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Resumo 

 

A toxoplasmose, doença de curso benigno em pacientes imunocompetentes, mas 

que pode ocasionar graves acometimentos clínicos em imunossuprimidos e 

gestantes é causada pelo Toxoplasma gondii (Tg), protozoário intracelular 

obrigatório. O arsenal profilático e terapêutico contra este parasito é bastante 

restrito, tornando urgente a busca por novos medicamentos. Uma alternativa 

promissora é a abordagem racional a partir de plantas medicinais. Neste estudo 

foram padronizadas metodologias objetivando avaliar os efeitos toxicológicos, 

antiproliferativos, antiinflamatórios, antioxidantes e anti-toxoplásmicos do Timol e 

Estragol isolados, respectivamente, das espécies vegetais Lippia sidoides e Croton 

zenhtneri, usadas popularmente na região do Cariri/CE para diversas moléstias. 

Inicialmente foram realizados testes de toxicidade in vivo e análise patológica do 

fígado dos camundongos. Avaliou-se a atividade antiinflamatória in vivo pelo método 

da bolsa de ar e pela medida da variação do edema de pata. Ensaios de 

citotoxicidade in vitro foram realizados, bem como pesquisas de atividade 

antiproliferativa, antioxidante e produção de óxido nítrico. A atividade anti-

toxoplásmica foi avaliada em modelo murino de infecção não congênita (usando Tg 

ME-49 e Tg RH) e congênita, com períodos variados de infecção materna (Tg ME-

49). Os resultados sugerem toxicidade baixa a moderada para os dois compostos. O 

Timol se mostrou mais tóxico, in vivo e in vitro, e teve maior repercussão patológica 

do que o Estragol. Os compostos foram inativos para atividade antiproliferativa. O 

Timol apresentou ótima atividade antioxidante enquanto o Estragol estimulou a 

produção de óxido nítrico em macrófagos. Ambos apresentaram significativa 

atividade antiinflamatória. Os dois compostos foram ativos apenas contra a cepa 

ME-49. No modelo de infecção congênita o Estragol proporcionou um aumento 

significativo de peso neonatal em filhotes de mães infectadas quando comparadas 

com o controle não tratado. O mesmo ocorreu com filhotes de mães tratadas, via 

subcutânea, com ambos os compostos após 30 dias. Conclui-se que o Timol e o 

Estragol possuem importantes atividades biológicas e anti-toxoplásmica. Estudos 

posteriores são necessários para elucidar o mecanismo de ação destes compostos, 

além de outras possíveis atividades não investigadas neste estudo. 

 

Palavras-chave: Toxoplasma gondii. Tratamento. Timol. Estragol. 



 

Abstract 

 

Toxoplasmosis, a benign disease in normal healthy individuals, can have serious 

effects in pregnant women and immunocompromised patients. It is a parasitic 

disease caused by Toxoplasma gondii (Tg), an obligatory intracellular protozoan. The 

prophylactic and therapeutic arsenal against this parasite is very restricted. Thus, 

there is an ongoing search for novel drugs and therapeutic strategies. A promising 

alternative is a rational approach using medicinal plants. This study aimed to 

standardize methodologies for assessing the toxicological, antiproliferative, 

antioxidant, antiinflammatory and anti-Toxoplasma effects of Estragole and Thymol 

compounds isolated from species of plants (Lippia sidoides and Croton zenhtneri) 

commonly used in the Cariri region of Ceara State, Brazil. First we evaluated in vivo 

toxicity and conducted a pathological analysis of mice livers. In vivo antiinflammatory 

activity was assessed using air pouch and paw edema methods. Cytotoxicity assays 

were performed and antiproliferative, antioxidant and nitric oxide production 

analyzed. Anti-Toxoplasma activity was evaluated in a congenital experimental 

model with varying stages of maternal infection using the ME-49 strain and a non- 

congenital model by using ME-49 and RH strains. The results suggest low to 

moderate toxicity for both compounds. Thymol was more toxic in vivo and in vitro, 

having greater pathological repercussion than Estragole. The compounds were 

inactive for antiproliferative activity. Thymol showed better antioxidant activity, while 

Estragole stimulated nitric oxide production in macrophages. Both showed significant 

antiinflammatory activity. In non-congenital Tg infection, both compounds were active 

only against the ME49 strain. In congenital infection, Estragole (oral route) improved 

the newborn weight of infected mothers compared with untreated controls. 

