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RESUMO 
 

A malária, também conhecida popularmente como maleita, febre 

intermitente, paludismo, impaludismo, febre terçã ou febre quartã, é uma doença 

infecciosa febril aguda e, em seres humanos, é causada por quatro espécies de 

plasmódios: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae e P. ovale. A malária 

permanece como uma das principais doenças infecciosas no mundo, sendo a 

mais importante parasitose, com 250 milhões de casos anuais e mais de 1 milhão 

de mortes por ano, principalmente em crianças menores de cinco anos. O arsenal 

profilático e terapêutico contra a malária está bastante restrito, pois todos os 

antimaláricos em uso atualmente apresentam alguma limitação. Muitas espécies 

vegetais pertencentes a várias famílias foram testadas in vivo usando o modelo 

experimental murino Plasmodium berghei ou in vitro contra o P. falciparum, e 

essa busca tem sido orientada para plantas usadas no folclore popular brasileiro 

como antitérmicas e/ou antimaláricas ou com atividade antiinflamatória. Estudos 

sobre a avaliação da atividade biológica dos óleos essenciais de plantas 

medicinais têm revelado atividades de interesse, como ação inseticida, 

espasmolítica e antiplasmódica. Tem sido ainda, estabelecido cientificamente que 

cerca de 60% dos óleos essenciais possuem propriedades antifúngicas e 35% 

exibem propriedades antibacterianas. 

Na presente investigação, os óleos essenciais foram obtidos de 

Vanillosmopsis arborea (Asteraceae), Lippia sidoides (Verbenaceae) e Croton 

zethneri (Euphorbiaceae), encontradas na biorregião do Araripe-Ceará. A 

composição química dos óleos essenciais foi parcialmente caracterizada e 

revelou a presença de monoterpenos e sesquiterpenos.  

Avaliou-se a toxicidade aguda destes óleos em camundongos sadios, em 

diferentes doses aplicadas em um único dia e, em quatro dias consecutivos, 

como também, verificou-se a citotoxicidade in vitro em duas linhagens de células: 

HeLa e Raw, em diferentes concentrações. Através dos ensaios in vivo foi 

possível obter valores de dose letal de 7,1 mg/Kg (doses administradas em único 

dia) e de 1,8 mg/Kg (doses administradas por quatro dias). Nos ensaios in vitro, a 

concentração inibitória para 50% do crescimento celular em linhagens de células 

HeLa foi de 588 μg/mL (óleo essencial de C. zethneri após 48 h), de 340 – 555 

μg/mL (óleo essencial de L. sidoides, após 24 e 48 h). O óleo essencial de V. 
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arborea não apresentou citotoxicidade. Todos os óleos essenciais não foram 

citotóxicos em linhagens de células Raw. Estes dados obtidos sugerem uma 

moderada toxicidade dos óleos essenciais em estudo, que não os impossibilitam 

a testá-los em ensaios antimaláricos in vivo.  

Avaliou-se a atividade antimalárica dos óleos essenciais em camundongos 

infectados com P. berghei. Os ensaios foram realizados em diferentes 

experimentos. As três espécies apresentaram atividade antimalárica de 36 - 57% 

para o óleo essencial do caule de V. arborea; de 32 - 82% para o óleo essencial 

das folhas de L. sidoides e de 40 - 70% de redução para o óleo essencial das 

folhas de C. zethneri. Este é o primeiro estudo de evidência de atividade 

antimalárica com essas espécies no nordeste brasileiro.  

Estudos posteriores para isolamento dos princípios ativos destes óleos são 

necessários para constatar se um único princípio ativo é o responsável pela 

atividade antimalárica ou se ocorre interação complexa de todos os compostos 

presentes, refletindo em sua atividade biológica. 
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ABSTRACT 
 
 Malaria, also popularly known as “maleita”, intermittent fever, paludism, 

impaludism, third fever or fourth fever, is an acute infectious febrile disease, 

which, in human beings, is caused by four species: Plasmodium falciparum, P. 

vivax, P. malariae and P. ovale. Malaria, one of the main infectious diseases in 

the world, is the most important parasitoses, with 250 million annual cases and 

more than 1 million deaths per year, mainly in children younger than live years of 

age. The prophylactic and therapeutic arsenal against malaria is quite restricted, 

since all the antimalarials currently in use have some limitation. Many plant 

species belonging to several families have been tested in vivo, using the murine 

experimental model Plasmodium berghei or in vitro against P. falciparum, and this 

search has been directed toward plants with antithermal, antimalarial or 

antiinflammatory properties used in popular Brazilian bolk medicine. Studies 

assessing the biological activity of medicinal plant essential oils have revealed 

activities of interest, such as insecticidal, spasmolytic and antiplasmodic action. It 

has also been scientifically established that around 60% of essential oils have 

antifungal properties and that 35% exhibit antibacterial properties. 

 In our investigation, essential oils were obtained from the species 

Vanillosmopsis arborea, Lippia sidoides and Croton zethneri which are found in 

the bioregion of Araripe-Ceará. The chemical composition of these essential oils 

was partially characterized and the presence of monoterpenes and 

sesquiterpenes.  

 The acute toxicity of these oils was assessed in healthy mice at different 

doses applied on a single day and on four consecutive days, and in vitro 

cytotoxicity in HeLa and Raw cell lines was determined at different concentrations. 

The in vivo tests obtained lethal dose values of 7,1 mg/Kg  (doses administered 

on a single day) and 1,8 mg/Kg (doses administered over four days) for 50% of 

the animals. In the in vitro tests, the inhibitory concentration for 50% of cell growth 

in Hela cell lines was 588 µg/mL (essential oil from C. zethneri after 48 h), from 

340-555 µg/mL (essential oil from L. sidoides,  after 24 and 48 h). The essential 

oil from V. arborea showed no cytotoxicity and none of the essential oils were 

cytotoxic in Raw cell lines. These data suggest a moderate toxicity in the essential 
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oils under study, a finding that does not impede their testing in in vivo antimalarial 

assays. 

Was shown the antimalarial activity of the essential oils in mice infected 

with P. berghei  was assessed. The three species showed antimalarial activity 

from 36%-57% for the essential oil from the stem of V. arborea; from 32%-82% for 

the essential oil from the leaves of L. sidoides and from 40%-70% of reduction for 

the essential oil from the leaves of C. zethneri. This is the first study showing 

evidence of antimalarial activity with these species from northeast Brazil. 

 Further studies to isolate the active ingredients of these oils are needed to 

determine if a single active ingredient accounts for the antimalarial activity or if a 

complex integration of all the compounds present occurs, a situation reflected in 

their biological activity.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Conhecida popularmente como maleita, febre intermitente, paludismo, 

impaludismo, febre terçã ou febre quartã, a malária permanece como uma das 

principais doenças infecciosas no mundo, sendo a mais importante parasitose 

dentre elas. É responsável por mais de 250 milhões de casos anuais, com mais 

de 1 milhão de mortes por ano, principalmente crianças menores de cinco anos 

de idade.  

De acordo com dados de 2008 da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a malária continua endêmica em 109 países, sendo 45 deles na Região 

Africana e vem se expandindo nos últimos 15 anos, causando grande impacto 

econômico e elevada morbidade, principalmente nas regiões tropicais. Além 

disso, continua sendo um grande problema de saúde pública na Amazônia 

brasileira. Na África é estimado o custo de mais de US$12 bilhões anualmente 

para o combate à malária.  

 Tendo em vista que o arsenal profilático e terapêutico para malária está 

bastante restrito, pois todos os medicamentos utilizados correntemente estão 

se tornando ineficientes pela muti-resistência do Plasmodium faciparum a estas 

drogas, faz-se necessário e urgente à busca por novas drogas antimaláricas. 

 Uma alternativa bastante promissora consiste na descoberta de novos 

compostos antimaláricos a partir de plantas medicinais. Sabe-se que as 

primeiras drogas antimaláricas foram descobertas a partir de plantas, como a 

quinina oriunda de espécies do gênero Cinchona e artemisinina que foi isolada 

da Artemisia annua L, entre outras. Portanto, esse estudo objetivou descobrir 

novos compostos com propriedades antimaláricas avaliando os óleos 

essenciais de Vanillosmopsis arborea, Lippia sidoides e Croton zethneri, 

existentes na caatinga cearense. 

 Estudos têm revelado a grande ação terapêutica de óleos essenciais, 

inclusive os selecionados ao nosso estudo, como: antibacterianos, antifúngicos, 

antioxidantes e antiinflamatórios. Esses óleos apresentam diversos 

constituintes, que pertencem a várias classes, destacando-se os terpenos pela 

grande atividade biológica que apresenta. 

 Para verificação da atividade antimalárica, os óleos essenciais foram 

testados em laboratório utilizando o modelo murino Plasmodium berghei que 
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consiste em um modelo bastante eficaz a essa triagem. Além da evidência 

antimalárica, também foram realizados ensaios de toxicidade aguda in vivo e 

citotoxicidade in vitro em linhagens celulares HeLa e Raw.     

  Análises da composição química destes óleos revelaram a presença de 

mono e sesquiterpenos. Os resultados obtidos determinaram a ação 

antimalárica das espécies em foco, bem como sua baixa toxicidade. 

Provavelmente essa propriedade biológica deva-se a ação dos princípios ativos 

majoritários de cada espécie. Contudo não se descarta a possibilidade de 

sinergismo ou antagonismo entre os diversos constituintes, fazendo-se, dessa 

forma, necessário a realização de posteriores ensaios antimaláricos com os 

princípios ativos isolados para definir de fato o (s) composto (s) responsável (is) 

pela atividade antimalárica apresentada. 

Assim, este estudo consistiu no primeiro relato de espécies vegetais do 

nordeste brasileiro com atividade antimalárica.      
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1. Histórico da malária no Brasil 
 
 

Os primeiros relatos de casos autóctones de malária no Brasil, datam do 

século XVI, como uma conseqüência natural da colonização Européia (revisado 

por COURA et al., 2006). No fim do século XIX, a malária estava presente em 

todo o território nacional, poupando apenas alguns estados do sul do país 

(revisado por CAMARGO, 2003), onde explodiu uma grande epidemia na 

Amazônia. A borracha tornara-se matéria-prima preciosa e as perspectivas de 

extração do látex e de riqueza imediata, levaram para a Amazônia legiões de 

nordestinos, dentre outros. Essa migração maciça deu origem a primeira 

grande epidemia amazônica de malária. Ainda em função da borracha, o Brasil 

se comprometeu a construir uma estrada de ferro que desse vazão ao látex 

boliviano: a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (PINTO, 1993). Foi a segunda 

grande epidemia amazônica de malária, de horrível memória, testemunhada 

por Oswaldo Cruz e Carlos Chagas (CHAGAS, 1913), neste período. 

Estima-se que no início do século XX, em todo o mundo, a incidência e a 

mortalidade por malária fossem, em percentagem, cerca de 10 vezes maior 

que a atual. Em 1900, a maior parte do planeta era afligida pela malária, que só 

poupava as regiões polares e subpolares. Nem os países mais avançados da 

Europa estavam a salvo desta importante doença parasitária (revisado por 

CAMARGO, 2003).  

Nas duas primeiras décadas do século XX a malária estava presente em 

todas as capitais brasileiras, sendo endêmica em todo o país. Duas grandes 

epidemias explodiram no Brasil, uma no Rio Grande do Norte e outra no Ceará. 

No início da década de 30, em Natal, franceses que faziam, a cada quatro dias, 

a rota postal França-Natal, via Dakar, provavelmente trouxeram para cidade o 

transmissor da malária na África, até então ausente do país: o Anopheles 

gambiae (SOPER & WILSON, 1943; DEANE, 1988), que ocupou 

imediatamente as imediações da estrada de ferro e os canais próximos à foz 

do rio Potengi e se disseminando por Natal, em poucos meses, ocupando um 

território de 6 mil km2. Em 1928, já haviam ocorrido 28 mortes por malária em 

Natal. Esse número aumentou 12 vezes em 1932. Em um único bairro 
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(Alecrim), 10 mil pessoas adquiriram malária dentre uma população de 12 mil 

indivíduos. Foi uma calamidade pública. Ações vigorosas dos serviços de 

saúde do Estado e do governo Federal eliminaram o A. gambiae de Natal e 

controlaram a malária. Só que o A. gambiae não desapareceu, apenas retirou-

se, subiu os rios Apodi e Assu, atravessou a chapada do Apodi e infiltrou-se 

também pelas margens do Jaguaribe no Ceará. Nessas regiões foi ganhando 

terreno, proliferando e se expandindo em silêncio. Até que, em 1938, começam 

a surgir os primeiros casos de malária na região. A população do Ceará era 

praticamente virgem em relação à malária. Foi uma nova calamidade pública 

sem precedentes. Dizem as crônicas e jornais da época que todas as famílias 

do vale do Jaguaribe vestiram luto em 1939. Getúlio Vargas, com a ajuda da 

Fundação Rockfeller, resolveu enfrentar a epidemia. Juntos, investiram US$ 

350 mil formando um verdadeiro exército de médicos e técnicos, muitos deles 

já experimentados no combate ao mosquito transmissor da febre amarela. A 

luta contra o A. gambiae foi intensa. Não sobrou um único criadouro na região 

que não fosse tratado com larvicida. Em 1940, o Anopheles gambiae viria a ser 

completamente erradicado do Brasil (revisado por CAMARGO, 2003).  

A malária não foi erradicada da Terra e, em algumas regiões (como na 

África), nem foi tocada. Em outras, regrediu por algum tempo, mas voltou com 

o vigor de antes. Porém, naquelas regiões já dotadas de facilidades sanitárias, 

com disponibilidade de medicamentos e serviços médicos, e onde os serviços 

especiais de combate se mostraram eficientes, a malária foi consideravelmente 

reduzida nos anos 50. No Brasil, sob o comando inicial de Mário Pinotti e 

conduzida pelo recém-criado Serviço de Combate à Malária, sucessor do 

Serviço de Combate à Febre Amarela, a campanha contra a doença atingiu o 

objetivo de controlar, mas não de erradicá-la. A malária sumiu das cidades e se 

concentrou na Amazônia. Os 6 milhões de casos do início do século, viraram 

apenas 50 mil em 1970 (revisado por CAMARGO, 2003).  

 
 
2.2. A malária atualmente no Brasil  
 

No Brasil, há transmissão de três espécies de Plasmodium causadores 

da malária: Plasmodium vivax, P. falciparum e P. malariae. No entanto, as 
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infecções causadas por P. vivax predominam. Nos casos de malária por P. 

falciparum, houve redução em praticamente todos os estados (Fig. 1) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Proporção de casos de malária no Brasil por espécie de Plasmodium 
 

 

Na região da Amazônia Legal, onde ocorrem aproximadamente 99,8% 

dos casos da doença registrados no Brasil, no período de 1999 a 2002 houve 

uma redução gradativa de casos de malária, com média de 496 mil casos/ano. 

Nesse período foram intensificadas as ações de combate, no entanto, não 

houve sustentabilidade, pois a partir de 2003 a malária voltou a crescer e em 

2005 foram notificados 603 mil casos, com uma redução em 2006, quando 

foram registrados cerca de 540 mil casos (Fig. 2). Em 2007, apenas para três 

estados, Amazonas, Rondônia e Pará foram registrados cerca de 354  mil 

casos, o que corresponde a 78% das ocorrências (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008). 



 30

  

 
 

 

 

 

Figura 2. Número de casos de malária e variação, por UF de notificação, 

Amazônia Legal, 2006 e 2007. 
 

 

Os graus de risco para a malária são classificados de acordo com a 

Incidência Parasitária Anual (IPA), em alto risco (IPA≥50/1.000 hab.), médio 

risco (IPA entre 10-49/1.000 hab.) e baixo risco (IPA<10/1.000 hab.). Entre 

2003 e 2007 observou-se maior incidência em 2005 (26,6/1.000 hab.) (Fig. 3). 

Em 2007 a IPA retornou ao nível registrado em 2003 (18,6/1.000 hab.) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 
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Figura 3. Incidência Parasitária Anual (IPA) da malária no Brasil (2003-2007). 
 
 

A região extra-amazônica não é área endêmica para malária. Porém, 

essas regiões são passíveis de casos importados (Quadro 1) (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008), o que representa grande problema de saúde pública nessas 

áreas (KRETTLI, 1998). Com os maiores deslocamentos migratórios ou mesmo 

turístico ocorrido nos últimos anos, notifica-se constantemente casos de 

doenças importadas a partir de zonas endêmicas vizinhas, como no caso da 

região Nordeste (BRAGA et al., 2004).  

Na última década, foram registrados vários focos de malária fora da 

região Amazônica causados pela presença de indivíduos infectados em áreas 

na qual a densidade de anofelinos é relativamente alta para o restabelecimento 

do ciclo (BARATA, 1995), destacando-se o estado do Ceará, que apresentou, 

em 2002, 464 casos autóctones de malária. No ano de 2004, os surtos mais 

importantes ocorreram nos estados do Piauí e do Espírito Santo, com o registro 

de 150 e 156 casos respectivamente (VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2005).  
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Quadro 1. Casos confirmados de Malária, Brasil, Grandes Regiões e Unidades 

Federadas, 1990-2006. 

