent. It has also 

used in gastric ulcer (Angelis, 2012). However, being an EO, it has poor solubility in aqueous 

medium, thus limiting its applications in in vivo systems. Complexation with a suitable substance 

may increase the solubility of poorly soluble materials, which is helpful to attain a desired 

bioavailability in a number test system (Melo et al., 2007). 

The CDs are cyclic oligosaccharides with D-glucose molecules, which enable them to 

form inclusion complexes with other substances (Nephew, 2009). To be noted that CDs (alpha, 

beta and gamma) are the natural compounds containing six to eight glucose units. In the 

pharmaceutical area, the β-CD has mainly been explored in increasing the solubility, 

bioavailability, and to reduce the side effects of a variety of drugs (Silva, 2014). Vectoring of a 

drug is an operation to modulate and, if possible, direct totally the distribution of a substance 

associating to an appropriate system called vector (Feuzer, 2012). Several studies have been used 

to characterize inclusion complexes between the drugs and CDs and the more experimental 

techniques used are: thermal analysis, nuclear magnetic resonance spectroscopy, ultraviolet-

visible, and infrared (Arrais, 2012). Given the above, the aim of this study is shot out to obtain a 

complexation between nerol and β-cyclodextrin and nerol, following by characterization thereby. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. Materials 
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Nerol, β-CD and other chemicals and reagents required for this purpose were purchased 

from the Sigma-Aldrich (USA).  

 

2.2. Methods 

2.2.1. Preparation of inclusion complex 

The inclusion complex of nerol was prepared with natural cyclodextrin, β-CD by applying 

the kneading method in a molar. Briefly, 1:1 of nerol and β-CD was grounded in a porcelain grail 

with the aid of a pistil adding a small amount of ethanol sufficient to obtain a paste. Then the 

grail containing the mixture was kept in a water bath protected from light with a temperature 

under 37 °C until it was completely dried. The resulting material was comminuted, desiccated, 

and placed in a sealed glass vial being stored in a desiccator. 

2.2.2. Thermogravimetry (TG) 

The thermoanalytical characterization by TG was performed by a thermobalance 

(Shimadzu® TGA 51) in a nitrogen atmosphere inflow of 50 mL/min being the mass of the 

sample around 6.0 mg of nerol was put in a platinum crucible at a temperature range 25-600 °C 

with a heating rate of 10 ºC/min.  

2.2.3. Differential scanning calorimetry (DSC) 

Thermal analysis using DSC-60 (Shimadzu®) was performed in a dynamic atmosphere of 

nitrogen (50 mL/min) having a mass of about 5.0 mg and packaged in an aluminum sealed 

container. The temperature and heating rate were maintained as mentioned above. 

2.2.4. Spectroscopy Fourier transform infrared (FTIR) 

The absorption spectra in infrared by Fourier transform were obtained by the attenuated 

total reflectance method (ATR). The nerol samples, β-CD, MF and the inclusion complex were 

obtained by Spectrometer ThermoNicolet is5 equipped with accessory ID5 of attenuated total 

reflectance and the control software and acquisition Omnic 9.0. The mid-infrared region 

comprises of 650-4000 cm-1, was used for this analysis (Zeni, 2005). 

2.3. Statistics 

The data were analyzed by using the software OriginPro, Ta-60ws and Graphpad Prism®. 

For the organization of tables, Microsoft Excel® were used. 

 

2. RESULTS AND DISCUSSION 
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We conducted a complexation process of the monoterpene, nerol with β-CD in order to 

get a better solubility pattern in the viewpoint of applicability in a wider range of in vivo test 

systems. Characterization was performed by IR spectroscopy, and thermal analysis DSC and TG. 

 

3.1. Identification by IR spectroscopy 

Analysis of the spectra can be made by comparing the bands of the guest molecule (nerol) 

of the CD and the physical mixture with the complex is shown in Figure 1 and 2. 

 
 

Figure 1 - FTIR spectrum of Nerol and β-CD and inclusion complex, IC (nerol: β-CD) and their 

physical mixture, MF (nerol: β-CD). 
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Figure 2 - Extended spectrum from the region "finger print" of the Nerol FTIR and β-CD FTIR 

and IC and MF. 

 
Generally, the spectrum of the physical mixture and CI corresponds to the overlapping 

spectrum of the guest molecule and the spectrum of the CD, but with the bands of the guest 

molecule less evident due to its lower concentration. When there is a complexation, bands can 

change position, diminish or even may disappear (Nascimento, 2013). 

The infrared spectrum of β-CD showed absorption bands at 3381 cm -1 (stretching O - 

H,) 2922 cm-1 (C stretch - H), 1153 cm-1 (C stretch - O) and 1024 cm-1 (stretching C - O - C). 

The IR spectrum showed leading bands of the strong absorption of nerol at 1675 cm -1 

(stretching C = O) of ketone and 1127 cm -1 (stretching C = C) of alkene. Although the 

interactions in the inclusion complex between the β-CD and nerol, are not very strong due to 

having noncovalent electrostatic bonds, it was observed detours and changes in the intensity of 

many bands when we compared with the complex and nerol. The disappearance of the absorption 

band of the carbonyl (C = O stretch) and bonds (C = C stretch) of nerol confirms the formation of 

a complex. In the physical mixture, there was a beginning of interaction between β-CD and nerol 
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due to the disappearance of the carbonyl group, however, is continued with the connections (C = 

C stretch) reacting after inclusion complex between them. 