Subcutaneous administration of the two compounds increased the weight of offspring 

born to infected mothers compared with untreated controls. We concluded that 

Estragole and Thymol exhibit important biological and anti-Toxoplasma 

activities. Further studies are needed to elucidate the mechanism of action of these 

compounds and other possible activities not investigated in the present study. 

 

Keywords: Toxoplasma gondii. Treatment. Thymol. Estragole. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 HISTÓRICO 

 

 O Toxoplasma gondii foi descrito pela primeira vez por Splendore em coelhos, 

em junho de 1908, e no mês seguinte, em nota preliminar à Sociedade Científica de 

São Paulo, referiu-se que estes parasitos desenvolviam uma doença semelhante ao 

calazar humano. No mesmo ano Nicolle e Manceaux comunicaram a Academia de 

Ciências Francesa a descoberta de um parasito intracelular no baço e no fígado do 

“gundi” (Ctenodactylus gondi), roedor norte-africano (NICOLLE; MANCEAUX, 1908). 

O parasito, inicialmente, foi denominado de Leishmania gondii devido à sua 

semelhança com algumas formas dos protozoários desse gênero. Posteriormente, 

em fevereiro de 1909, Nicolle e Manceaux em nota à Academia de Ciências o 

denominaram Toxoplasma, pela sua forma arqueada, e gondii, por ser o nome do 

roedor onde eles identificaram primeiramente o parasito.  

 O primeiro caso descrito de toxoplasmose em humanos foi relatado pelo 

oftalmologista Janku, na cidade de Praga, em 1923, durante a necropsia de uma 

criança que foi a óbito em decorrência de uma doença disseminada e grave com 

hidrocefalia congênita, microftalmia e coloboma na região da mácula. Suspeitou-se 

que o organismo presente no globo ocular formando um cisto parasitário era 

compatível com o Toxoplasma. Na ocasião foi aventada a possibilidade da forma 

congênita da toxoplasmose (revisado por COX, 2002). 

 No Rio de Janeiro em 1927 Margarino Torres descreveu a presença deste 

protozoário em cortes histológicos de músculo cardíaco, esquelético e tecido 

nervoso de uma criança com quase um mês de vida, iniciando as especulações 

acerca da possibilidade de doença congênita (revisado por, AMATO NETO et al., 

1995). 

 Em 1936, Ritcher descreveu um caso de meningo-encefalite em neonatos, 

mas, Wolf e Cowen, em 1937, foram os primeiros a descreverem lesões anátomo-

patológicas características em um caso de encefalite granulomatosa infantil causada 

pela toxoplasmose. Em 1939 Wolf, Cowen e Paige realizaram a primeira 

transmissão experimental de toxoplasmose humana para animais de laboratório e 

confirmaram que este protozoário poderia ser transmitido congenitamente (revisado 

por COX, 2002). 
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 A introdução do teste do corante, em 1948, por Sabin e Feldman – Reação de 

Sabin & Feldman ou dye-test, permitiu maior facilidade diagnóstica além de 

possibilitar investigações epidemiológicas (SABIN; FELDMAN, 1948). 

 Na década de 70, o ciclo biológico do T. gondii foi completamente elucidado. 

O parasito foi então classificado entre os coccídeos e confirmou-se que os felídeos 

eram os únicos hospedeiros definitivos e que os animais homeotérmicos, incluindo 

mamíferos e aves, eram seus hospedeiros intermediários ou acidentais (revisado por 

TENTER; HECKEROTH; WEISS, 2000). 

 

1.2 BIOLOGIA DO PARASITO 

 

O Toxoplasma gondii é um parasito intracelular obrigatório de baixa 

especificidade e grande sucesso evolutivo, capaz de interagir com o organismo 

utilizando mecanismos imunomodulatórios que o tornam capaz de escapar ou de 

resistir às defesas da célula hospedeira (CARRUTHERS; SUZUKI, 2007).  

Esta espécie, a única do gênero, é potencialmente capaz de infectar qualquer 

vertebrado homeotérmico, desse modo se apresentando como um dos parasitos 

mais bem sucedidos na natureza. Uma das razões para sua ampla distribuição se 

deve à sua alta adaptabilidade e aos seus diversos mecanismos de transmissão 

(DUBEY; SU, 2009). 