 

 
 

 

 

Origem dos dados: UF de notificação. Atualizado em 29/10/2007 
Fonte: 
Todas UF: 1990 a 1995 – Sistema de Informação Série Histórica de Malária (SHM) – BRAZ RM & 
TAUIL PL – Informações sobre malária no Brasil: uma proposta de registro em meio magnético 
[Monografia de Especialização em Saúde Coletiva]. Brasília (DF): Universidade de Brasília, 1999. 
Região Amazônica (AC, AM, MA, MT, PA, RO, RR e TO): 1996 a 2002 – Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Controle da Malária (SISMAL) – Sistema de Informação da Vigilância 
Epidemiológica – Malária (Sivep-Malária).
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Dentre os focos da malária fora da Amazônia, os estados do Paraná, 

São Paulo e Espírito Santo foram responsáveis por 88% dos casos de 1990 a 

2006 (Quadro 1), exigindo um sistema de vigilância constante nos estados 

dessa região com o objetivo de detectar e tratar rapidamente estes casos, 

evitando o aumento da transmissão autóctone. Estes estados, por serem 

receptivos, estão constantemente sujeitos à ocorrência de surtos em 

decorrência do fluxo constante de pessoas vindas de áreas endêmicas dentro e 

fora do país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

No caso da malária não autóctone importada da Amazônia para regiões 

onde não há transmissão natural há décadas, não é raro o diagnóstico tardio 

da infecção, por falta de suspeita clínica, aumentando teoricamente as chances 

de morbi-mortalidade (KRETTLI, 1998). Os profissionais de saúde dessas 

regiões dificilmente têm contato com estes casos e desconhecem o potencial 

explosivo da patologia. Desta forma, é grande a possibilidade de ser esquecido 

no atendimento médico diário, o diagnóstico diferencial com malária, sendo 

assim conveniente um alerta para o fato (BRAGA et al., 2004).  

O retardo no diagnóstico e tratamento tem sido decisivo na manutenção 

da transmissão e gravidade da doença. Vários são os fatores responsáveis por 

esse atraso: insuficiência de estrutura dos serviços locais de saúde, de 

laboratórios e de recursos humanos capacitados no diagnóstico e tratamento 

da malária, baixo controle de qualidade do diagnóstico laboratorial, falta de 

métodos diagnósticos rápidos para áreas de difícil acesso, interrupção no 

abastecimento de medicamentos, presença de portadores assintomáticos, 

pouco esclarecimento da população sobre a doença. Esse quadro é 

preocupante uma vez que toda a Região não-Amazônica é receptiva para 

transmissão de malária e os serviços de vigilância em saúde de alguns 

municípios são carentes de estrutura adequada para o enfrentamento do 

problema (VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2005).  
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2.3. O agente etiológico 

  

Os parasitos de malária são protozoários eucariotos unicelulares (SNOW 

et al., 2004), pertencem ao filo Apicomplexa, família Plasmodiidae e ao gênero 

Plasmodium. Atualmente são conhecidas cerca de 150 espécies causadoras 

de malária em diferentes hospedeiros vertebrados. As quatro espécies que 

parasitam o homem, Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae e P. ovale, 

diferem morfologicamente, em aspectos imunobiológicos, em sua distribuição 

geográfica, em seus padrões de recaída e em suas respostas a drogas. O P. 

falciparum é o agente causador da malária grave, potencialmente fatal e é a 

principal causa de mortes em crianças na África (SNOW et al., 2004).   
O P. falciparum, espécie mais prevalente e mais letal do mundo, tem 

como peculiaridade em infecções graves, o fato de poder evoluir para a malária 

cerebral, uma complicação que é freqüentemente fatal, particularmente em 

jovens e crianças. O P. ovale e o P. vivax têm estágios de vida latentes 

chamados hipnozoítos que podem permanecer neste estado por semanas a 

muitos anos após o aparecimento de um novo ciclo de esquizogonia pré-

eritrocítica, resultando nos relapsos de infecção de malária (recrudescência). 

Em alguns casos, P. malariae pode produzir prolongada fase de infecções no 

sangue, que, se mantiver não tratado, pode persistir assintomaticamente no 

hospedeiro humano por várias décadas (TUTEJA, 2007). 
 
 
2.4. Vetores  
 

A transmissão do Plasmodium causador da malária humana ocorre 

através da picada da fêmea do mosquito Anopheles infectado. Das 

aproximadamente 400 espécies de Anopheles existentes no mundo, 60 são 

vetores da malária sob condições naturais, 30 das quais são de maior 

importância epidemiológica (SNOW et al., 2004; VANDERBERG & FREVERT, 

2004; AMINO et al., 2006).  

Os transmissores da malária humana no Brasil podem ser classificados 

como vetores primários e secundários.  Os principais vetores primários são: 

Anopheles darlingi, A. aquasalis, A. albitarsis, A. deaneorum, A. braziliensis, A. 
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nuneztovari, A. triannulatus triannulatus e A. oswaldoi, merecendo destaque no 

Brasil, A. darlingi, que só não é encontrado nas áreas secas do Nordeste, no 

extremo Sul e nas áreas de elevada altitude. A malária humana na Amazônia é 

transmitida pelo A. darlingi, no peridomicílio e no início da noite. É o único 

anofelino brasileiro no qual foram detectadas infecções naturais pelas três 

espécies que causam malária humana nas Américas: P. vivax, P. falciparum e 

P. malariae. Outro vetor, A. aquasalis é um transmissor da malária nas zonas 

áridas do Nordeste, em Belém e Amapá, na Amazônia, além de ter sido várias 

vezes detectado com infecção natural nos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo, sendo comum em áreas litorâneas (CONSOLI & LOURENÇO DE 

OLIVEIRA, 1994). 

Anopheles deaneorum, A. braziliensis, A. nuneztovari, A. oswaldoi, A. 

triannulatus triannulatus, A. strodei, A. evansae e A. galvaoi são considerados 

vetores secundários ou vetores potenciais por terem sido achados 

naturalmente infectados em alguma área endêmica, particularmente na 

Amazônia (CONSOLI & LOURENÇO DE OLIVEIRA, 1994).  

 

 

2.5. Ciclo evolutivo do Plasmodium 

 
 O ciclo de vida dos parasitos de malária é extremamente complexo e 

requer expressão de proteínas específicas para sobrevivência em ambos os 

hospedeiros vertebrados e invertebrados, sendo o plasmódio um parasito 

heteroxênico. Essas proteínas são requeridas para as sobrevivências 

intracelular e extracelular, para a invasão de uma variedade de tipos de células 

e evasão de respostas imune do hospedeiro (TUTEJA, 2007). 

 
 

2.5.1. Fase exo-eritrocítica 

 

 Os esporozoítos infectivos das glândulas salivares do mosquito 

Anopheles são inoculados no hospedeiro humano juntamente com a saliva 

contendo anticoagulante a fim de garantir uma mesma fluidez no sangue. Uma 

vez no sangue humano, os esporozoítos atingem o fígado e penetram nos 
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hepatócitos, onde permanecem por 9-16 dias submetidos à replicação 

assexuada conhecida como esquizogonia exo-eritrocítica (VANDERBERG & 

FREVERT, 2004; AMINO et al., 2006; TUTEJA, 2007).   

Cada esporozoíto dá origem a dezenas de milhares de merozoítos 

dentro do hepatócito e cada merozoíto pode invadir uma célula vermelha do 

sangue após a liberação no fígado (Fig. 4). O tempo para completar as várias 

fases no tecido hepático depende da espécie infectante: (8–25 dias para P. 

falciparum, 8–27 dias para P. vivax, 9–17 dias para P. ovale e 15–30 dias para 

P. malariae), e este intervalo é chamado de período pré-patente (DRUILHE & 

PERIGNON, 1994; MOTA et al., 2001; TUTEJA, 2007).  

 

 
2.5.2. Fase eritrocítica 
 

Os merozoítos entram nos eritrócitos por um processo complexo de 

invasão, que pode ser dividido em quatro fases: (a) reconhecimento inicial e 

adesão do merozoíto à membrana do eritrócito; (b) reorientação e formação da 

junção móvel entre o complexo apical do merozoíto e a liberação de 

constituintes protéicos das roptrias e micronemas, conduzindo à formação do 

vacúolo parasitóforo; (c) deslocamento da junção móvel e invaginação da 

membrana do eritrócito ao redor do merozoíto e (d) remodelamento do vacúolo 

parasitóforo e membranas do eritrócito após completa invasão do merozoíto 
(MILLER et al., 2002). A partir daí inicia-se a divisão assexuada dentro do 

eritrócito com o desenvolvimento dos diferentes estágios do Plasmodium. 

O estágio de trofozoíto jovem é freqüentemente referido como “forma de 

anel” pela sua característica morfológica (Fig. 4). O fim deste estágio trófico é 

marcado por múltiplos ciclos de divisão nuclear sem resultar em citocinese na 

formação dos esquizontes (Fig. 4). Cada esquizonte maduro contém em torno 

de 20-36 merozoítos e estes são liberados após lise das hemácias e continuam 

a invasão às células vermelhas não infectadas. Esta liberação está relacionada 

com o acentuado aumento da temperatura do corpo durante a progressão da 

doença devido ao aumento de endopirógenos e exopirógenos no organismo 

(MILLER et al., 2002; TUTEJA, 2007).  



 37

Uma pequena proporção de merozoítos nas células vermelhas do 

sangue diferencia-se eventualmente para produzir micro e macrogametócitos 

(fase coccidiana ou gametogônica), que não têm mais atividade dentro do 

hospedeiro humano (Fig. 4A). Estes gametócitos são essenciais para 

transmitirem a infecção aos próximos hospedeiros através dos mosquitos 

Anopheles fêmeas. Normalmente, um número variável de ciclos eritrocíticos de 

esquizogonia assexuada ocorre antes que qualquer gametócitos sejam 

produzidos (TUTEJA, 2007). 

 

 

2.5.3. Fase gametogônica e esporogônica no mosquito 

 

Um mosquito susceptível realizando um repasto sanguíneo em um 

indivíduo infectado pode ingerir os gametócitos, que no intestino médio do 

mosquito, alcançarão a maturação em macro e microgametas, e após 

fecundação formarão o oocineto, que após evadir-se da matriz peritrófica, 

desenvolvem-se em oocistos na porção externa do intestino médio (Fig. 4A). 

Após este período inicia-se o processo de esporogonia, onde dentro dos 

oocistos, ocorrerá a produção de esporozoítos e quando o oocisto se rompe, os 

esporozoítos migrarão para as glândulas salivares do inseto, onde alcançarão 

maturidade e onde se dará a transmissão, após o repasto sanguíneo do 

mosquito fêmea, em outro hospedeiro susceptível (Fig. 4A). Esta forma 

evolutiva é encontrada nas glândulas salivares após 10–18 dias e daí o 

mosquito permanece infectivo por 1–2 meses. Quando um mosquito infectado 

pica um hospedeiro susceptível, o ciclo de vida do Plasmodium começa 

novamente (TUTEJA, 2007). 
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Figura 4 - Ciclo de vida de P. falciparum (4A) e estágios intraeritrocíticos de 

desenvolvimento do P. falciparum (4B). Adaptado de TUTEJA (2007). 
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2.6. Manifestações clínicas 
 

É uma doença infecciosa febril aguda, caracterizada por febre alta 

acompanhada de calafrios, suores e cefaléia, que ocorre em padrões cíclicos, 

dependendo da espécie do plasmódio. Uma fase sintomática inicial, 

caracterizada por mal-estar, cefaléia, cansaço e mialgia, geralmente precede a 

clássica febre da malária. O ataque paroxístico inicia-se com calafrios que 

duram de 15 minutos a uma hora, sendo seguidos por uma fase febril, com 

temperatura corpórea podendo atingir 41 oC ou mais. Após um período de duas 

a seis horas, ocorre defervecência da febre e o paciente apresenta sudorese 

profusa e fraqueza intensa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Após a fase inicial, a febre assume um caráter intermitente, dependente 

do tempo de duração dos ciclos eritrocíticos de cada espécie de plasmódio: 48 

horas para P. falciparum e P. vivax (malária terçã), e 72 horas para P. malariae 

(malária quartã). Entretanto, a constatação desta regularidade é pouco comum 

nos dias atuais. De um modo geral, as formas brandas são causadas pelo P. 

malariae e P. vivax e as formas clínicas mais graves são causadas pelo P. 

falciparum, especialmente em adultos não imunes, crianças e gestantes que 

podem apresentar manifestações mais graves da doença. O quadro clínico 

pode evoluir para formas clínicas de malária grave e complicada, destacando-

se forte cefaléia, hipertermia, vômitos, sonolência e convulsões (malária 

cerebral), insuficiência renal aguda, edema pulmonar agudo, hipoglicemia, 

disfunção hepática, hemoglobinúria (hemólise intravascular aguda maciça) e 

choque. No Brasil, onde a malária é hipo ou mesoendêmica, cerca de 1% dos 

casos pode ir a óbito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 
 

 

2.7. Tratamento e Resistência às drogas  
 

O tratamento adequado e oportuno da malária é hoje a principal 

estratégia para o controle da doença. Antes do surgimento da resistência do P. 

falciparum à cloroquina, esta droga era utilizada para as quatro espécies de 

plasmódios que parasitam o homem. A resistência aos antimaláricos tem sido 

relatada para P. falciparum, P. vivax e P. malariae, no qual a resistência 
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ocorrente nas duas últimas espécies é rara. Hoje, além da cloroquina, o P. 

falciparum apresenta resistência aos diversos antimaláricos usados 

correntemente (amodiaquina, mefloquina, quinina e sulfadoxina–pirimetamina, 

proguanil) (GAY et al., 1990; RINGWALD et al., 1990; BARNES et al., 1991; 

WERNSDORFER, 1991; TRAPE et al., 1998) exceto para artemisinina e seus 

derivados (FUNASA, 2001).  

A resistência teve, dentre as suas causas, o uso indiscriminado dos 

antimaláricos, principalmente a cloroquina, que tem resultado em linhagens de 

Plasmodium que os tornam pouco efetivos (GOLENSER et al., 2006). Devido a 

esta resistência, a mortalidade e a morbidade da malária tem aumentado nos 

últimos anos, tornando o seu tratamento um desafio às autoridades de saúde 

responsáveis pelo controle da malária (FUNASA, 2001). A política da 

Organização Mundial de Saúde consiste na combinação de antimaláricos para 

conter e tratar da resistência do P. falciparum a monoterapias, porém, as 

desvantagens da combinação terapêutica estão no risco de aumento dos 

efeitos adversos e um aumento nos custos (OLUMNESE, 2006). 

 

 

2.8. Plantas medicinais e a busca por novos antimaláricos 
  

Uma abordagem alternativa e promissora é a utilização de plantas 

medicinais como fonte na busca por novos agentes terapêuticos para o 

tratamento de doenças tropicais causadas por protozoários, incluindo a malária 

(TIUMAN et al., 2005; ESTEVEZ et al., 2007). Desde os anos 70, a 

Organização Mundial de Saúde tem reconhecido a importância da medicina 

tradicional como uma origem disponível de novos medicamentos. Muitas vezes 

o uso tradicional de plantas representa a única alternativa de tratamento, 

especialmente para os pacientes das regiões mais pobres do mundo 

(OLIVEIRA et al., 2004). E, tem sido a origem de alguns antimaláricos tais 

como os quinolinas e os endoperóxidos derivados da artemisinina (WAAKO et 

al., 2005). Sabe-se ainda que os principais antimaláricos existentes no 

mercado são de origem natural, como a artemisinina e a quinina, outros 

sinteticamente elaborados, mas derivados do anel quinoleínico, como 

quinacrina e cloroquina.  
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 O Brasil é conhecido pela exuberância e variedade de sua 

biodiversidade de flora. Muitas espécies de plantas são usadas na medicina 

tradicional pela população nativa, inclusive para tratar doenças infecciosas 

(ALVES et al., 2000). É o país com a maior parte da floresta Amazônica em seu 

território nacional e essa região conta com uma diversidade de plantas 

utilizadas no combate à malária pelas populações locais e de regiões vizinhas. 

A população da Amazônia possui conhecimento tradicional do uso de plantas 

como antimaláricas que tem sido explorado e investigado por vários grupos de 

pesquisadores, que dentre outras coisas, buscam esclarecer o que de fato tem 

atividade e a partir daí, isolar, purificar, estabilizar extratos ativos objetivando o 

desenvolvimento de fitoterápicos ou descobrir novas moléculas ativas visando 

fármacos (BRANDÃO et al., 1985; CARVALHO et al., 1991; ANDRADE-NETO 

et al., 2003, 2004, 2007).  

Muitas espécies vegetais, a maioria na forma de extratos brutos e 

pertencendo a várias famílias, foram testadas in vivo usando o modelo 

experimental murino baseado em Plasmodium berghei (BRANDÃO et al., 1985) 

ou in vitro contra o P. falciparum (CARVALHO et al., 1991). Mais recentemente, 

essa busca tem sido orientada para plantas usadas na medicina popular 

brasileira como antitérmicos e/ou antimaláricas ou com atividade 

antiinflamatória (CARVALHO & KRETTLI, 1991; BRANDÃO et al., 1992; 

ANDRADE-NETO et al., 2003, ANDRADE-NETO et al., 2004), o que confirma 

esta abordagem como altamente promissora. 

Além da extensa riqueza da Amazônia, o Brasil detém em outras regiões 

uma vasta flora medicinal, bastante utilizada para diversas enfermidades, como 

é o caso da região Nordeste, que possui o bioma Caatinga riquíssimo em 

plantas medicinais e em conhecimento tradicional sobre elas. Pertencente a 

este panorama, encontra-se a biorregião do Araripe, que está localizada no 

sertão do nordeste brasileiro, na interseção dos estados do Ceará, 

Pernambuco e Piauí, abrangendo uma área de aproximadamente 10.000 Km2, 

contendo inúmeras espécies vegetais endêmicas. 
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2.9. Óleos essenciais e atividade biológica 
 

Inúmeras plantas medicinais produzem óleos essenciais, que constituem 

os elementos voláteis contidos em muitos órgãos vegetais, e, estão 

relacionados com diversas funções necessárias à sua sobrevivência, 

exercendo papel fundamental na defesa contra microrganismos. Muitas 

sintetizam e emitem inúmeros compostos com a finalidade de atrair seus 

polinizadores (SIQUI et al., 2000). Estudos sobre a avaliação da atividade 

biológica dos óleos essenciais de algumas espécies de plantas medicinais têm 

revelado que algumas delas exibem atividades de interesse, como ação 

inseticida (KAMBU et al., 1982), espasmolítica (DE LA PUERTA & HERRERA, 

1995; MAZZATI et al., 1998) e antiplasmódica (BENOIT-VICAL et al. 2001). 