 

3.2. Thermogravimetric analysis 

On this occasion, the most used techniques are the DSC and TG (Novak et al., 2006). In 

the TG analysis, the mass of a sample is under inert or oxidant atmosphere of gas being 

continuously monitored in function of temperature at a heating ramp. The obtained curves are 

two where one is related to the mass percentage (%W) (Figure 3) and other derivative, in relation 

to the temperature, the weight percentage (Derived from %M/°C) as shown in Figure 4. The 

latter case allows the exact determination of the temperature at which is determined mass loss of 

the sample (Arrais, 2012). 

 
Figure 3: TG curve of the free species of nerol, β-CD and Cl (complex nerol: βCD) 

 

The analysis of TG/DTG curves of β-CD shown in Figure 3, CD allows to identify that 

the 67-120 °C temperature range (~ 95 °C Tpeak) occurred a mass loss event of 29.25% referring 

to the release of water molecules from the β-CD cavity. Then it's been a thermal stability level of 

between 124-320 °C, while in the temperature range was 334-415 ° C (Tpeak ~ 368 °C). There was 

a weight loss of 5.96%, related to rapid melting / decomposition of β-CD. 

From the TG/DTG curves of nerol, two thermal events were observed. Firstly, at a 

temperature of 100 °C caused a slight loss of water with a weight loss of 7.64%. Secondly, at a 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

W
ei

gh
t (

%
)

Temperature (0C)

 Nerol
 β-CD
 CI



 
 

 

256 

temperature range of 109-192 °C caused a mass loss of 27% related to the boiling point of 

decomposition of the substance. 

However, the TG/DTG curve of the complex showed a quite similar to the β-CD curve. In 

Table 1, one can observe an increase in mass loss between 334-415 °C from 5.9% to 62.49% 

indicating loss of water molecules from the complex cavity formed, possibly by the replacement 

of drug molecules included in. In comparison with the nerol absorption band, it was observed that 

within the range of 109-192 °C (Tpeak ~ 124 °C), was evaporated completely, thus, indicating a 

complex formation. 

 
Figure 4 - Curves of the derived of TG of free species of nerol, β-CD, and Cl (nerol complex:β-

CD). 

 

 

Table 1. Percentage mass loss obtained by TG samples of nerol, β-CD and CI (nerol:β-CD). 

Samples 
%M loss 

Step I (%)* Step II (%)** 
Nerol 7.64 27.00 

β-CD 29.25 5.96 

CI 43.58 62.49 
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* Percentage of released water to 120 °C; ** weight loss related to the onset of 
decomposition of the molecule 

 

 

3.3. Differential scanning calorimetry analysis 

DSC is one of the most widely used techniques to confirm the formation of the inclusion 

complex in solid state having sensitivity to detect possible changes in the characteristic thermal 

events of the guest molecule when it is inside the CD cavity, system stability and its crystallinity 

(Aguiar, 2013). In our study, the thermal behavior of all materials was investigated by using DSC 

in an inert atmosphere. The curve of nerol shown in Figure 5 offering two endothermic events 

featuring as 1) water loss at 42 °C and b) boiling point and degradation of the substances at 150 

°C. 

 

 
Figure 5 - DSC thermogram of pure nerol monoterpene 

 

The DSC curve of β-CD (Figure 6) telling three endothermic events followed by an 

exothermic event and subsequent decomposition stage. The endothermic events occurred in the 

temperature ranges 140, 165 and 307 °C, respectively. Initiation was occurring with the loss of 

water molecules within the hydrophobic cavity followed by an event caused by a physical 
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process attributed to the change of crystalline phase. Then there was a fusion followed by 

degradation of β-CD. 

 

 
Figure 6 - DSC thermogram of the β-CD, CI (nerol:β-CD) and MF (nerol:β-CD). 

 
 
 The DSC curve of MF also presented three endothermic events followed by a 

decomposition. The events occurred in the following temperature ranges: 108-161 °C, 217-230 

°C and 285-348 °C. An initiation was occurred by the summation of pure nerol and β-CD, 

leading to a corroborate of crystals of β-CD, and finally the fusion of β-CD followed by 

decomposition. 

The DSC curve of the complex showed an overlapping of the thermal events of β-CD. 

This demonstrates that the presence of the guest molecule (nerol) did not affect the thermal 

stability of β-CD. This result can be confirmed in the analysis of the TG/DTG curve of the 

complex and β-CD watching the mass losses in observed temperatures. 

In curves of these last two methods (MF, E and IC) shown in Figure 6, significant 

differences were observed mainly related to the reduction of the intensity of the peak 
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corresponding to the loss of water and disappearance of the endothermic event related to 

crystalline phase transition of the pure β-CD in CI. 

It is also observed in the DSC curves of the MF and in the complex some changes in the 

profiles of β-CD curves at 307 °C temperature range showing a slight displacement in relation to 

curve Cl. This can be explained by the interaction of the drug with β-CD suggesting the inclusion 

of the nerol molecule in replacement and release of water into the β-CD cavity. 

 

3. CONCLUSION 

From this study, it is possible to obtain inclusion complexes of nerol with β-cyclodextrin, 

which may permit its high solubility in aqueous medium. The results of the spectroscopy FTIR, 

DSC, TG of the nerol, βCD, physical mixture, and the obtained inclusion complexes allowed 

visualizing interactions between the drug and β-CD suggesting a successful complexation. 

Finally, the complex can be prepared from the blend of nerol and β-CD in highlighting the use of 

delivery systems in which there may be a real improvement in solubility. 
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