Classicamente o T. gondii foi agrupado em três grupos de linhagens clonais (I, 

II e III). As observações em modelos animais mostraram que as linhagens tipo I são 

extremamente virulentas em modelos murinos, com altos níveis de parasitemia, e 

aumento do risco de transmissão transplacentária com aumento da morbi-

mortalidade fetal; enquanto que as linhagens dos tipos II e III levam à cronificação 

da infecção e produção de cistos teciduais (HOWE; SIBLEY, 1995). 

O seu ciclo vital é bastante complexo (Figura 1) e inclui também fases 

extracelulares transientes (DUBEY; 1998; SACKS; SHER, 2002).  
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Figura 1- Representação do ciclo de vida do Toxoplasma gondii e seus mecanismos de 
transmissão. 

 

Fonte: Jones et al. Obstet Gynecol Surv. 2001 

 

A infecção pelo T. gondii pode ocorrer por qualquer uma das três formas 

infectantes do parasito: os taquizoítos; bradizoítos e esporozoítos (DUBEY et al., 

1998).  

 

1.2.1 Taquizoítos 

 

 Nesse estágio o parasito apresenta uma rápida multiplicação, apresentando 

capacidade de invadir ativamente as células e se multiplicar em vacúolos 

denominados vacúolos parasitóforos ou pseudocistos (DUBEY, 1998). Constituem a 

forma de menor resistência do parasito, sendo facilmente destruídos por condições 

adversas, tais como: desidratação e variáveis osmóticas; também são menos 

resistentes à tripsina e pepsina (JACOBS et al., 1996). 

 Os taquizoítos, presentes principalmente na fase aguda da infecção, possuem 

uma forma arqueada e um tamanho variando entre 2 e 6 µm. Embora possua uma 

movimentação ativa, não apresentam estruturas de locomoção visíveis em sua 

membrana ou citoplasma (DUBEY, 1998). 
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1.2.2 Bradizoítos 

 

Representam a forma encontrada na fase crônica da doença e aparece com 

destaque na transmissão através da ingestão de carne crua ou mal cozida. Medindo 

de 7 a 9 µm, os bradizoítos se encontram nos tecidos dentro de cistos se dividindo 

lentamente por endodiogenia, e assim podem resistir a várias condições adversas 

(DUBEY, 1998). 

Os cistos apresentam grande variação de tamanho, de acordo com o tempo 

de infecção, medindo por volta de 5 µm e contendo apenas 2 bradizoítos até 70 -100 

µm com milhares de bradizoítos em seu interior (DUBEY, 1998). Os cistos podem se 

desenvolver em qualquer tecido, contudo eles se encontram principalmente nos 

tecido nervoso e muscular. Estes também podem passar muitos anos no hospedeiro 

sem despertar nenhuma resposta imunológica (CRISTINA et al., 2008). 

 

1.2.3 Esporozoítos 

 

São as formas presentes nos oocistos, os quais são produzidos no intestino 

de felinos (entre eles o gato) e eliminados em suas fezes. Dentro desta estrutura os 

esporozoítos podem resistir à digestão gástrica e assim chegar ao intestino delgado, 

onde ocorre a penetração ativa do T. gondii no epitélio intestinal. 

Cada oocisto apresenta em seu interior dois esporocistos, cada qual contendo 

quatro esporozoítos, que passam a ser infectantes no ambiente. No solo, após 1 – 

21 dias os oocistos se tornam infectantes, mantendo-se viáveis por até 18 meses 

(DUBEY, 1998).  

 

1.3 MECANISMOS DE TRANSMISSÃO E FATORES DE RISCO 

 

A infecção pelo T. gondii pode ocorrer pela forma congênita ou adquirida. As 

três formas do parasito são infectantes e a transmissão para o homem se dá pelas 

seguintes vias: ingestão de alimentos contaminados por oocistos esporulados, 

eliminados nas fezes do gato infectado ou veiculados por artrópodes (por ex: 

moscas e baratas); ingestão dos cistos teciduais contidos em carne crua ou mal 

cozida, principalmente de ovinos, caprinos e suínos; pode ser também por via 
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transplacentária, quando a infecção materna aguda ocorre durante a gravidez 

(CARRUTHERS; SUZUKI, 2007).  

Embora sejam escassos os estudos de investigação epidemiológica para 

detalhamento da sua real prevalência, a transmissão por transplante de órgãos, 

transfusão sanguínea (ROGERS et al., 2008; SILVEIRA et al., 2011) ou acidentes de 

laboratório também pode ocorrer. 