Ainda, tem sido estabelecido cientificamente que cerca de 60% dos óleos 

essenciais possuem propriedades antifúngicas e 35% exibem propriedades 

antibacterianas (BHAVANANI & BALLOW, 1992).  

 Os óleos essenciais podem conter cerca de 100 compostos ou mais. 

Tais compostos apresentam-se em diferentes concentrações, sendo um deles 

o componente majoritário; outros aparecem com teores menores e alguns, em 

baixíssimas quantidades, apenas traços (SIMÕES & SPITZER, 2004). Seus 

constituintes podem pertencer às mais diversas classes, porém os terpenos e 

os fenilpropanóides são os mais comumente encontrados. Seus componentes 

têm muitas aplicações na etno-medicina, na alimentação, nos cosméticos, bem 

como nas indústrias de fragrâncias e farmacêuticas (TAVARES et al., 2008).  

Os terpenos, sintetizados pelas plantas medicinais e aromáticas, estão 

entre os compostos responsáveis pela maioria dos tipos de atividade biológica. 

Sua abundância, acessibilidade e facilidade de isolamento, além da sua 

composição relativamente simples, motivaram o seu estudo desde o final do 

século XIX (GEISSMAN & CROUT, 1969), inclusive com atividade antimalárica. 

O arteether é uma potente droga antimalárica derivada da artemisinina (Fig. 5), 

um sesquiterpeno lactona isolado da Artemisia annua L. (Asteraceae), uma 

planta usada na medicina tradicional chinesa (KLAYMAN, 1985; VAN 

AGTMAEL et al., 1999; GRAUL, 2001).  
Os diterpenos possuem atividades biológicas, funções ecológicas e 

constituem protótipos na síntese de substâncias bioativas (HANSON, 1995; 
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1996; 1997; 1998), merecendo destaque por apresentarem atividades anti-

câncer, anti-tumoral, citotóxicas e bactericida (BURKE et al., 1981; CHOI et al., 

1986; 1988; XU et al., 1998). Na espécie Oncosiphon piluliferum (L.f.) Kallersjo 

(Asteraceae), usada para tratar febre, foram identificados sesquiterpenos 

lactonas com significante atividade antiplasmódica in vitro, e, tem sido relatado 

ocorrer em vários outros membros da família Asteraceae (SHAFIZADEH & 

BHADANE, 1973; YUNUSOV et al., 1976a, b, 1979; BOHLMANN et al., 1982; 

JAKUPOVIC et al., 1988; SANZ & MARCO, 1991; GÖREN et al., 1992; 

IZBOSAROV et al., 2000). 
Espécies do gênero Salvia, usadas para tratar febre e desordens 

digestivas no Sul da África, foram validadas quanto às suas propriedades 

antimaláricas (KAMATOU et al., 2005), cuja atividade foi atribuída à presença 

de sesquiterpenos como o nerolidol (Fig. 5) (LOPES et al., 1999).  O semi-

sintético 4-nerolidilcatecol (Fig. 5) derivado de catecol e nerolidol apresentou 

significante atividade antiplasmodial in vitro (PINTO et al., 2009). Dois 

diterpenos: (+)-8,11,13-totaratriene-12,13-diol e (+)-8,11,13-abietatrien-12-ol, 

isolados de Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. Ex Meissn. 

(Pedaliaceae), apresentaram, individualmente, significante atividade 

antiplasmódica in vitro (PILLAYA et al., 2008).  

 

 

Figura 5. Estrutura química de sesquiterpenos antimaláricos. Artemisinina (a); 

arteether, derivado da artemisinina (b); nerolidol (c) e 4-nerolidilcatecol (d), 

derivado do nerolidol e catecol.   
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Através de um levantamento etnofarmacológico realizado por COSTA et 

al. (2005a), tomou-se conhecimento das propriedades farmacológicas de 

espécies vegetais da caatinga cearense e iniciou-se uma investigação de 

substâncias bioativas contra malária, com ênfase em Vanillosmopsis arborea 

(Asteraceae), Lippia sidoides (Verbenaceae) e Croton zethneri (Euphorbiaceae) 

em modelos experimentais murinos para Plasmodium berghei, feito por nosso 

grupo, no Laboratório de Biologia de Malária e Toxoplasmose da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

 

2.10. Atividades biológicas da família Asteraceae 
 

A família Asteraceae, do qual a espécie V. arborea pertence, é o grupo 

sistemático mais numeroso dentro das Angiospermas, compreendendo cerca 

de 1.100 gêneros e 25.000 espécies. Plantas dessa família são extensivamente 

estudadas quanto à sua composição química e à atividade biológica, sendo 

que algumas têm proporcionado o desenvolvimento de novos fármacos, 

inseticidas, entre outros (ZOMLEFER, 1994).  

Dentre inúmeras plantas da família Asteraceae utilizadas na medicina 

caseira está a Artemisia absinthium, conhecida popularmente como losna, com 

benéficas funções digestivas (JOLY, 1967).  A Artemisia annua L., fonte da 

artemisinina, usada por muitos anos para tratar malária, está entre os melhores 

compostos antimaláricos até o presente momento (KLAYMANN, 1985). A 

Bidens pilosa L. é também uma espécie bastante utilizada no Brasil para tratar 

febre e malária (BRANDÃO et al., 1997; KRETTLI et al., 2001; ANDRADE-

NETO et al., 2004). Outra representante desta família é a Tithonia diversifolia 

usada tradicionalmente para o tratamento da malária (ELUFIOYE & 

AGBEDAHUNSI, 2004).  

 

 
2.10.1. Considerações sobre Vanillosmopsis arborea 

 

O gênero Vanillosmopsis é representado por sete espécies nativas do 

Brasil. Algumas delas têm valor econômico devido ao conteúdo de óleo 
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essencial em cuja composição encontra-se um dos princípios ativos do óleo de 

camomila (MATOS et al., 1988).  

Vanillosmopsis arborea, conhecida popularmente como candeeiro (Fig. 

6) é uma arvoreta com até 4 m de altura, de ramos sulcados, comum nas 

encostas na Chapada do Araripe, estado do Ceará (MATOS et al., 1988). 

É uma Asteraceae de reconhecido valor econômico que possui 

propriedades antiinflamatórias, provenientes de uma substância conhecida 

como alfa-bisabolol (Fig. 7), presente em teores elevados no óleo essencial de 

sua madeira, o que a torna um possível sucedâneo do óleo de Matricaria 

chamomila L (SOUZA et al., 1991). O lenho fornece por arraste de vapor, cerca 

de 1% de óleo essencial constituído principalmente de α - bisabolol, um 

sesquiterpeno de bastante uso por indústrias de medicamentos e cosméticos, 

devido ao seu comprovado poder antiinflamatório. Conforme JELLINEK (1984) 

esta substância tem uso consagrado na indústria cosmética e nas farmácias de 

manipulação, sendo extraída atualmente da "camomila alemã" (Chamomilla 

recutita L. Rausehert; Syn Matricaria chamomila L). 

Trata-se de uma madeira de boa qualidade, muito resistente às 

intempéries e devido o alto teor de óleo essencial, sua queima provoca chama 

intensa, justificando o nome popular "candeeiro", pelo qual é conhecida a 

espécie na região. A importância deste óleo foi demonstrada durante o 

desenvolvimento de um programa de pesquisa com produtos naturais 

micromoleculares na Universidade Federal do Ceará, quando uma investigação 

química não dirigida revelou a presença de alfa-bisabolol (MATOS, 1990). 

O óleo essencial de Vanillosmopsis arborea foi indicado como sendo 

uma alternativa para o óleo de camomila, ou uma nova fonte de α - bisabolol 

(CRAVEIRO et al., 1984). Este dado veio fundamentar investimentos em novas 

pesquisas no sentido de se obter o domínio do conhecimento agronômico da 

espécie, tendo-se em vista um aproveitamento agro-industrial ou 

prioritariamente a sua preservação (CAVALCANTE & NUNES, 2002). 
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Figura 6. Foto de exemplar de Vanillosmopsis arborea (Chapada do Araripe, 

15/05/2007, MOTA, M. L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estrutura química do α – bisabolol 
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2.11. Atividades biológicas da família Verbenaceae 
 

A família Verbenaceae, que temos como representante a Lippia sidoides 

apresenta aproximadamente 36 gêneros e 1.035 espécies distribuídas por toda 

América do Sul, América Central e territórios intertropicais do continente 

africano (SALIMENA, 2000). O gênero Lippia, o segundo maior da família, se 

destaca pelo grande número de espécies que apresentam propriedades 

medicinais comprovadas, possuindo efeitos contra a malária (GASQUET et al., 

1993), efeito antiviral (ABAD et al., 2000), como também, ação sedativa, anti-

reumática, antiinflamatória, miorrelaxante, dentre outras (MORTON, 1981; 

VALE et al., 1999; RAO et al., 2000; VIANA et al., 2000; PASCUAL et al., 

2001). A Lippia alba possui ação sedativa, antiespasmódica, estomáquica, 

diurética, anti-reumática, antiinflamatória, analgésica e anti-séptica, entre 

outras (GOMES, 1990, VIANA, 2000). Existem estudos que a espécie L. 

multiflora Moldenke tem ação eficaz contra malária, sendo utilizadas 

popularmente em regiões da África (VALENTIN et al., 1995). Outra espécie, a 

L. dulcis Trevir. é usada no tratamento da tosse e bronquite (COMPADRE et 

al., 1986).  

 

 

2.11.1. Considerações sobre Lippia sidoides 

 

Lippia sidoides (Verbenaceae), popularmente conhecida como alecrim 

pimenta (Fig. 8), é um arbusto próprio da vegetação do Nordeste do Brasil, 

possui caule quebradiço e folhas aromáticas de onde se extrai um óleo 

essencial que apresenta forte ação contra fungos e bactérias, auxiliando no 

tratamento de acnes (LEMOS et al., 1990; SOUZA et al., 1991; BARA & 

VANETI, 1997/1998). 

Esta planta é a maior produtora de óleo essencial rico em timol (Fig. 9), 

o que confere a suas folhas odor e sabor característico e alto poder anti-

séptico. Dentre seus componentes químicos fixos, foram identificados ainda 

flavonóides e derivados naftoquinônicos diméricos (MATOS, 2000). 
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Figura 8. Foto de exemplar de Lippia sidoides (Horto de plantas 

medicinais/URCA, 17/05/2007, MOTA, M. L.). 

 
 

 

Figura 9. Estrutura química dos constituintes do óleo essencial de L. sidoides 
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2.12. Atividades biológicas da família Euphorbiaceae 
 

A família Euphorbiaceae, no qual Croton zethneri se insere, é 

representada nas regiões tropicais e temperada de todo o planeta por um total 

de 8.000 espécies, distribuídas em 317 gêneros (WEBSTER, 1994). No Brasil a 

família é uma das mais ricas em número de espécies, cerca de 1.000 

(CORDEIRO, 1992; 1995), distribuídas em cerca de 80 gêneros (BARROSO et 

al., 1991), com espécies utilizadas popularmente para diversas enfermidades.  

De acordo com OKOKON et al. (2005) e OKOKON & NWAFOR (2008) a 

raiz e folhas de Croton zambesicus possuem atividade antimalárica. Outro 

exemplar, Croton cajucara, representa um recurso medicinal de grande 

importância no tratamento e cura de várias doenças. No estado do Pará, as 

folhas e cascas do caule desta planta são utilizadas em forma de chá ou 

pílulas, no combate a diabetes, diarréia, malária, febre, problemas estomacais, 

inflamações do fígado, rins, vesícula e no controle de índices elevados de 

colesterol (MACIEL et al., 2002). 

 

 

2.12.1. Considerações sobre Croton zethneri 

 
 A espécie Croton zehntneri Pax et Hoffm., conhecida popularmente 

como "canela de cunhã", "canelinha" ou "canela-brava", é uma planta 

subarbustiva e caducifólia do Nordeste brasileiro, cujas folhas e talos são 

dotadas de um aroma que lembra uma mistura de erva-doce e cravo-da-Índia 

(Fig. 10). Entretanto, este aroma mostra-se variável entre exemplares desta 

planta coletados em diferentes localidades do Nordeste. Isto se deve à 

variação na concentração dos constituintes químicos mais abundantes nos 

seus óleos essenciais. Assim, distinguem-se para esta espécie quatro tipos 

químicos como: anetol - para os exemplares coletados em Fortaleza (CE) e 

Viçosa (CE); eugenol - para os coletados em Areia Branca (RN) e Quixadá 

(CE); metil-eugenol - para os coletados em Ipu (CE) e Oeiras (PI); estragol - 

para os exemplares coletados em Tianguá (CE) e Granja (CE) (Fig. 11) 

(MORAIS et al., 2006). 
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Croton zehntneri é usado na medicina popular principalmente como 

sedativo, como estimulante de apetite e para aliviar distúrbios intestinais 

(MATOS, 2000). O chá feito dos ramos e das folhas é usado para tratar 

distúrbios nervosos como a irritabilidade e ansiedade (BATATINHA et al., 

1995). BERNARDI et al. (1991) relataram que o chá preparado por infusão com 

as folhas secas ou os ramos apresentou propriedades estimulantes em ratos. 

Os estudos químicos desta planta, em particular de espécime originadas de 

Oeiras, Estado de Piaui, Brasil, mostraram a presença de diversos óleos 

essenciais, primeiramente metílico-eugenol e estragol (CRAVEIRO et al., 1977; 

ALENCAR & CRAVEIRO, 1978; CRAVEIRO et al., 1978), que são conhecidos 

por terem efeito calmante no sistema nervoso central (SNC). 

 

 

Figura 10. Foto de exemplar de Croton zethneri (Morro do Chapéu, 10/05/2007, 

MOTA, M. L.) 
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Figura 11. Estrutura química dos constituintes do óleo essencial de C. zethneri 

 

 

 
2.13. Atividades biológicas dos óleos essenciais das espécies em estudo 

 

 

Conforme COSTA et al. (2005b) e FURTADO et al. (2005), o óleo 

essencial de L. sidoides apresenta atividade larvicida contra Aedes aegypti, 

cujos resultados apresentados estão de acordo com estudos de CARVALHO et 

al. (2003), que demonstraram a propriedade larvicida desse óleo. O óleo 

essencial de V. arborea, também apresentou eficácia em ensaios larvicida 

contra Aedes aegypti (FURTADO et al., 2005).  

Estudos da atividade antibacteriana do óleo essencial de L. sidoides 

foram realizados por BERTINI et al. (2005) demonstrando que o respectivo óleo 

tem propriedade bactericida frente às linhagens Staphylococcus aureus e 

Escherichia. coli. OLIVEIRA et al. (2006) constataram destacável atividade anti-

S. aureus do óleo essencial de L. sidoides, notada por grandes halos de 
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inibição do crescimento bacteriano, suportando a possibilidade de seu uso 

racional como agente antimicrobiano alternativo.  

COSTA et al. (2008) demonstraram que o óleo essencial de C. zethneri 

apresenta atividade antibacteriana significativa contra uma linhagem de 

Shiguella flexneri. Conforme MORAIS et al. (2006), o óleo essencial de C. 

zethneri apresentou efeito antioxidante.  Efeitos depressivos sobre o sistema 

nervoso central em ratos e camundongos do óleo essencial de suas folhas 

também foram relatados (BATATINHA et al., 1995). 

Apesar de relatos sobre as diversas atividades biológicas acerca das 

espécies supracitadas, inexiste referência a estudos concernente a sua 

atividade antimalárica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

 
 
3. JUSTIFICATIVA e OBJETIVOS 

 

O arsenal profilático e terapêutico contra a malária está bastante restrito, 

pois todos os antimaláricos em uso atualmente apresentam alguma limitação. A 

cloroquina, usada durante muitos anos como droga de escolha, foi interrompida 

com a emergência de resistência do P. falciparum a 4-aminoquinolinas, bem 

como a outros antimaláricos. A utilização de cloroquina em combinação com 

outros antimaláricos como proguanil (BARNES et al., 1991) e mefloquina (GAY 

et al., 1990; RINGWALD et al., 1990) também falhou como profilático. Por isso, 

a seleção de cepas de P. falciparum resistentes à cloroquina e a outros 

antimaláricos constitui um sério problema para o controle da malária no mundo 

(WERNSDORFER, 1991; TRAPE et al., 1998). Recentemente foi proposto o 

uso de antibióticos como a doxaciclina contra o P. falciparum (PRADINES et 

al., 2000), sozinho ou em combinação com mefloquina, atovaquona, artesunato 

ou artemether (LOOAREESUWAN et al., 1994; 1996; NA-BANGCHANG et al., 

1996). 

As plantas medicinais e seus derivados são utilizados há milênios para 

tratar as mais variadas doenças e, atualmente, cerca de 30% dos fármacos 

utilizados são de origem vegetal, enquanto 50% são de origem sintética, mas 

relacionados aos princípios isolados de plantas medicinais (UGAZ, 1994). Isto 

se deve, em parte, à grande variedade de espécies (250-500 mil) de plantas 

existentes na flora mundial, muitas com importantes propriedades terapêuticas 

(HAMBURGER & HOSTETTMANN, 1991). Assim, as plantas constituem uma 

excelente fonte a ser explorada. 