Diversos fatores estão diretamente relacionados ao risco de transmissão da 

toxoplasmose. Estes fatores incluem manipulação de carne crua, mesmo sem 

consumi-las; exposição ao solo ou areia contaminada com fezes de gato durante a 

jardinagem; alimentar-se de vegetais crus ou frutas não descascadas sem lavagem 

adequada e contato com fezes, ou até mesmo, com o pelo do gato infectado 

(KAPPERUD et al., 1996).  

O contato direto com felinos, como o gato doméstico, aparece como um dos 

principais mecanismos disseminadores da toxoplasmose em áreas urbanas ou peri-

urbanas, através de oocistos (BARBOSA; HOLANDA; ANDRADE-NETO, 2009). Isso 

é um motivo de preocupação devido à ampla domesticação destes animais e pelo 

contato, muitas vezes intenso, que muitas pessoas têm com os mesmos, incluindo 

mulheres em idade fértil. Este contato pode levar a uma infecção materna e possível 

transmissão congênita. 

Algumas atividades como: caça, manejo de animais e trabalho em 

abatedouros podem proporcionar a infecção com bradizoítos durante o 

processamento do alimento. A ingestão de linguiça caseira é provavelmente 

responsável pela alta prevalência da toxoplasmose em algumas regiões do mundo 

(SAAVEDRA; ORTEGA, 2004). Hábitos de consumir carne crua ou mal cozida, bem 

como viver em regiões com pouco saneamento estão associados com altas taxas de 

infecção. Os vegetais, poços de abastecimento e/ou coleções de água 

contaminados com oocistos são também uma importante fonte de transmissão. 

Estas fontes são possivelmente as responsáveis pela infecção em animais 

herbívoros e indivíduos vegetarianos, bem como pelos surtos epidêmicos em 

diversos países, incluindo os desenvolvidos (SPALDING et al., 2005). 
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1.4 TOXOPLASMOSE HUMANA 

 

A toxoplasmose normalmente se apresenta como uma doença de curso 

benigno em pacientes imunocompetentes, desse modo a maior parte das infecções 

pelo T. gondii são assintomáticas, sendo a doença uma exceção no homem.  

A sintomatologia da toxoplasmose em indivíduos imunocompetentes se 

apresenta autolimitada, com os seguintes sintomas: quadro febril, linfoadenopatia, 

hepatoesplenomegalia e eventual rash cutâneo. Em pacientes imunocomprometidos 

podem ocorrer encefalite, coriorretinite e miocardite. A toxoplasmose adquirida 

durante a gestação é uma das formas de transmissão do parasito e apresenta 

especial relevância pelos danos causados ao desenvolvimento do feto. Em geral, o 

risco de adquirir toxoplasmose durante o período gestacional correlaciona-se a três 

fatores: a prevalência na comunidade, o número de contatos com uma fonte de 

infecção e o número de mulheres suscetíveis (não imunizadas por infecção prévia) 

na comunidade (SANTANA et al., 2003).  

A prevalência da toxoplasmose apresenta grandes variações, onde se estima 

uma frequência de aproximadamente 13% a 60% da população mundial (JONES et 

al., 2001). Nos Estados Unidos ela aparece em declínio de 14,1% em um estudo 

realizado durante 1988 - 1994 em pessoas de 12 - 49 de idade, enquanto em outro 

estudo, em indivíduos da mesma faixa etária, a soroprevalência foi de 9,0% no 

período de 1999 – 2004 (NUTTER et al., 2004). 

 Com relação à toxoplasmose congênita, os estudos mostram grande 

variação na taxa de prevalência: na Suécia 0,07/1.000 nascimentos (EVENGARD et 

al., 2001); 0,08/1.000 em Massachusetts nos Estados Unidos e em Londres, 

Inglaterra (GUERINA et al., 1994; GILBERT et al., 1995); 0,12/1.000 na Suiça 

(SIGNORELL et al., 2006), 0,3/1.000 em Barcelona, Espanha (MUNOZ BATET et al., 

2004) e 1,9-3,2/1.000 em Paris, França (REMINGTON et al., 2005). 