Na década de 1950, a indústria farmacêutica tinha pouco interesse em 

plantas como origem de novas drogas, considerando que novos compostos 

poderiam originar-se por síntese química (PHILLIPSON, 2007). Passados 50 

anos, este panorama tem mudado, onde se tem visto a introdução de novas 

drogas a partir de produtos naturais para uso clínico, por exemplo: vinblastina, 

vincristina, taxol, artemisinina, galantamina, e também análogos 

semissintéticos de produtos naturais como: vindesina, vinorelbina, taxotere, 

irinotecan, topotecan, artemether, entre outros.  
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A abordagem etnofarmacológica, isto é, a triagem racional baseada na 

seleção de plantas usadas na medicina popular tem se mostrado promissora e 

constitui uma estratégia simples e satisfatória para o descobrimento de novos 

medicamentos (PHILLIPSON & O’NEILL, 1986; NEWMAN et al., 2003), 

favorecendo, portanto, uma maior probabilidade à descoberta de novas 

substâncias bioativas. Nesta abordagem as plantas medicinais são 

consideradas não apenas como simples matéria prima. A descrição do histórico 

da planta como um recurso terapêutico eficaz para o tratamento e cura de 

doenças de determinado grupo étnico, se traduz na economia de tempo e 

dinheiro, dois dos fatores mais almejados pelas economias ocidentais (MACIEL 

et al., 2002).  

As duas das mais formidáveis drogas usadas como antimaláricas foram 

originadas de plantas: a quinina e a artemisinina (quighaosu), decorrente de 

pesquisas vinculadas ao programa do governo chinês na busca de substâncias 

ativas contra a malária (QINGHAOSU ANTIMALARIA RESEARCH GROUP, 

1979; BRUCE-CHWATT, 1982; KLAYMAN, 1985; CAMACHO et al., 2000) o 

que tem estimulado a pesquisa por novos antimaláricos (BRUCE-CHWATT, 

1982; KLAYMAN, 1985; PHILLIPSON & O’NEILL, 1986). Diversos estudos têm 

usado a abordagem etnofarmacológica para investigar plantas de áreas 

endêmicas de malária na descoberta de novas drogas antimaláricas 

(PHILLIPSON & WRIGHT, 1991; GESSLER et al., 1994; KRAFT et al., 2003; 
KAATURA et al., 2007; SOH & BENOIT-VICAL, 2007). 

Neste trabalho buscamos contribuir para a pesquisa de antimaláricos, a 

partir da implementação de metodologia para triagem de drogas in vivo 

utilizando o modelo murino baseado em infecção por P. berghei, no recém 

criado Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose da Universidade 

Federal do Rio grande do Norte (LaBMAT - UFRN). O modelo experimental 

murino – P. berghei em camundongos é efetivo para a descoberta de novos 

antimaláricos (KOROLKOVAS et al., 1978; CARVALHO & KRETTLI, 1991; 

CARVALHO et al., 1991; BRANDÃO et al., 1992). As razões para a utilização 

deste modelo são: (I): os camundongos são pequenos e fáceis de manipular 

comparado a ratos, galinhas ou macacos; (II): o P. berghei não infecta 

humanos, mas são altamente virulentos para os camundongos; os parasitos 

sanguíneos são fáceis de manter em nitrogênio líquido, em freezer a - 80ºC ou 
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em ratos jovens que desenvolvem a doença crônica auto-limitante; (III): a fácil 

seleção de parasitos resistentes à droga por meio de pressão de drogas 

(KRETTLI et al., 1969; PURI & CHANDRA, 2006), e (IV): a eficiência nos testes 

para atividade antimalárica de novos compostos (KRETTLI & BRENER, 1968). 

Além de que, este modelo é ideal para o treinamento de estudantes em 

trabalhos com malária (KRETTLI, 2009).       

Portanto, este trabalho constitui uma contribuição social importante para 

o país, que é a busca de substâncias promissoras, provenientes de plantas 

medicinais, com potencial antimalárico para o desenvolvimento de novos 

fármacos, como protótipos de medicamentos contra a malária e possível 

posterior tratamento humano. Assim sendo, o objetivo geral deste estudo foi: 

Avaliar a atividade antimalárica e a toxicidade dos óleos essenciais das 

espécies Vanillosmopsis arborea, Lippia sidoides e Croton zethneri. Seguindo 

os seguintes objetivos específicos: 

• Implementar na rotina do LaBMAT, UFRN o modelo murino Plasmodium 

berghei para triagem de drogas; 

•  Realizar coleta das plantas medicinais em foco e extrações de seus 

óleos essenciais; 

• Identificar constituintes químicos majoritários presentes nos óleos 

essenciais; 

• Avaliar a toxicidade aguda in vivo e a citotoxicidade in vitro dos óleos 

essenciais do caule de V. arborea, das folhas de Lippia sidoides e das 

folhas de Croton zethneri utilizando linhagens diferentes de células.    
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4. MATERIAIS e MÉTODOS 
 

4.1. Coleta, identificação botânica e extração dos óleos essenciais 

  

As plantas (Tabela 1) foram coletadas nos meses de maio, julho e 

dezembro de 2007. A espécie V. arborea (15/05/07; 09/07/07 e 03/12/07, pela 

manhã (às 08h00min), clima chuvoso) e C. zethneri (10/05/07; 16/06/07 e 

10/12/07, pela manhã (às 08h00min), clima chuvoso) foram coletadas, 

respectivamente, na Chapada do Araripe – município de Crato e Morro do 

Chapéu – município de Salitre, Ceará, e a espécie L. sidoides (17/05/07; 

12/07/07 e 12/12/07, pela manhã (às 08h00min), clima chuvoso) foi coletada no 

horto de plantas medicinais da Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato, 

Ceará, onde se encontra cultivada.  

Uma amostra representativa de cada espécie foi classificada e 

depositada no Herbário Prisco Bezerra (V. arborea) da Universidade Federal do 

Ceará, no Herbário Caririense Dárdaro de Andrade Lima (C. zethneri e L. 

sidoides) da Universidade Regional do Cariri. No Laboratório de Pesquisa de 

Produtos Naturais foi realizada armazenagem do material coletado e a extração 

dos óleos essenciais sob a orientação do Prof. Dr. José Galberto M. da Costa. 

A extração dos óleos foi realizada logo após a coleta de cada planta, 

utilizando-se sistema de arraste de vapor, e coletados em um aparelho 

doseador tipo Clevenger (Fig. 12). O procedimento se deu de forma que o 

material vegetal (Tabela 1) foi colocado em balão de 5 L de capacidade 

juntamente com 2,5 L de água destilada, e mantido em ebulição por 2 horas. 

Após, a mistura água/óleo obtida no doseador, foi separada da água, tratada 

com sulfato de sódio anidro (Na2SO4), filtrada e mantida sob refrigeração até 

ser enviada para análise. 

O tubo coletor dispõe de uma graduação em mililitros, assim, para 

determinar a densidade de cada óleo, esse volume coletado foi pesado em 

balança analítica, sendo observado que o volume obtido correspondia ao 

mesmo valor da massa do óleo. Dessa forma, a densidade foi obtida pela 
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seguinte fórmula: 

 

  1700g de caule fresco triturado               -      100% 

5 mL = 5g de óleo essencial obtido        -          X 

X= 0,3% de rendimento      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubo coletor por onde se coleta o óleo 
essencial 

Figura 12. Extração do óleo essencial por hidrodestilação em equipamento tipo 

Clevenger 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58

 

 

Tabela 1. Espécies de plantas da biorregião do Araripe utilizadas para 

avaliação da atividade antimalárica. 

 

* = volume do óleo essencial constatado durante coleta pelo tubo coletor e 

antes de secagem com sulfato de sódio anidro.  

 

 

4.2. Análise da composição química dos óleos essenciais usando CG/EM 
 

As análises das composições químicas dos óleos obtidos foram 

realizadas usando um espectrômetro Shimadzu CG-17A / EM QP5050A 

(sistema de CG/EM): DB-5HT coluna de capilaridade (30 m x 0,251 mm); gás 

de portador: hélio 1,0 mL/min; pressão da coluna 72,3 kPa; velocidade linear = 

37,2 cm/seg; fluxo total 85 mL/min; fluxo de portador 85 mL/min; temperatura 

do injetor 280 ºC; temperatura de detector 280 ºC; temperatura da coluna 60 

(2min) - 180 ºC (1min) a 4 ºC/min, então 180 - 260 ºC a 10 ºC/min (10 min). 

Operando sob energia de ionização de 70 eV.  Foram injetados padrões de 

hidrocarbonetos, com índices kovats corrigidos pela equação linha reta. A 

identificação dos componentes foi baseada na fragmentação espectral, usando 

Extração do óleo 
essencial 

 
 
 (Hidrodestilação) 

Espécie  

 
 
 

Família 

 
 

Número 
registro 

 
Parte 

da 
planta 

 (g) 
Quantidade  

obtida* 
(mL) 

 
Rendimento 

(%) 
 

Vanillosmopsis 
arborea 

 
Asteraceae 

 
43291 

Caule 
triturado 
(1700) 

 
5,0 

 
0,3 

 
 

Lippia sidoides 

 
Verbenaceae 

 
464 

Folhas 
secas 
(750) 

 
3,7 

 
0,5 

 
 

Croton zethneri 

 
Euphorbiaceae 

 
1619 

Folhas 
frescas 
(480) 

 
4,2 

 
0,9 
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biblioteca de computador (Wiley 229), nos índices de retenção e comparação 

com dados de literatura (ALENCAR, 1990; ADAMS, 2001). 

4.2.1 Tratamento cromatográfico do óleo essencial de V. arborea e 

isolamento do α-bisabolol. 

 
O processo cromatográfico foi realizado por cromatografia em coluna 

(CC), utilizando coluna de vidro (10 x 5 cm) com aproximadamente 0,3 mm de 

espessura. Foram utilizados 2,0 g do óleo, sobre 20,0 g de sílica-gel 60 

(VETEC QUÍMICA FINA LTDA, Rio de Janeiro - RJ) e como solventes foram 

utilizados éter de petróleo, diclorometano e clorofórmio puros ou em 

combinações binárias. Todos os solventes da marca: LABSYNTH PRODUTOS 

PARA LABORATÓRIO LTDA, Diadema/SP. 
Foram coletadas frações de 5,0 mL cada. E monitoramento por 

cromatografia em camada delgada (CCD) permitiu fazer comparação e reunião 

das frações obtidas conforme mostrado a seguir. As frações 48-80, com 

rendimento de 0,78 g, se mostraram com aspecto liquido incolor. 

 

Solventes utilizados: 

1. Éter de petróleo 

2. Éter de petróleo: diclorometano (8:2) 

3. Éter de petróleo: diclorometano (1:1) 

4. Diclorometano 

5. Diclorometano: clorofórmio (8:2) 

6. Diclorometano: clorofórmio (1:1) 

7. Clorofórmio  

 

Frações obtidas: 

Solventes Frações 

Éter de petróleo 1-18 

Éter de petróleo:diclorometano (8:2) 18-36 

Éter de petróleo:diclorometano (1:1) 36-48 

Diclorometano 48-65 

Diclorometano:clorofórmio (8:2) 65-95 
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Diclorometano:clorofórmio (1:1) 95-115 

Clorofórmio  115-130 

4.3. Animais e aprovação do comitê de ética 
 

Grupos de 3-5 camundongos albinos Swiss adultos, fêmeas, com 20 ± 2 

g de peso, foram utilizados para os testes de toxicidade aguda e antimalárica. 

Os animais receberam água e comida ad libitum. O uso dos animais foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

 
 
4.4. Ensaios de toxicidade aguda in vivo 

 

A toxicidade aguda dos óleos essenciais foi determinada em 

camundongos sadios (LORKE, 1983), modificado por ANDRADE-NETO (2008). 

Grupos de três camundongos (fêmeas) de 20 ± 2 de peso, foram tratados, via 

oral, com doses de óleo essencial de 0,15; 0,3; 0,6; 1,25; 2,5; 5 e 10 g/Kg de 

peso. Para preparo das doses, foi pesado uma quantidade respectiva de óleo, 

conforme a dose. Por exemplo, para a dose de 10 g: 

 

Se:          10 g   -     1000g (proporção de g/Kg) 

                  X     -        20g (equivalente ao peso do camundongo) 

                    X = 0.2 g de óleo por animal 
 

Esse valor obtido foi multiplicado pela quantidade de camundongos para 

esta dose e pela quantidade de dias, para que cada animal recebesse a 

concentração exata. Assim, os óleos essenciais foram diluídos em uma 

suspensão de Tween 20, homogeneizados manualmente, em seguida foi 

inserida a água destilada. A concentração final foi de 2% de Tween. Estas 

doses foram administradas em único dia, por via oral, onde cada animal 

recebeu 200 μL. Paralelamente, foi realizado grupo controle negativo, 

consistindo de suspensão de Tween 20 em água destilada, com concentração 

final de 2% de Tween. Todos os animais foram separados randomicamente 

antes da aplicação das doses, permanecendo em suas respectivas gaiolas até 
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o fim do experimento.  

Os animais foram monitorados antes da aplicação das doses até o 

oitavo dia do experimento, sendo diariamente verificado o peso (os animais 

foram pesados em balança semi-analítica ou balança específica para pesagem 

de camundongos), aspecto do pelo (pelagem normal, eriçada e/ou com queda), 

comportamento (quietos, sonolentos, agitados, normais), resposta a estímulos, 

frequência cardíaca (constatadas por aplicação do dedo polegar sobre o 

coração do camundongo, contido na outra mão, contando os batimentos em 1 

minuto), frequência respiratória (verificada por movimento do diafragma do 

animal contido em uma das mãos, por 1 minuto de observação) e mortalidade. 
A mortalidade foi expressa em percentagem acumulada por grupo, 

determinando a dose letal mínima para 50% dos animais – DL50 (OKOKON & 

NWAFOR, 2008). Os animais sobreviventes de cada dose foram re-submetidos 

à toxicidade, mantidos em suas respectivas gaiolas, recebendo doses dos 

óleos essenciais por quatro dias consecutivos, via oral, 200 μL por animal. 

Diariamente foram monitorados sob os mesmo fatores mencionados 

anteriormente, por vinte dias consecutivos.  

 
 
4.5. Ensaios de citotoxicidade in vitro 
   
 Células HeLa (carcinoma cervical humano) e células Raw (macrófagos 

de camundongos) foram mantidas em culturas contínuas em meio DMEM 

(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium), suplementado com 10 % de soro fetal 

bovino, em atmosfera de microaerofilia (5 % CO2, 2 % O2 e balanço de N2) a 37 

ºC. A citotoxicidade dos óleos essenciais das plantas foi determinada usando o 

ensaio colorimétrico metiltiazoltetrazólio (MTT) (MOSMANN, 1983). Para os 

ensaios, as células foram tripsinadas, lavadas, suspendidas em meio DMEM e 

distribuídas em 72 poços por placa (5 x 103 células por poço), sendo incubadas 

por 18 h a 37 ºC. Os óleos essenciais do caule de V. arborea, das folhas de L. 

sidoides e das folhas de C. zethneri foram diluídos em meio DMEM e testados 

nas seguintes concentrações: 0,01; 0,05; 0,075; 0,12; 0,25 e 0,5 mg/mL, em 

quintuplicatas (HeLa) e triplicatas (Raw). Paralelamente, foi realizado um grupo 
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controle constituído de meio DMEM com 10 % de soro fetal bovino e um grupo 

controle constituído de meio DMEM sem soro fetal bovino.  

Após períodos de 24 e 48 h de incubação a 37 ºC., 100 μL de MTT (1 

mg/mL em meio DMEM) foram adicionados a cada poço. Após 4 h de 

incubação a 37 ºC, o sobrenadante foi removido e adicionou-se 100 μL de 

álcool isopropílico a 0,04 M em ácido clorídrico, em cada poço. A absorbância 

de cada poço foi obtida através de leitura em um espectrofotômetro com filtro 

de 562 nm. Valores da concentração inibitória para 50 % das células (IC50) no 

crescimento celular foram obtidos através das curvas da concentração droga-

resposta. Resultados foram expressos em média ± desvio padrão.  
 

 

4.6. O parasito 
 

Plasmodium berghei de linhagem NK-65 foi fornecido gentilmente pela 

Dra. Eliana Rocha da Universidade Federal de Alagoas e pela Dra. Luzia 

Helena de Carvalho do Centro de Pesquisas René Rachou/FIOCRUZ, e foi 

mantido rotineiramente no Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose 

através de passagem do sangue infectado com parasito, retirado de 

camundongos anteriormente infectados, e inoculados 200 μL em camundongos 

sadios, por via intraperitoneal, usando 3,8% de citrato de sódio como 

anticoagulante, semanalmente, que corresponde ao tempo necessário para se 

obter uma parasitemia em torno de 10% nos camundongos infectados para 

inoculação em camundongos sadios. Sendo esta a porcentagem de 

parasitemia ideal para se inocular novos animais. 

Essa manutenção faz-se necessária para que quando forem realizados 

os esperimentos antimaláricos tenha-se a disposição camundongos nesta 

porcentagem de parasitemia para que se possa preparar o inoculo padrão e 

infectar os animais dos referidos experimentos. 

 

 

4.7. Ensaios antimaláricos 
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Foi usado o tradicional teste de supressão de PETERS (1965) 

modificado por CARVALHO et al. (1991). Os óleos essenciais foram testados 

em dois ou mais experimentos realizados em períodos diferentes. Inicialmente, 

camundongos albinos Swiss adultos pesando 20 ± 2 g, foram inoculados por 

rota intraperitoneal com 1 x 105 de eritrócitos infectados com Plasmodium 

berghei. Os camundongos foram randomicamente divididos em grupos de três 

a cinco animais por gaiola. Cada óleo essencial foi individualmente avaliado, 

com suas respectivas doses, em grupos de animais infectados. 

Os óleos essenciais foram testados por via oral (gavage) e quando 

apresentaram baixa atividade redutora da parasitemia, foram testados por via 

subcutânea para verificar se a via de administração estava influenciando na 

atividade do (s) óleo (s) essencial (is). Para o tratamento oral, os óleos 

essenciais do caule de V. arborea, das folhas de L. sidoides e das folhas de C. 

zethneri foram diluídos individualmente em uma suspensão de Tween 20, 

homogeneizados manualmente, em seguida foi inserida água destilada, com 

concentração final de Tween 20 a 2% e administrado oralmente 200 μL por 

animal, usando doses de 100, 500 e 1.000 mg/kg/peso. A cloroquina foi 

solubilizada em água destilada e usada como droga controle de referência, na 

dose de 10 mg/kg/peso, administrada oralmente. Um grupo controle negativo 

foi feito constituído por uma suspensão de Tween 20 em água destilada com 

concentração final de Tween 20 a 2%, e, administrado oralmente 200 μL por 

animal. No 5º, 7º e 10º dia após inoculação do parasito, esfregaços sanguíneos 

foram preparados de todos os camundongos, fixados com metanol, corados 

com Giemsa, e, examinados microscopicamente (com magnificação de 1000 

x).  

Para o tratamento subcutâneo, o óleo essencial do caule de V. arborea 

foi suspendido em solução tampão de fosfato salina (PBS), administrado 200 

μL por animal, nas doses de 25, 50, 100 e 500 mg/kg/peso. A cloroquina foi 

solubilizada em PBS na dose de 10 mg/kg/peso, sendo administrada via 

subcutânea. O grupo controle negativo foi constituído de PBS, administrado 

200 μL por animal, via subcutânea. Esfregaços sanguíneos foram obtidos de 

todos os camundongos no 7º, 9º, 11º e 14º dia após inoculação do parasito. 

Sendo fixados com metanol, corados com Giemsa, e, examinados 

microscopicamente (com magnificação de 1000 x).  
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A parasitemia de todos os experimentos foi determinada através de 

leitura dos esfregaços ao microscópio por contagem randômica de vários 

campos nos esfregaços para contagem total de 3.000 eritrócitos (CARVALHO 

et al., 1991). A mortalidade foi monitorada em todos os grupos durante um 

período de quatro semanas seguinte à inoculação. A inibição do crescimento 

do parasito nos grupos tratados com os óleos ou com cloroquina foi calculada 

como segue: parasitemia no grupo controle não-tratado menos parasitemia no 

grupo controle tratado, dividido pela parasitemia no grupo controle não-tratado, 

expressado em porcentagens. Os óleos essenciais são considerados ativos se 

a parasitemia for reduzida em 30% ou mais. Valores próximos a 30% são 

designados como “borderline” (CARVALHO et al., 1991). 

 

 
4.8. Análises estatísticas 
 

A ANOVA e o Teste de Tukey foram usados para análise da parasitemia 

nos ensaios antimaláricos e o t-test de Student para análise das reduções das 

parasitemias entre os grupos e da citotoxicidade nos ensaios com células HeLa 

e células Raw. A estatística foi significante quando p < 0,05. 
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5. RESULTADOS 
 
 
5.1. Artigo em preparação que será submetido ao Journal of 
Ethnopharmacology (em ANEXO) 
 
 
5.2. Análise da composição química 

 

 O estudo dos componentes químicos voláteis dos óleos essenciais foi 

realizado a partir de amostras dos óleos obtidos por arraste a vapor. Os óleos 

foram analisados por meio do uso de cromatografia gasosa acoplada á 

espectrometria de massas (CG/EM). A identificação das substâncias foi 

realizada pela interpretação dos respectivos espectros de massas, comparação 

com espectros de massas em banco de dados combinada com determinação e 

correção dos índices de Kovats simulados (ALENCAR et al., 1990) e, por 

comparação com dados da literatura (ADAMS, 2001). 

As substâncias químicas identificadas nos óleos essenciais estão 

mostradas na Tabela 2. Podemos observar que para cada óleo analisado 

puderam ser identificados acima de 80% de suas composições. Seus 

respectivos cromatogramas encontram-se mostrados em anexo 

O composto obtido das frações (F48-80), obtido a partir do tratamento 

cromatográfico do óleo essencial do lenho de V. arborea apresentou-se na 

forma de líquido, límpido e incolor, solúvel em clorofórmio. Esse componente 

foi identificado como sendo o álcool sesquiterpênico α-bisabolol, que foi 

confirmado pela obtenção de seu cromatograma e respectivo espectro de 

massas (em anexo), bem como por comparação com o espectro do seu óleo 

de origem. O α-bisabolol é conhecido por ter propriedades antiirritantes, 

antiinflamatórias e antimicrobianas, tendo sido utilizado durante dezenas de 

anos em cosméticos por causa das suas propriedades que ajudam na saúde 

da pele. Por conta disso a espécie V. arborea, sua principal fonte de extração, 
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vem sendo alvo de muitos estudos, com abordagens químicas, farmacológicas, 

microbiológicas e agronômicas (CAVALCANTI & NUNES, 2002). 

A análise do cromatograma do óleo essencial das folhas de L. sidoides 

(em anexo) revelou a presença de mono e sesquiterpenos, apresentando como 

principal constituinte o timol (84,87%), um conhecido fitoquímico que possui 

elevados potencial antibacteriano e antifúngico. Já o cromatograma do óleo 

essencial das folhas de C. zethneri (em anexo), apresentou como principal 

componente o estragol (76,80%).  

 

 

Tabela 2. Constituintes dos óleos essenciais do caule de V. arborea, das folhas 

de L. sidoides e de C. zethneri determinados por análises cromatográficas. 

 

 

V. arborea 
Lippia 

sidoides 
  

C. zethneri  
 

Constituinte** 

 
 

Tempo de 
Retenção 

(min) 
 

% 
 

% 
 

% 

α-Bisabolol 34,04 80,43 - - 

Estragol 29,1 - - 76,80 

1,8-Cineol 22 - - 7,0 

 Eugenol 35 - - 5,3 

Biciclogermacreno 38 - - 1,7 

β – Ocimeno 22,2 - - 1,6 

Sabineno 19,2 - - 0,61 

Mirceno 19,7 - - 4,4 

Timol 11.779 - 84,87 - 

p-Cimeno 4.288 - 5,33 - 

Carvacrol 11.918 - 0,41 - 

Limoneno 4.416 - 1,68 - 

α – Terpineno 5.024 - 1,32 - 

Éter-metil-timol  9.781 - 3,01 - 

Total  80,43 96,62 97,41 
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** = Análises cromatográficas realizadas por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrômetro de massa (CG/MS) 

 
5.3. Ensaios de toxicidade aguda in vivo 
 
 O óleo essencial do caule de V. arborea, quando administrado uma 

única vez em doses variadas (0,15 - 10 g/Kg), produziu principalmente 

eriçamento na pelagem dos camundongos, levando alguns animais à morte.  A 

dose letal para 50 % dos animais (DL50) determinada foi 7,1 g/Kg. Quando o 

óleo essencial foi administrado por quatro dias consecutivos, os sinais de 

toxicidade observados foram: perda de peso no início do experimento, sendo 

recuperado após a suspensão da administração das doses. Pelo eriçado foi 

observado em todos os camundongos. Contudo, não ocorreu mortalidade em 

nenhum grupo. Não foi possível avaliar a toxicidade das doses superiores a 

1,25 g/Kg (maior dose testada neste experimento) pelo pouco material 

disponível.  

O óleo essencial das folhas de L. sidoides, quando foi administrado em 

dose única (0,6 - 10 g/Kg), produziu efeitos tóxicos como: taquicardia 

(constatada pelo aumento dos batimentos cardíacos superiores ao valor 

normal), perda de peso, pelo eriçado em todas as doses testadas; mortes nas 

doses de (2,5 a 10 g/Kg). A DL50 determinada foi 7,1 g/Kg. Quando 

administrado por quatro dias consecutivos observaram-se os seguintes 

aspectos de toxicidade: pelo eriçado em todos os camundongos, perda de peso 

e morte nas doses de 2,5 e 5 g/Kg. A DL50 determinada foi 1,8 g/Kg.  

Para o teste de dose única (0,15 - 10 g/Kg) do óleo essencial das folhas 

de C. zethneri, os efeitos tóxicos observados foram: pelo eriçado, taquicardia 

(verificada pelo aumento dos batimentos cardíacos superiores ao valor normal), 

perda de peso e mortes. A DL50 foi 7,1 g/Kg. Na segunda fase do teste, os 

sinais tóxicos foram: perda de peso, pelo eriçado e morte. A DL50 foi 1,8 g/Kg. 

 
 
5.4. Ensaios de citotoxicidade in vitro 
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 Resultados dos ensaios de citotoxicidade in vitro dos óleos essenciais do 

caule de V. arborea e das folhas de L. sidoides e C. zethneri estão 

apresentados na Tabela 3. Nos ensaios de citotoxicidade in vitro o óleo 

essencial do caule de V. arborea não apresentou citotoxicidade nas linhagens 

celulares HeLa ou Raw (Fig. 13).  

O óleo essencial das folhas de C. zethneri foi moderadamente citotóxico 

após 48 h, frente à linhagem de célula HeLa, com concentração inibitória 

mediana para 50% das células (CI50) de 0,59 mg/mL. Na linhagem de célula 

Raw, as concentrações testadas deste óleo não apresentaram citotoxicidade 

considerável e por esse motivo não foi possível obter a CI50 (Fig. 14).   

Somente a L. sidoides apresentou citotoxicidade após 24 e 48 h em 

linhagens de célula HeLa, com CI50 de 0,34 e 0,55 mg/mL respectivamente. Em 

linhagem de célula Raw, esse óleo também não apresentou citotoxicidade 

relevante, não sendo possível determinar a CI50 (Fig. 15).  

 

 

Tabela 3. Concentração inibitória mediana (CI50) in vitro dos óleos essenciais do 

caule de V. arborea, das folhas de L. sidoides e das folhas de C. zethneri em 

linhagens de células HeLa e Raw.   

 

                                 CI50 (mg/mL) 

                HeLa                       Raw 

 

Espécie 
Óleo essencial 

           24 h        48 h               24 h          48 h 

V. arborea 

 

           ND          ND                ND           ND 

L. sidoides 

 

         0,34        0,55                ND           ND 

C. zethneri            ND        0,59                ND           ND 

ND = Não foi determinado a IC50, pois não ocorreu inibição do crescimento celular nas 

concentrações testadas. 
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Figura 13. Resultados do ensaio de citotoxicidade in vitro do óleo essencial do 

caule de V. arborea em linhagens de células HeLa (a) e células Raw (b), 

mostrando a viabilidade celular nas concentrações testadas após 24 e 48 

horas. 
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Figura 14. Resultados do ensaio de citotoxicidade in vitro do óleo essencial das 

folhas de C. zethneri em linhagens de células HeLa (a) e células Raw (b) 

mostrando a viabilidade celular nas concentrações testadas após 24 e 48 

horas. 
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Figura 15. Resultados do ensaio de citotoxicidade in vitro do óleo essencial das 

folhas de L. sidoides em linhagens de células HeLa (a) e células Raw (b) 

mostrando a viabilidade celular nas concentrações testadas após 24 e 48 

horas. 
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5.5. Ensaios antimaláricos 
 
 Resultados dos ensaios antimaláricos in vivo dos óleos essenciais do 

caule de V. arborea e das folhas de L. sidoides e C. zethneri usando 

camundongos infectados com Plasmodium berghei estão resumidos nas 

Tabelas 4 e 5. Foi observado que, quando o óleo essencial do caule de V. 

arborea foi administrado via oral, não reduziu a parasitemia em relação ao 

controle não-tratado (27 e 20 % de redução nas doses de 500 e 1000 

mg/Kg/dia respectivamente, p>0,05). A sobrevida média dos camundongos foi 

de 23 e 21 dias nas doses de 500 e 1000 mg/Kg respectivamente, similar ao 

controle não-tratado.  

Quando administrado pela via subcutânea por quatro dias, o óleo 

essencial do caule de V. arborea na dose 100 mg/Kg reduziu a parasitemia em 

48 % e 38 %, nos 5º e 7º dia após infecção, respectivamente. Na dose de 500 

mg/Kg a redução foi efetiva apenas no 7º dia (57%). A sobrevida média dos 

camundongos foi de 30 e 29 nas doses de 100 e 500 mg/Kg respectivamente, 

e, 26 dias para o controle não-tratado. Quando o óleo essencial do caule de V. 

arborea foi administrado via subcutânea por oito dias consecutivos, reduziu a 

parasitemia a partir do 7º dia, nas doses de 25 (36%), 50 (36%) e 100 mg/Kg 

(52%). No 9º dia após infecção, a dose de 100 mg/Kg  manteve a redução de 

51,06%. Nas demais doses, não houve redução significativa da parasitemia, 

sendo borderline (valores próximos ao limiar de 30 %) ou inativa. No 11º e 14º 

dia, apenas a dose de 100 mg/Kg manteve-se borderline (≤ 30 %) (Fig. 16). A 

sobrevida média dos camundongos foi de 24, 31 e 35 dias para 25, 50 e 100 

mg/Kg/dia respectivamente, e de 35 dias para o controle não-tratado.  

   O óleo essencial das folhas de L. sidoides apresentou atividade 

antimalárica variando de 30 – 82 % a inibição da parasitemia. Sendo nas doses 

de 100 e 500 mg/Kg 32 – 82 % no 5º dia e de 30 – 44 % no 7º dia após 

infecção. A dose de 1000 mg/Kg/dia só foi ativa no 7º dia, inibindo a 

parasitemia em 47 %. A sobrevida média dos camundongos foi de 25, 39 e 23 

dias para 100, 500 e 1000 mg/Kg/dia respectivamente, e de 24 dias para o 

controle não-tratado. Em um experimento adicional, a dose de 100 mg/Kg 

apresentou considerável atividade apenas no 7º dia (61%) e a dose de 500 

mg/Kg/dia reduziu a parasitemia apenas no 5º dia (62%). A dose de 1000 
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mg/Kg/dia apresentou atividade no 5º dia (58%) e 7º dia (51%) (Fig. 17). A 

sobrevida média dos camundongos foi similar aos experimentos anteriores.     

    O óleo essencial das folhas de C. zethneri apresentou atividade apenas 

na dose de 500 mg/Kg/dia, reduzindo a parasitemia em 40 – 70% no 5º dia 

após infecção. No 7º dia a inibição foi de 58%. As demais doses utilizadas 

apresentaram atividade borderline (≤ 30%) (Fig. 18). A sobrevida média dos 

camundongos foi de 23 dias, bastante similar ao controle não-tratado.  

 Em todos os experimentos realizados a cloroquina reduziu de 98 a 100% 

parasitemia, não sendo observada mortalidade nesses grupos até 30 dias de 

observação ou até que o grupo controle não-tratado fosse a óbito.   

 As análises estatísticas utilizando o teste de análise de variância 

(ANOVA) nos experimentos realizados demonstraram que não ocorreu 

variação estatisticamente significante dentro dos grupos (p>0,05) com um 

intervalo de confiança de 95%. 
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Tabela 4. Atividade antimalárica do óleo essencial do caule de Vanillosmopsis arborea administrados por via oral (gavage) e 
subcutânea em diferentes experimentos. 
 

 
 
 
 

% parasitemia ± D.P. após infecção*. 
 

 
 

 
 

 
 

Dose Amostra Via (% Inibição do crescimento do parasito)** 
 (mg /Kg/dia)          Experimento 1         Experimento 2 

 
       5º                 7º dia 

                                          Experimento 3 
  

         5º                  7º dia                        7º                9º                 11º              14º dia 
 

1000 
 

  1,90 ± 0,60      3,5 ± 1,21 
         (0)                 (20) 

 
       -                       - 

  
Oral 

 
                        -                 -                    -                  - 

 
 

 
500  

 
  1,63 ± 0,51      4,4 ± 1,2 
         (0)                 (27) 

 
       -                      - 

                        -                 -                    -                  - 
 
  
 

 
 

500 

 
 

          -                          - 

 
 

0,17 ± 0,31       2,81 ± 0,03 
   (19,04)                (57,0)a

 
 
                         -                  -                     -                - 

 
100 

 
         -                           - 

 
0,11 ± 0,12         4,2 ± 0,16 
   (47,61) a             (38,40) a

 
                   2,4 ± 0,9     2,3 ± 0,35       6,3 ± 0,32      14 ± 5,6 
                     (52,0) a       (51,06) a           (28,22)           (30) 

 
50 

 
         -                          - 

 
        -                        - 

 
                   3,2 ± 2,5      3,9 ± 1,4         6,0 ± 0,30      20 ± 9,3 
                      (36,0)         (17,02)              (26,0)             (0) 

                
Óleo essencial 

 
 

Subcutânea 

 
25 

 
         -                         - 

  
        -                        -                    3,2 ± 1,0      3,4 ± 1,0         7,5 ± 0,30       22 ± 8,6 

                      (36,0)        (27,65)               (7,40)              (0) 
 

  
Cloroquina (CQ) 

 
 
 

 

Oral 
 
 

Subcutânea 

 
 

10  

 
         0                         0 
     (100)                   (100) 

 
        -                           - 

  
        -                         -  

  
                            0                 0                     0                 0 
                         (100)          (100)               (100)          (100) 

 
        0                        0 
     (100)                 (100) 

 

* = Média ± desvio padrão. 
** = Redução da parasitemia em relação ao controle de camundongos não-tratado. 
a  = Dose do óleo essencial testado que reduziu a  parasitemia ≥ 30% são considerados parcialmente ativo. 
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Tabela 5. Atividade antimalárica dos óleos essenciais das folhas de Lippia sidoides e das folhas de Croton zethneri por via oral 
(gavage) em diferentes experimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Média ± desvio padrão. 
** = Redução da parasitemia em relação ao controle de camundongos não-tratado. 
a  = Dose do óleo essencial testado que reduziu a  parasitemia ≥ 30% são considerados parcialmente ativo. 

                                             % parasitemia ± D.P. após infecção.* 
 

                                           ( % Inibição do crescimento do parasito)** 

 
 
 

Amostra 

 
 
 

                      Dose 
               ( mg/Kg/dia)            Experimento 1 

 
            5º                   7º 

                                   Experimento 2 
 

                    5º                       7º                       10º 
 

1000 
    
   1,28 ± 1,28     2,54 ± 1,34 
          (0)               (47,30) a

              
             0,35 ± 0,42        2,29 ± 2,68          3,90 ± 0,80 
                 (58,33)a             (51,06) a                  (0) 
 

500    0,84 ± 0,50     2,70 ± 1,38 
       (32,25)            (43,98) a

              0,32 ± 0,07        4,90 ± 1,65          2,80 ± 2,40 
                  (61,90) a                (0)                    (24,32) 
 

 

Óleo de L. sidoides 

 
 
 

100    0,22 ± 0,32      3,35 ± 4,25 
       (82,25) a           (30,49) 

              0,61 ± 0,82         1,81 ± 2,14          3,1 ± 1,0 
                   (27,38)               (61,32) a            (16,21) 
 
 
 

1000    0,69 ± 1,0          4,10 ± 0,90 
         (0)                      (0) 
 

                      -                          -                           - 
 

500    0,03 ± 0,0           1,60 ± 0,0 
        (40) a                (23,80) 

                 0,03 ± 0,0            0,80 ± 1,0                - 
                      (70) a                 (57,89) a                 - 
 

Óleo de C. zethneri 

 
 

 

100    0,86 ± 1,10        2,60 ± 1,30 
         (0)                      (0) 

               0,07 ± 0,07          2,80 ± 4,30                - 
                     (30)                       (0)                      - 
 
 

 

Cloroquina (CQ) 

 
 

10  
 

    
          0                         0 
       (100)                   (100) 
 

 
                       0                          0                            0 
                    (100)                   (100)                      (100) 
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a (oral)      

 

b (subcutânea) 

 
Figura 16. Atividade antimalárica do óleo essencial do caule de V. arborea: (a) 

doses administradas via oral (gavage) e (b) via subcutânea, em camundongos 

infectados com P. berghei. A redução da parasitemia foi obtida em relação ao 

controle de camundongos não-tratado. A cloroquina (CQ) administrada em 

paralelo, na dose de 10 mg/Kg/dia, reduziu em 100% a parasitemia.   
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Figura 17. Atividade antimalárica do óleo essencial das folhas de L. sidoides 

administrado por via oral (gavage) em diferentes experimentos, em 

camundongos infectados com P. berghei. A cloroquina (CQ) administrada em 

paralelo, na dose de 10 mg/Kg/dia, reduziu em 100% a parasitemia.   
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Figura 18. Atividade antimalárica do óleo essencial das folhas de C. zethneri 

administrado por via oral (gavage) em diferentes experimentos, em 

camundongos infectados com P. berghei. A cloroquina (CQ) administrada em 

paralelo, na dose de 10 mg/Kg/dia, reduziu em 100% a parasitemia.   
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6. DISCUSSÃO  
 
 A malária continua acarretando sérios problemas em saúde pública para 

os países tropicais, causando 500 milhões de infecções e aproximadamente 

dois milhões de mortes anualmente (WHO, 2008). As estratégias para o seu 

controle não são eficazes em locais que apresentam condições ambientais, 

econômicas e sociais favoráveis à propagação da doença, repercutindo em 

elevadas taxas de morbi-mortalidade principalmente causados pelo P. 

falciparum. A existência de cepas de Plasmodium falciparum multi-resistente às 

drogas antimaláricas usuais tem justificado a incessante busca por novas 

drogas antimaláricas que tenham baixo custo, que sejam eficazes e com 

reduzida toxicidade (RIDDER et al., 2008).  

As plantas medicinais tem sido uma importante fonte para a origem de 

drogas antimaláricas, um bom exemplo disso são as duas maiores drogas 

usadas no tratamento da malária: quinina e artemisinina, ambas obtidas de 

plantas, usadas há milênios na medicina tradicional, sendo estas drogas, 

utilizadas para o tratamento da malária no mundo inteiro. Os derivados da 

artemisinina em combinação com outras drogas, constituem hoje a principal 

estratégia preconizada pela Organização Mundial de Saúde para o controle 

global da malária (RIDDER et al., 2008; POUPLIN et al., 2007).  
O uso de plantas medicinais constitui muitas vezes o único recurso 

terapêutico em muitas comunidades e grupos étnicos. Ainda hoje, nas regiões 

mais pobres do país e até mesmo nas grandes cidades brasileiras, as plantas 

medicinais são comercializadas em feiras livres, mercados populares e 

encontradas em quintais residenciais (MACIEL et al., 2002), sendo amplamente 

utilizadas como remédios caseiros por ambos os habitantes rurais e urbanos do 

Brasil, que pode ser explicado, em parte, pelo alto custo do medicamento 

industrializado (BRANDÃO et al., 2008). Nos últimos anos as plantas 

medicinais vêm ocupando um papel fundamental na medicina convencional e o 

uso de fitoterápicos tanto aumentou no Brasil como em outros países 

(DUARTE et al., 2007).  Infelizmente, a acelerada destruição de ecossistemas 

nativos, ricos botanicamente, do Brasil, tem contribuído para uma diminuição 

gradual do conhecimento popular sobre plantas nativas usadas na medicina 

http://www.who.int/malaria/epidemicsandemergencies.html,http://www.who.int/tdr/diseas%20s/malaria/diseaseinfo.html
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tradicional, fazendo-se necessário, e urgentemente, a conscientização à 

preservação dessa riqueza disponível no Brasil (BRANDÃO et al., 2008).   

A abordagem etnofarmacológica contribui de forma relevante à 

divulgação terapêutica dos vegetais, prescritos, pelos efeitos medicinais que 

produzem. Dessa forma, os usuários de plantas medicinais de todo o mundo, 

mantém a prática do consumo de fitoterápicos, tornando válidas informações 

terapêuticas acumuladas durante séculos. Nos últimos anos, este tipo de 

cultura medicinal vem despertando o interesse de pesquisadores em estudos 

envolvendo áreas multidiciplinares, como botânica, farmacologia, fitoquímica, 

parasitologia e imunologia que juntas enriquecem os conhecimentos sobre o 

potencial farmacológico da flora mundial (MACIEL et al., 2002).  

Desta forma a abordagem etnofarmacológica consiste em uma 

ferramenta indispensável e crucial para estudos na busca de novos agentes 

antimaláricos (CARVALHO & KRETTLI, 1991; BRANDÃO et al., 1992; 

ANDRADE-NETO et al., 2003, ANDRADE-NETO et al., 2004). 

Neste estudo, foi avaliada pela primeira vez a propriedade antimalárica 

dos óleos essenciais das espécies V. arborea, L. sidoides e C. zethneri. A 

atividade antimalárica do óleo essencial do caule de V. arborea só foi 

observada quando administrado por via subcutânea, fato este que pode está 

relacionado a fatores como índice de absorção, bem como biodisponibilidade 

(GANDHI & PATEL, 2000; PASCUAL et al., 2001; KUHL et al., 2004). Pela via 

oral, provavelmente houve perdas na biodisponibilidade e, deste modo, 

interferindo na distribuição e bioequivalência, pelo fato da droga ter que 

atravessar a mucosa gastrointestinal, por conseguinte, atravessar o endotélio 

das células da parede capilar, para, finalmente alcançar a corrente sanguínea 

(ZANINI & OGA, 1979). Pela via subcutânea, a velocidade de desintegração e 

dissolução da droga ocorre mais rapidamente, e isso repercute em uma maior 

quantidade da droga absorvida pelo organismo com manutenção dos níveis 

plasmáticos, gerando o efeito terapêutico esperado.  

 Em 90% das doses testadas do óleo essencial do caule de V. arborea, a 

redução da parasitemia só ocorreu a partir do sétimo dia do experimento. Este 

fato pode ser associado ao tempo gasto pela droga para atingir seu sítio de 

ação, ou seja, o tempo de latência da droga, que, provavelmente seja em torno 

de cinco a sete dias. Todavia, os fenômenos de latência e tempo de duração 
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da atividade da droga também são alterados por variações individuais do 

organismo, podendo causar efeito imediato, simultâneo com o início de sua 

atividade farmacológica ou defasagem entre a ação e o efeito máximo (ZANINI 

& OGA, 1979). Em nosso estudo, a população amostral constituiu-se de 

animais variáveis geneticamente, como acontece na população humana.  

Através de levantamentos bibliográficos sobre o óleo essencial do caule 

de V. arborea e sua composição química, verifica-se que a atividade biológica 

dessa espécie pode estar relacionada com o seu princípio ativo majoritário - α-

bisabolol (MATOS, 1990), visto que está presente em 70-80% do total do óleo, 

como também, pela ação sinérgica do α-bisabolol com os outros constituintes 

presentes. 

O óleo essencial das folhas de L. sidoides, apresentou atividade 

antimalárica em todos os experimentos, contudo com variações na redução da 

parasitemia entre os dias analisados. Este fato, que não apresentou significado 

estatístico, provavelmente está relacionado com a variação individual dos 

animais em resposta ao tratamento realizado, bem como pela via de 

administração oral, que pode estar associada à absorção e metabolização da 

droga. O fato da dose de 500 mg/Kg ter apresentado uma atividade 

antimalárica mais pronunciada no 7º dia, sugere um efeito farmacológico mais 

lento, relacionado com a farmacocinética do composto como ocorre com alguns 

antibióticos usados em associação para o tratamento da malária, como a 

doxaciclina, contra o P. falciparum (PRADINES et al., 2000) em combinação 

com mefloquina, atovaquona, artesunato ou artemether (LOOAREESUWAN et 

al., 1994; 1996; NA-BANGCHANG et al., 1996).  

Estudos comprovam que a propriedade antibacteriana e antifúngica do 

óleo essencial de L. sidoides deve-se ao princípio ativo majoritário, o timol 

(MATOS & OLIVEIRA, 1998). Provavelmente, é o que tenha ocorrido em 

nossos ensaios, porém não se descarta a hipótese de sinergismo entre os 

demais constituintes deste óleo essencial. 

O óleo essencial das folhas de C. zethneri, mostrou-se ativo apenas na 

dose de 500 mg/kg/dia. O efeito antimalárico do óleo essencial provavelmente 

se deve ao estragol, já que existem relatos de sua atividade bactericida 

(MORAIS et al., 2006). Contudo, não se descarta a possibilidade de 

sinergismo. Na maioria das vezes a ação biológica dos óleos essenciais ocorre 
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por interação complexa de todos os compostos presentes, o que poderia refletir 

na atividade biológica (VAN ZYL et al., 2006). 

 

 
6.1. Análise da composição química 
 

As plantas contêm inúmeros constituintes, e seus óleos essenciais e/ou 

extratos, quando testados, podem apresentar efeitos sinérgicos entre os 

diferentes princípios ativos devido à presença de compostos de classes ou 

estruturas diferentes contribuindo para a mesma atividade (MACIEL et al., 

2002). A avaliação da composição química das plantas medicinais propicia, 

portanto, a descoberta de novas moléculas, de estrutura única, com alta 

atividade e seletividade.  

Em nosso estudo, a composição química dos óleos essenciais revelou a 

presença de monoterpenos e sesquiterpenos. Conforme (PHILIPSON & 

WRIGHT, 1991; CHRISTENSEN & KHARAZMI, 2001), estes compostos estão 

relacionados com a atividade antimalárica de muitas plantas. Muitas espécies 

da família Simaroubaceae são usadas na medicina tradicional como 

antimaláricas e seus princípios ativos são terpenos identificados como 

quassinóides (KIRBY et al., 1989). Estudos realizados por LOPES et al. (1999) 
identificaram a presença do nerolidol, um sesquiterpeno acíclico oxigenado, 

como um dos compostos ativos responsável pela atividade antimalárica da 

planta. SANTOS et al. (2008) em estudos com o óleo de copaíba, verificaram 

que a atividade biológica deste óleo deve-se à mistura complexa de 

sesquiterpenos e diterpenos que interagem, propiciando um efeito sinérgico, 

potencializando sua atividade biológica (LIMA et al., 2003). 

Os monos e sesquiterpenos encontrados majoritariamente nos óleos 

essenciais estudados são provavelmente os responsáveis pela sua atividade 

biológica, que podem agir numa interação sinérgica isoladamente. O 

componente majoritário α-bisabolol, um sesquiterpeno insaturado e hidroxilado, 

presente em teores elevados no óleo essencial do caule de V. arborea, tem 

sido associado como os principais responsáveis pela atividade antimicrobiana, 

antifúngica, antiinflamatória e antioxidante (LIMA et al., 2006), sendo 
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comparável com a atividade do ácido acetilsalicílico (AAS) (MENEZES et al., 

1990; TORRADO et al., 1995).  

Alguns estudos anteriores já mostram que o timol, um monoterpeno, 

presente no óleo essencial das folhas de Lippia sidoides (MATOS & OLIVEIRA, 

1998; LACOSTE et al., 1996; LEMOS et al., 1992), possui propriedades 

antibacteriana e antifúngica in vitro (MATOS & OLIVEIRA, 1998; DORMAN & 

DEANS, 2000; LAMBERT et al., 2001) e in vivo (ADAM et al., 1998; MANOHAR 

et al., 2001). Outras propriedades biológicas como antiinflamatória, 

antioxidante, antileishmania, anticâncer e hepatoprotetora têm sido 

demonstradas (AESCHBACH et al., 1994; ALAM et al., 1999; ROBLEDO et al., 

2005; SKOLD et al., 1998; WEBER & DE BONT, 1996; ZEYTINOGLU et al., 

2003).  

Segundo MORAIS et al. (2006), o óleo essencial de C. zethneri tem 

efeitos antioxidante e atividade antibacteriana contra isolados da linhagem 

Shigella flexneri (COSTA et al., 2008), as análises fitoquímicas comprovam a 

presença majoritária do estragol, um monoterpenóide fenólico, que 

provavelmente é um dos compostos responsável pela atividade biológica. 

Frequentemente, produtos naturais bioativos ocorrem como parte de 

uma família de compostos semelhantes, o que permite o isolamento de 

homólogos e obtenção de informações acerca de sua estrutura-atividade, que 

será o próximo passo no estudo dessas espécies de plantas. Os metabólitos 

secundários de plantas possuem uma elevada diversidade de estruturas de 

baixo peso molecular e dessa forma oferecem possibilidades de ação contra 

um vasto número de alvos experimentais. Esta abordagem racional permite 

estudos sistemáticos visando a aplicação terapêutica das plantas e seus 

derivados (ANDRADE-NETO, 2000; HARVEY, 2000).  

 

 
6.2. Avaliação da toxicidade dos óleos essenciais 

 

Os ensaios de toxicidade aguda in vivo dos óleos essenciais estudados, 

sugerem toxicidade apenas nas doses mais elevadas (>2.500 mg/Kg), 

demonstrando uma toxicidade aguda moderada (HOMBURGER, 1989). 

Nossos resultados são corroborados pelos estudos de LIMA et al. (2006) que 
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demonstraram que o óleo essencial de V. arborea tem baixa toxicidade. 

MENDONÇA et al. (1990), através de ensaios toxicológicos pré-clínico 

demonstraram a baixa toxicidade dos constituintes hidrossolúveis carreados 

por vapor d'água durante a extração de óleo essencial das folhas de L. 

sidoides. Como também, o teste de reação por contato, feito com a aplicação 

de óleo essencial a 1% na pele de animais, não resultou em reações de 

hipersensibilidade. FONTENELLE (2005), em ensaios de toxicidade aguda em 

camundongos demonstrou que os óleos essenciais de L. sidoides e C. zethnery 

não apresentaram efeitos tóxicos até a dose de 3 g/Kg -1  

Resultados similares foram também observados nos ensaios de 

citotoxicidade in vitro. Testados em culturas de células HeLa e Raw, os óleos 

essenciais apresentaram baixa citotoxicidade, como observado para a espécie 

V. arborea, que não apresentou efeito citotóxico nas concentrações usadas. O 

óleo essencial das folhas de C. zethneri e de L. sidoides só apresentaram 

alguma toxicidade após 48 horas. Nas duas linhagens celulares, padrões 

semelhantes de citotoxicidade foram observados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85

7. CONCLUSÕES 
 

1) Esse estudo permitiu evidenciar pela primeira vez a atividade 

antimalárica parcial em camundongos infectados com P. berghei dos 

óleos essenciais das espécies V. arborea, L. sidoides e C. zethneri. 

Contudo, salientamos a necessidade de posteriores ensaios 

antimaláricos com os princípios ativos isolados de cada espécie para 

determinar de fato qual o constituinte (s) responsável (is) pela atividade, 

bem como, o tipo de interação que ocorre entre os compostos 

identificados.  

 

2) Os ensaios preliminares de toxicidade aguda in vivo e citotoxicidade in 

vitro dos óleos essenciais permitiram uma análise mais segura quanto 

aos efeitos tóxicos sugerindo sua baixa toxicidade. Contudo, são 

necessários estudos toxicológicos mais apurados para garantir sua 

segurança. 

 

3) A abordagem etnofarmacológica proporciona informações cruciais à 

descoberta de novos agentes terapêuticos e é sem dúvida o ponto de 

partida para o estudo e validação de plantas medicinais. No presente 

estudo esta abordagem racional proporcionou informações relevantes 

sobre as espécies da biorregião do Araripe-Ceará e nos permitiu 

selecionar aquelas mais promissoras como planta antimalárica, abrindo 

perspectivas para uma bioprospecção, uma vez que as plantas 

medicinais constituem uma fonte riquíssima de compostos bioativos 

pouco estudados na região Nordeste. 

 

4)  Por fim, este trabalho contribui para estudos sistemáticos numa 

abordagem multidisciplinar visando à aplicação terapêutica de plantas e 

seus derivados, que podem fornecer protótipos de novos medicamentos 

para doenças tropicais, como a malária. 
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8. PERSPECTIVAS DECORRENTES DESSE ESTUDO 
 
8.1. Do ponto de vista acadêmico 
 

Tendo em vista que este trabalho é pioneiro para o nordeste brasileiro, 

permitirá dar continuidade aos estudos no Rio Grande do Norte, como também 

expandir esta pesquisa para outras instituições de ensino superior, firmando 

parcerias. Nesta região detem-se uma biodiversidade riquíssima e pouco 

explorada. Apesar de a malária ser restrita a região norte do país, ela constitui 

um problema nacional e mundial, sendo importante os estudos científicos da 

flora regional em busca de novos antimaláricos. 

Contribuir positivamente para o conhecimento e ampliação do potencial 

farmacológico destas espécies, assim como contribuir pró-ativamente para os 

aspectos sócio-ambientais relacionados ao uso e preservação das plantas de 

onde são isoladas.  

Gerar temas para produção de dissertações e teses, formando recursos 

humanos capacitados nesta área. 

 

 

8.2. Do ponto de vista de aplicabilidade como protótipos antimaláricos 
 

Este projeto constitui uma contribuição social importante para o país, 

que é a busca de substâncias promissoras, provenientes de plantas medicinais, 

com potencial antimalárico para o desenvolvimento de novos fármacos, como 

protótipos de medicamentos contra a malária e possível posterior tratamento 

humano.  
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* Graphical Abstract 

 Fragment of the Araripe bioregion located in the state of Ceará, Brazil, where the 

species under study were collected. 

 

 

 

 

 



 112

Abstract 

The prophylactic and therapeutic arsenal against malaria is quite restricted, since all the 

antimalarials currently in use have limitations. In our investigation, essential oils were 

obtained from Vanillosmopsis arborea, Lippia sidoides and Croton zethneri which are 

found in the bioregion of Araripe-Ceará and are used in traditional medicine in Brazil. 

The chemical composition of these essential oils was partially characterized and showed 

the presence of monoterpenes and sesquiterpenes. We assessed the antimalarial activity 

of the essential oils in mice infected with P. berghei. The three species showed 

antimalarial activity ranging from 30.5 to 82.3% inhibition of parasite growth versus 

controls. We assessed the acute toxicity of these oils in healthy mice and determined 

cytotoxicity in vitro using HeLa and Raw cell lines, at different concentrations. The data 

obtained suggest acute toxicity and a citotoxicity moderate. This is the first study 

sh gowin  evidence for the antimalarial activity of these species from northeastern Brazil.  

 

Malaria; medicinal plants; essential oils; Plasmodium berghei; 

ntimalarial.  
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1. Introduction 

Malaria is unquestionably one of the most important infectious diseases in the world 

along with AIDS and tuberculosis. It accounts for 500 million new cases and around 2 

million deaths per year (WHO, 2008). It is the main cause of economic loss, estimated 

at more than U$ 12 billion dollars annually (Snow et al., 2004), and high morbidity in 

the endemic tropical and subtropical areas worldwide, including the Brazilian Amazon 

(Andrade-Neto et al., 2007), where approximately 99.8% of the cases recorded in Brazil 

occur (Ministry of Health, 2008). The increase in Plasmodium falciparum strains, w

are multi-resistant to the antimalarial drugs available, is of great concern, requiring 

innovative strategies to control the disease. One promising strategy is the search for new

drugs using ethnopharmacological approach. Traditional medicine is, therefore, a ric

source for the discovery of new drugs against malaria and other infectious diseases, 

already proven by the development of the potent antimalarial currently in use (P

et al., 2007). The quinolinic ring of quinine is the basis for many antimalarials, 

including chloroquine. Artemisia annua is another medicinal plant used in China for 

thousands of years against malaria. Artemisinine (Klaymann, 1985), an effective drug 

for treating serious malaria caused by P. falciparum, multi-resistant to chloroquine since

1980, was isolated from this plant. Considering the great potential of Northeast, 

in terms of medicinal plant biodiversity, the rich traditional knowledge and the 

nonexistence of antimalarial studies on these plants, the aim of the present stud

investigate for the first time the antimalarial activity of three caatinga species: 

Vanillosmopsis arborea (Candeeiro), Lippia sidoides (Alecrim pimenta) and Croton 

hich 

 

h 

ouplin 

 

Brazil 

y was to 

thneri (Canelinha), from the Araripe-Ce bioregion, in a P. berguei murine model.  ze
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2. Materials and Methods 

2.1. Co

ber of 

y 

um (V. 

 

 

en dried with anhydrous sodium sulfate and kept under refrigeration 

ntil analysis. 

2.2.1. Chemical composition analysis of essential oils using GC-MS 

 

ts 

indices corrected by straight line equation. Component identification was based on 

llection and extraction of essential oils 

The plants were collected (Table 1) in the months of May, July and Decem

2007. The species V. arborea and C. Zethneri were collected respectively in the 

Chapada do Araripe – municipality of Crato and Morro do Chapéu – municipality of 

Salitre, Ceará, and the species L. sidoides was collected in the medicinal plant nurser

of the Natural Product Research Laboratory - LPPN, Crato, Ceará. A representative 

sample of each species was classified and deposited in the Prisco Bezerra Herbari

arborea) in the Universidade Federal do Ceará, in the Dárdaro de Andrade Lima 

Herbarium (C. zethneri and L. sidoides) of the Universidade Regional do Cariri. The

collected material was submitted to the hydrodistillation extraction process for two

hours, using a Clevenger device, to obtain the essential oil from each species. The 

material was th

u

 

2.2. Chemical composition analysis.  

 

Chemical composition analyses of the oils obtained were performed using a 

Shimadzu CG-17A / MS QP5050A spectrometer (GC-MS system): DB-5HT capillary 

column (30 m x 0.251 mm); carrier gas: helium = 1.0 mL/min; column pressure = 72.3 

kPa; linear velocity = 37.2 cm/sec; total flow = 85 mL/min; carrier flow = 85 mL/min; 

injector temperature = 280 ºC; detector temperature = 280 ºC; column temperature = 60 

(2min) - 180 ºC (1min) at 4 ºC/min, then 180 - 260 ºC at 10 ºC/min (10 min), operating

under ionization energy of 70 eV.  Standard hydrocarbons were injected, with Kova
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spectral fragmentation, using a computer library (Wiley 229), on retention indices and 

comparison with literature data (ALENCAR, 1990; ADAMS, 2001). 

 

2.2.2. Chromatographic treatment of essential oil of V. arborea and isolation of α-

bisabolol. 

The chromatographic process was performed by column chromatography (CC), 

using a glass column (10 x 5 cm) approximately 0.3 mm thick. We used 2.0 g of oil 

over 20.0 g of silica-gel 60 (VETEC QUÍMICA FINA LTDA, Rio de Janeiro - RJ) and 

petroleum ether, pure dichloromethane and chloroformium or in binary combinations as 

solvents. All the solvents used were from LABSYNTH PROD. LAB. LTDA 

(Diadema/SP). 

We collected fractions measuring 5.0 mL in a test tube. Monitoring by thin-layer 

chromatography (TLC) enabled us to compare and combine the fractions obtained. 

Fractions 48-80, with yield of 0.78g, exhibited a colorless liquid aspect. 

 

2.3. Animals and ethics committee approval.  

 Adult Swiss albino mice, weighing 20 ± 2 g, were used for the acute toxicity and 

antimalarial assays. The animals received water and food ad libitum. The use of the 

animals was approved by the Ethics Committee of the Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

 

2.4. In vivo acute toxicity assay.  

 The acute toxicity of the essential oils was determined in healthy mice (Lorke, 

1983), modified by Andrade-Neto, 2008. Groups of three mice (females) weighing 20 ± 

2g, were given oral doses of  0,15; 0,31; 0,6; 0,12; 0,25; 0,5 and 10 g/Kg of weight. The 
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essential oils were diluted in a 2% Tween 20 solution in distilled water, and 

administered in a single 200 μL dose. The negative control group received 2% Tween 

20 in distilled water. The mortality, weight, and overall aspects of these animals were 

monitored for eight consecutive days. Mortality was expressed in accumulated 

percentage per group, establishing the minimal lethal dose for 50% of the animals - 

DL50 (Okokon & Nwafor, 2008). The surviving animals were resubmitted to the toxicity 

assay and received 200 μL oral doses of essential oils per animal for four consecutive 

days. The mortality rate and overall aspects of these animals were monitored daily for 

twenty consecutive days. 

 

2.5. In vitro cytotoxicity assays. 

HeLa cells (human cervical carcinoma) and Raw cells (mice macrophages) were 

maintained in continuous cultures in DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium), 

supplemented with 10% fetal bovine serum, in microaerophilia atmosphere (5% CO2, 

2% O2 and N2 balance) at 37º C. The cytotoxicity of the essential plant oils was 

determined using the methylthiazoletetrazolium colorimetric assay (MTT) (Mosmat, 

1983). For the assays, the cells were trypsinized, washed, suspended in DMEM and 

distributed into 72 wells per plate (5 x 103 cells per well) then incubated for 18h at 37º 

C. The essential oils from the stem of V. arborea, from the leaves of L. sidoides and 

from the leaves of C. zethneri were diluted in DMEM and tested at the following 

concentrations: 10, 50, 75, 125, 250 and 500 μg/mL, in replicates. The positive control 

group used DMEM with 10% fetal bovine serum and a negative control group used 

DMEM without fetal bovine serum. After 24 and 48 h of incubation at 37º C, 100 μL of 

MTT (1mg/mL DMEM) was added to each well. After 4h of incubation at 37º C, the 

supernatant was removed and 100 μL of isopropyl alcohol was added to 0.04 M 
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hydrochloric acid in each well. The absorbance of each well was obtained from a 

spectrophotometric reading at 562 nm.  Inhibitory concentration values for 50% of the 

cells (IC50) in cell growth were obtained from the drug concentration-response curves. 

Results were expressed in mean ± standard deviation.   

 

2.6. Antimalarial Assays. 

 The traditional suppression test (Peters, 1965) modified by Carvalho et al. 

(1991) was used. The essential oils were tested in different experiments. Briefly, adult 

Swiss albino mice, weighing 20 ± 2 g, received intraperitoneal inoculation with 1 x105 

erythrocytes infected with Plasmodium berghei NK65. The mice were randomly 

allocated to groups of three to five animals per cage.  The essential oils were tested 

using the gavage technique, and when necessary, by subcutaneous administration. For 

the oral treatment, the essential oils from the stem of the V. arborea, the leaves of L. 

sidoides and the leaves of C. zethneri, were diluted in a Tween 20 solution with distilled 

water, with a final concentration of 2% Tween 20 (stock solution), and 200 μL was 

administrated orally to each animal using doses of 100, 500 and 1000 mg/kg of body 

weight. The chloroquine was solubilized in distilled water and used as an antimalarial 

control reference at a dose of 10 mg/kg/body weight, administered orally. A negative 

control group consisted of Tween 20 solution with distilled water, with a final 

concentration of 2% Tween 20, and 200 μL was orally administered to each animal. At 

5 th, 7 th, and 10 th days after parasite inoculation, blood smears from all the mice were 

prepared, fixed with methanol, stained with Giemsa, and examined microscopically 

(1000 x magnification). 

 For subcutaneous treatment, the essential oil from the stem of V. arborea was 

suspended in Phosphate Buffer Saline (PBS) solution, and 200 μL was administered to 
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each animal in doses of 25, 50, 100 and 500 mg/kg/body weight.  The chloroquine was 

solubilized in PBS at a dose of 10mg/kg/body weight, and administered subcutaneously. 

The negative control group consisted of the subcutaneous administration of 200 μL of 

PBS to each animal. Blood smears were obtained from all the mice on the 7th, 9th, 11th, 

and 14th day after parasite inoculation. These smears were fixed with methanol, stained 

with Giemsa, and administrated microscopically (1000x magnification). 

 The parasitemia of all the experiments was determined by blood smear readings 

under a microscope, using the random counting of 3000 erythrocytes (Carvalho et al., 

1991). Mortality was monitored in all the groups for four weeks after inoculation. 

Parasite growth inhibition in the drug-treated groups was calculated as follows: 

parasitemia in the non-treated control group minus parasitemia in the treated control 

group, divided by the parasitemia in the non-treated control group, expressed in 

percentages. The essential oils are considered partially active if parasitemia decreased 

by 30% or more (Carvalho et al., 1991). 

 

 2.7. Statistical Analyses 

ANOVA and the Tukey test were used for parasitemia analysis in the 

antimalarial assays, and the Student’s t-test to analyze the reduction in parasitemias 

between the groups, and cytotoxicity in the assays with HeLa and Raw cells. The 

statistics were significant when p < 0.05. 

 

3. Results 

3.1. Chemical composition analysis 

 The hexane-chloroform fractions were obtained from successive column 

chromatographic analyses in a thin chamber and the main compound, the sesquiterpene 
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alpha-bisabolol of the essential oil from the stem of V. arborea (Fig. 1a). With the gas 

chromatograph coupled to the mass spectrophotometer, it was possible to confirm the 

presence of this substance in 80,43% of the fraction, by comparing its chromatogram 

with the literature databank (Adams, 2001). Chromatogram analysis of the essential oil 

from the leaves of  L. sidoides revealed a chemical composition consisting of 

monoterpenoids and sesquiterpenoids and thymol as the main component (84,87%) 

(Fig. 1b). The essential oil chromatogram from the leaves of C. zehntneri showed the 

presence of monoterpenoids and sesquiterpenoids, with estragole (Fig 1c) as the main 

component (76,80%) (Table 2). 

 

3.2. In vivo acute toxicity assays. 

 The essential oil from the stem of V. arborea, when administered only once at 

different doses (0,15-10 g/Kg) produced mainly ruffled fur in the mice, resulting in the 

death of some of the animals. The lethal dose for 50% of the animals (DL50) was 7 

g/Kg. When the essential oil was administered for four consecutive days, the signs of 

toxicity observed were: weight loss at the start of the experiment, a loss that was 

recovered after dose suspension, and ruffled fur in all the animals. However, no deaths 

occurred in any of the groups. It was not possible to assess the toxicity of the doses 

higher than 0,12 g/Kg (highest dose tested in this experiment) owing to the small 

amount of material available. The essential oil from the leaves of L. sidoides, when 

administered in a single dose (0,6-10 g/Kg), produced toxic effects such as tachycardia, 

weight loss and ruffled fur at all the doses tested; and death at doses between 0,25 and 

10 g/Kg. The DL50 determined was 7 g/Kg. When administered for four consecutive 

days the following toxic aspects were observed: weight loss, ruffled fur and death. The 

DL50 was 1,8 g/Kg 
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3.3. In vitro cytotoxicity assays  

  In vitro cytotoxicity assay results of the essential oils from the stem of V. 

arborea and from the leaves of L. sidoides and C. zethneri are shown in Table 3. In the 

in vitro cytotoxicity assays the essential oil from the stem of V. arborea showed no 

cytotoxicity in either of the cell lines (HeLa and Raw, Fig. 2) 

 The essential oil from the leaves of C. zethneri was moderately cytotoxic after 

48 h in the HeLa cell, with an inhibitory concentration for 50% of the cells (IC50) of 587 

μg/mL. In the Raw cell line, the tested concentrations of this oil showed no significant 

cytotoxicity and it was not possible to obtain IC50 (Fig. 3). 

 Only L. sidoides exhibited cytotoxicity after 24 and 48 h in the HeLa cell lines, 

with IC50 of 340 and 554 μg/mL respectively. In the Raw cell line there was also no 

relevant cytotoxicity and it was not possible to determine the IC50 of these 

concentrations (Fig. 4). 

 

3.4. Antimalarial assays. 

 In vivo antimalarial assay results of the essential oil from the stem of V. arborea 

and from the leaves of L. sidoides and C. zethneri using Plasmodium berghei-infected 

mice are summarized in Tables 4 and 5. It was observed that, when the essential oil 

from the stem of V. arborea was administered orally, it did not significantly reduce 

parasitemia compared to the non-treated control (27 % and 20% reduction in doses). 

Mean survival of the mice was 23 and 21 days at doses of 500 and 1000 mg/Kg 

respectively, similarly to that of the non-treated control. When administered 

subcutaneously for four days, the essential oil from the stem of V. arborea at a dose of 

100 mg/Kg reduced parasitemia by 47 % and 38 %, on the 5th and 7th day after infection 

respectively. At a dose of 500 mg/Kg the reduction was effective only on the 7th day (57 
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%). The mean survival of the mice was 30 and 29 days at doses of 100 and 500 mg/Kg 

respectively, and 26 days for the non-treated control. When the essential oil from the 

stem of V. arborea was administered subcutaneously for eight consecutive days, it 

reduced parasitemia from the 7th day onwards, at doses of 25 (36 %), 50 (36 %) and 100 

mg/Kg (52 %). On the 9th day after infection, the 100 mg/Kg dose maintained a 

reduction of 51 %. At the other doses, there was no significant reduction in parasitemia, 

only borderline or inactive. On the 11th and 14th day, only the 100 mg/Kg dose was 

borderline (≤ 30%) (Fig. 5). The mean survival of the mice was 24, 31 and 35 days for 

25, 50 and 1900 mg/Kg respectively and 35 days for the non-treated control. 

 The essential oil from the leaves of L. sidoides showed antimalarial activity that 

inhibited parasitemia by 30 % to 82 %. At doses of 100 and 500 mg/Kg parasitemia was 

inhibited by 32 % to 82 % on the 5th day and by 30 % to 44% on the 7th day after 

infection. The 1000 mg/Kg dose was only active on the 7th day, inhibiting parasitemia 

by 47 %. The mean survival of the mice was 25, 39 and 23 days for 100, 500 and 1000 

mg/Kg and 24 days for the non-treated control. In an additional experiment, the 100 

mg/Kg dose showed considerable activity only on the 7th day (61 %) and the 500 mg/Kg 

dose reduced parasitemia only on the 5th day (62 %). The 1000 mg/Kg dose exhibited 

activity on the 5th day (58 %) and 7th day (61%) (Fig. 6). The mean survival of the mice 

was similar to that of the previous experiments. 

 The essential oil from the leaves of C. zethneri showed activity only at a dose of 

500 mg/Kg/day, reducing parasitemia by 40 % to 70 % on the 5th day after infection. On 

the 7th day inhibition was 58 %. The other doses used displayed borderline activity (≤ 

30%) (Fig. 7). The mean survival of the mice was 23 days, quite similar to that of the 

non-treated control. 
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 In all the experiments conducted, chloroquine reduced parasitemia by 98 % to 

100 %, and no mortality was observed in these groups after 30 days of observation or 

until the non-treated control group died. 

 

4. Discussion 

 This study is the first report of an investigation about the antimalarial property of 

essential oils from the species V. arborea, L. sidoides and C. zethneri. In this study 

antimalarial activity, acute toxicity, cytotoxicity, and the chemical composition of the 

essential oils were reported. 

 The essential oil from the stem of V. arborea showed effective antimalarial 

activity only subcutaneously. Factors such as absorption indices and bioavailability are 

likely influencing the activity of the drug, demonstrating a better effect by this 

administration route (Gandhi & Patel, 2000; Pascual et al., 2001; Kuhl et al., 2004), 

where the speed of disintegration and dissolution of the drug occurred more rapidly. 

This outcome had an influence owing to the larger amount of drug absorbed by the 

animal organism while plasma levels remained stable, generating the expected effect. 

However, by the oral route, there were likely losses in bioavailability, consequently 

interfering in distribution and equivalence (Zanini & Oga, 1979). It was observed that, 

in almost all the doses of essential oil from the stem of V. arborea tested, the reduction 

in parasitemia only occurred from the seventh day of the experiment onwards. These 

factors are likely related to the time elapsed for the drug to reach its action site, a time 

period of around five to seven days. In our study, the sample population consisted of 

genetically variable animals, a fact that may have been a factor in the activity of the 

drug, as occurs in the human population, where the phenomena of latency and duration 
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of drug activity are altered by individual variations (Zanini & Oga, 1979). These 

approaches confirm the profile of the essential oil analyzed. 

 Studies on the essential oil from the stem of V. arborea and its chemical 

composition indicate that the biological activity of this species is due to the action of the 

main active constituent - α-bisabolol (Matos, 1990). The antimalarial activity observed 

in this species is likely related to the action of this component, given that it is present in 

70%-80% of the total oil, as well as to the synergic action of α-bisabolol with the other 

components. 

The essential oil from the leaves of L. sidoides showed effective antimalarial 

activity in all the experiments, but with variations in parasitemia reduction among the 

days analyzed. This fact, which was not statistically significant, is likely related to the 

individual variation of animals as a response to the treatment performed, as well as to 

oral administration, which may be associated to the absorption and metabolization of 

the drug. The fact that the 500 mg/Kg dose showed borderline antimalarial activity on 

the 5th day after infection and that on the 7th day its activity increased significantly, 

suggests a slower pharmacological effect related to bioavailability and pharmokinetics, 

as occurs with a number of antibiotics used in combination for the treatment of malaria, 

such as doxacycline against P. falciparum (Pradines et al., 2000) in combination with 

mefloquine, atovaquone, artesunate or artemether (Looareesuwan et al., 1994; 1996; 

Na-Bangchang et al., 1996).  

 Studies confirm that the antibacterial and antifungal property of the essential oil 

from L. sidoides is due to its main active component, thymol (Matos & Oliveira, 1998). 

This is likely what occurred in our assays, but the hypothesis of synergism among the 

other components of this essential oil cannot be ruled out. 
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In the experiments conducted with the essential oils from the leaves of C. zethneri, 

only the dose of 500 mg/kg/day was effective and significant in all the biological assays. The 

antimalarial effect of essential oil is likely due to estragole, but the possibility of synergism 

cannot be ruled out. In most cases the biological action of the essential oils occurs through 

the complex interaction of all the compounds present, a fact that could be reflected in its 

biological activity (Van Zyl et al., 2006). 

A study of the chemical composition of the essential oils revealed the presence of 

monoterpenes and sesquiterpenes. According to Philipson & Wright, 1991 and Christensen & 

Kharazmi, 2001, these compounds are related to the antimalarial activity of many plants. 

Several species from the family Simaroubaceae are used in traditional medicine as 

antimalarials and their active constituents are terpenes, identified as quassinoids (Kirby et al., 

1989). Studies conducted by Lopes et al. (1999) identified the presence of nerolidol, an 

oxygenated acrylic sesquiterpene, as one of the active compounds responsible for the 

antimalarial activity of the plant. Santos et al. (2008), in studies with copaiba oil, found that 

the biological activity of this oil is owing to the complex mixture of sesquiterpenes and 

diterpenes that interact with the active compound for a synergic effect, confirmed in studies 

carried out by Lima et al. (2003). 

Then monoterpenes and sesquiterpenes found as main components in the 

essential oils studied here likely account for their biological activity, which may have a 

synergic interaction between them or only with a specific compound. The main 

component (α-bisabolol), an unsaturated hydroxylated sesquiterpene present at high 

levels in the essential oil from the stem of V. arborea, is believed to mainly responsible 

for antimicrobial, antiinflammatory and antioxidant activity (Lima et al., 2006), and 

comparable to the activity of acetylsalicylic acid (AAS) (Menezes et al., 1990; Torrado 

et al., 1995).  
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A number of earlier studies have shown that thymol, a monoterpene present in 

the essential oils from the leaves of Lippia sidoides (Matos & Oliveira, 1998; Lacost et 

al., 1996; Lemos et al., 1992) has in vitro (Matos & Oliveira, 1998; Dorman & Deans, 

2000; Lambert et al., 2001) and in vivo (Adam et al., 1998; Manohar et al., 2001) 

antibacterial and antifungal properties. Other biological properties such as 

antiinflammatory, antioxidant, antileshmania, anticancer and hepatoprotector, have been 

demonstrated (Aeschbach et al., 1994; Alam et al., 1999; Robledo et al., 2005; Skold et 

al., 1998; Weber & De Bont, 1996; Zeytinoglu et al., 2003).  

According to Morais et al. (2006), the essential oil of C. zethneri has antioxidant 

effects and antibacterial activity against the Shigella flexneri line (Costa et al., 2008). 

Phytochemical analyses showed a predominant presence of estragole, a phenolic 

monoterpenoid, which is likely one of the compounds responsible for the biological 

activity. 

In in vitro cytotoxicity assays using HeLa and Raw cell cultures, the essential 

oils showed low cytotoxicity, as observed with the essential oil from the stem of V. 

arborea, which exhibited no cytotoxicity at the tested concentrations. The essential oils 

from the leaves of C. zethneri and from the leaves of L. sidoides showed certain toxicity 

after 48 hours. In Raw cells, similar patterns were found for all the oils tested, with 

similar results. In vivo  acute toxicity assays of the essential oils under study showed 

high toxicity levels only at the higher doses (>2,500 mg/Kg), demonstrating that they 

had moderate acute toxicity (Homburger, 1989). Our results are corroborated by Lima et 

al. (2006), who showed that the essential oil of V. arborea has low toxicity. Mendonça 

et al. (1990), in pre-clinical acute toxicological assays, demonstrated the low toxicity of 

the hydrosoluble components carried by water vapor during the extraction of the 

essential oil from the leaves of L. sidoides.  The contact reaction test, performed with 
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the external application of 1% essential oil in animals, showed no hypersensitive 

reactions. Fontenelle (2005), in acute toxicity assays with mice demonstrated that the 

essential oils of L. sidoides and C. zethneri showed no toxic effects up to 3 g/Kg-1. 

 

5. Conclusion 

 Medicinal plants have been an important source for the origin of new 

antimalarial drugs. This study shows, for the first time, partial antimalarial activity in P. 

berghei-infected mice of the essential oils from the species V. arborea, L. sidoides and 

C. zethneri. However, we underscore the need for further antimalarial assays with the 

active components isolated from each species to determine which constituent (s) is 

responsible for the activity, as well as what type of interaction occurs between the other 

components. In the present study, preliminary in vivo acute toxicity and in vitro 

cytotoxicity assays of the essential oils enabled a more thorough analysis of the toxic 

effects, suggesting its low toxicity. 
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Table 1. Plant species from the Araripe bioregion used to assess antimalarial activity. 

 

Essential oil extraction 

(Hydrodistillation) 

 

 

 

Species  

 

 

 

Family 

 

 

 

 

 

Part of 

the plant 

 (g) 

   
Register 

number 
Amount 

obtained 

Output 

(%) 

(mL) 

   Shredded 

stem 

(1700) 

  

Vanillosmopsis 

arborea 

Asteraceae 43291 5.0 0.29 

 

   Dry leaves   

Lippia sidoides Verbenaceae 464 (750) 3.7 0.49 

 

Croton zethneri 

 

Euphorbiaceae 

 

1619 

Fresh 

leaves 

(480) 

 

4.2 

 

 

 

0.87 
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Table 2. Essential oil constituents from the stem of V. arborea, from the leaves of L. 

sidoides and from the leaves of C. zethneri determined by chromatographic analyses. 

 

V. arborea* Lippia sidoides C. zethneri  
Constituent** 

 
R. Time (min) 

% % % 

α-Bisabolol 34,04 80,43 - - 

Estragole 29,1 - - 76,80 

1.8-Cineol 22 - - 7,0 

 Eugenol 35 - - 5,3 

Bicyclogermacrene 38 - - 1,7 

β – Ocimene 22,2 - - 1,6 

Sabinene 19,2 - - 0,61 

Myrcene 19,7 - - 4,4 

Thymol 11.779 - 84,87 - 

p-Cymene 4.288 - 5,33 - 

Carvacrol 11.918 - 0,41 - 

Limonene 4.416 - 1,68 - 

α - Terpinene 5.024 - 1,32 - 

Éter-methil-thymol  9.781 - 3,01 - 

Total  80,43 96,62 

* = Proportion present in the hexane-chloroform fraction 

** = Chromatographic analyses conducted by gas chromatography coupled to a mass 

spectrometer (CG/MS) 

 

 

 

97,41 
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Table 3. In vitro cytotoxicity of the essential oils from the stem of V. arborea, from the 

leaves of L. sidoides and from the leaves of C. zethneri in HeLa and Raw cell lines.  

 

                                 IC50 (μg/mL) 

                HeLa                       Raw 

 

     Species/Essential oil 

           24 h        48 h               24 h          48 h 

V. arborea 

 

           ND          ND                ND           ND 

L. sidoides 

 

340 554                ND           ND 

C. zethneri ND 588                ND           ND 

ND =  IC50 was not determined, since no cell growth inhibition occurred at the concentrations 

tested. 
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Table 4. Antimalarial activity of the essential oil from the stem of Vanillosmopsis arborea administered orally (gavage) and subcutaneously in 

different experiments. 

* = Mean ± standard deviation.  

** = Parasitemia reduction compared to non-treated control mice. 
a  = Dose of tested essential oil that reduced parasitemia by ≥ 30% is considered partially active. 

% parasitemia ± S.D. após infecção*. 
 

(% Inibição do crescimento do parasito)** 

  
 

Route 

 
 

Dose 
 

Sample 
 (mg /Kg/day)          Experiment 1  

 
         5º                  7º day 

        Experiment 2 
 

       5º                 7º day 

                         Experiment 3 
 
    7º                9º                 11º              14º day 

 
1000 

 
  1,90 ± 0,60      3,5 ± 1,21 
         (0)                 (20) 

 
       -                       - 

                  
Óleo essencial Oral 

 
 
 

     -                 -                    -                  - 

 
500  

 
  1,63 ± 0,51      4,4 ± 1,2 
         (0)                 (27) 

                        
       -                      -     -                 -                    -                  - 

 
  
 

 
 

   
 

          -                          - 

 
  

500 
 

0,17 ± 0,31       2,81 ± 0,03 Subcutaneous       -                  -                     -                - 
      (19)                  (57)a

    
0,11 ± 0,12         4,2 ± 0,16 
      (48) a                (38) a

2,4 ± 0,9     2,3 ± 0,35       6,3 ± 0,32      14 ± 5,6 
    (52) a           (51) a               (28)              (30) 

100          -                           - 

  
         -                          - 

  
50         -                        - 3,2 ± 2,5      3,9 ± 1,4         6,0 ± 0,30      20 ± 9,3 

     (36)             (17)                  (26)               (0) 
 

25 
 
         -                         - 

 
        -                        - 

 
 3,2 ± 1,0      3,4 ± 1,0         7,5 ± 0,30       22 ± 8,6 
     (36)             (28)                  (7)                 (0) 

 
Chloroquine  

(CQ) 
 
 
 

 

Oral 
 
 

Subcutaneous 

10           0                         0 
     (100)                   (100) 

 
        -                           - 

        -                         - 
 

        0                        0 
     (100)                 (100) 
 

 
  
       0                 0                     0                 0 
    (100)          (100)               (100)          (100) 
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Table 5. Antimalarial activity of the essential oils from leaves of Lippia sidoides and from leaves of Croton zethneri by the oral route (gavage) in 

different experiments. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = Mean ± standard deviation. 

** = Parasitemia reduction compared to non-treated control mice. 
a  = Dose of tested essential oil that reduced parasitemia by ≥ 30% is considered partially active 

% parasitemia ± S.D. after infection*. 
 

(% inhibition growth of the parasite ± S.E.)** 

 
 

Sample 
 

 
Dose 

(mg/Kg/day) 
                             Experiment 
                       5th                                  7th (day) 

 
Essential oil L. 

sidoides 

 
 
 
 
 
 
 
 

Essential oil  C. 
zethneri 

 
 
 

Chloroquine (CQ) 
 

 
1000 

 
 

500 
 
 

100 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 

10 

                  
                0,81 ±  0,6                2,4 ± 0,14 
                     (58)                       (49 ± 2) 

 
               0,5  ±  0,25                3,8 ± 1,6 
                 (47 ± 15)                     (44) 
 
                0,4 ± 0,3                   2,5 ± 1,06 
                (54 ± 27)                  (45 ± 15) 
 
 
 
               0,03 ± 0,0                   1,2 ± 0,5 
               (51  ± 21)                   (41 ± 17) 
 
 
                      0                               0 
                  (100)                         (100) 
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1a 

 

 

 

 

 

1b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Chemical Structure of the constituents present in the essential oils. 1a – 

V. arborea; 1b – L. sidoides and 1c – C. zethneri. 
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Figure 2. Results of the in vitro cytotoxicity assay of the essential oil from the stem 

of  V. arborea in HeLa (a) and Raw (b) cell lines, showing cell viability in the 

concentrations tested after 48 hours. 
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Figure 3. Results of the in vitro cytotoxicity assay of the essential oil from the leaves 

of C. zethneri in HeLa (a) and Raw (b) cell lines, showing cell viability in the 

concentrations tested after 48 hours. 
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Figure 4. Results of the in vitro cytotoxicity assay of the essential oil from the leaves 

of L. sidoides  in HeLa (a) and Raw (b) cell lines, showing cell viability in the 

concentrations tested after 48 hours. 
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Fig 5 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5 b 

(gavage) and (b) – doses administered subcutaneously, in 

loroquine administered in 10 mg/Kg/day doses reduced parasitemia by 

ial oil tested that reduced parasitemia by ≥ 30% is considered 

artially active.  

 

Figure 5. Antimalarial activity of the essential oil from the stem of V. arborea: (a) – 

doses administered orally 

P. berghei-infected mice.  

Parasitemia was reduced compared to non-treated control mice. 

CQ – Ch

100%.   

Dose of the essent

p
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Figure 6. Antimalarial activity of the essential oil from the leaves of L. sidoides 

administered orally (gavage) in different experiments, in P. berghei-infected mice. 

Parasitemia was reduced compared to non-treated control mice. 

CQ – Chloroquine administered in 10 mg/Kg/day doses reduced parasitemia by 

100%.   

Dose of the essential oil tested that reduced parasitemia by ≥ 30% is considered 

partially active.  
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Figure 7. Antimalarial activity of the essential oil from the leaves of C. zethneri 

administered orally (gavage) in different experiments, in P. berghei-infected mice. 

Parasitemia was reduced compared to non-treated control mice. 

CQ – Chloroquine administered in 10 mg/Kg/day doses reduced parasitemia by 

100%.   

Dose of the essential oil tested that reduced parasitemia by ≥ 30% is considered 

partially active.  
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Anexo II: 
 
 
 
 

Cromatograma dos óleos essenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 146

 

romatograma do óleo essencial de V. arborea. 
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Espectro de massas do α – bisabolol, m/z 204, corresponde a M-18 (perda de 
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Cromatograma do óleo essencial das folhas de L. sidoides. 
 
 
 

 
 

Cromatograma do óleo essencial das folhas de C. zethneri 
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