  Quanto à toxoplasmose no Brasil, alguns estudos apresentam variações 

entre 50 e 76% (ANDRADE et al., 2001; BORGES et al., 1997) e os dados oficiais 

do Ministério da Saúde afirmam que a toxoplasmose é responsável por 90 óbitos 

anuais. Entretanto, não existem dados sistemáticos a cerca da morbidade provocada 

por essa zoonose (NÓBREGA; KARNIKOWSKI, 2005), o que pode subestimar a 

taxa de morbi-mortalidade.  
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Quanto a frequência da toxoplasmose congênita no Brasil os dados são 

bastante variáveis. Uma pesquisa na região sudeste do país apresentou uma 

prevalência de toxoplasmose congênita de 0,8/1000 nascimentos (MOZZATTO; 

PROCIANOY, 2003). Em Ribeirão Preto a prevalência observada foi de 0,3/1000 

nascidos vivos (CARVALHEIRO et al., 2005). Já na cidade de Uberlândia/MG 

Segundo e colaboradores (2004) encontraram uma alta prevalência de 5,0/1000 

nascimentos.   

Durante a gestação, o risco de transmissão vertical está praticamente restrito 

as primo-infecções, sendo observado que as mulheres que já apresentavam 

soropositividade antes da gravidez geralmente não infectam seus fetos. O parasito 

atinge o concepto por via transplacentária causando danos de diferentes graus e 

gravidade dependendo da virulência da cepa circulante, da capacidade da resposta 

imune da mãe e do período gestacional em que a mulher se encontra. Quando a 

infecção materna ocorre no primeiro trimestre da gestação, a ocorrência de 

transmissão vertical é menor que no terceiro trimestre, contudo a gravidade da 

doença no neonato é bem maior (FIGUEIRÓ-FILHO et al., 2005). 

No ano de 1942, Sabin descreveu uma síndrome (tétrade de Sabin) 

caracterizada por sinais clínicos clássicos presentes na toxoplasmose congênita, 

que são: microcefalia ou anencefalia, calcificações cerebrais, convulsões e 

coriorretinite que, geralmente, compromete a mácula dos dois olhos (SABIN, 1942). 

Hoje, sabe-se que a infecção toxoplásmica nos fetos pode apresentar-se de diversas 

formas, podendo provocar até a morte fetal, sobretudo nos casos onde a infecção 

ocorre no inicio da gestação. Esta maior morbidade pode estar associada à uma 

cepa mais virulenta de T. gondii; imunossupressão gestacional; imaturidade no 

sistema imune fetal; ou a uma associação de todos estes fatores (REMINGTON et 

al., 2001). Também pode ocorrer morte logo após o nascimento, sobrevida com 

dano cerebral ou de uma doença leve à subclínica (cronificação), frequentemente 

com acometimento ocular.  

 Dentre as formas encontradas de toxoplasmose em imunossuprimidos, 

destacam-se as manifestações no sistema nervoso central. Este quadro é 

particularmente encontrado em pacientes com a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS). Os pacientes nesta condição apresentam múltiplas lesões 

necrosantes, principalmente em núcleos da base (ABEDALTHAGAFI et al., 2010). 
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 Já na toxoplasmose ocular, a principal região afetada é a retina e sua camada 

subjacente, a coróide, causando a retinocoróidite que é a principal lesão observada 

na toxoplasmose ocular (SMITH; CUNNINGHAM, 2002). A retinocoróidite é descrita 

como provocando lesões maculares pigmentadas com pontos necróticos na fóvea 

ou na região mais periférica da mácula. Essas lesões podem ser observadas em 

exame de fundo de olho e grande parte dos casos são de origem congênita 

(BONFIOLI; OREFICE, 2005; MENDES, 2011).   

 

1.5 TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE 

 

Embora a biologia e fisiologia do T. gondii seja amplamente investigada, o 

tratamento para a toxoplasmose apresenta ainda limitações devido aos seus efeitos 

secundários importantes (Tabela 1) e à baixa tolerância dos pacientes aos fármacos 

disponíveis (SONDA; HEHL, 2006). Apesar desta baixa tolerância, em casos de 

toxoplasmose congênita o tratamento é sempre recomendado, uma vez que quando 

há inicio imediato do tratamento ocorre uma destruição mais rápida do parasito e, 

dessa forma, diminuem os riscos de lesões graves no feto.  

Para o tratamento da toxoplasmose congênita o "U.S. (Chicago) Nacional 

Collaborative Treatment Trial” (McAULEY et al., 1994; REMINGTON et al., 2001) 

preconiza para os casos de infecção por T. gondii na gestação, que a gestante deve 

ser tratada com a espiramicina até o final da gravidez, com o objetivo de diminuir a 

transmissão vertical e desta forma prevenir o aparecimento da toxoplasmose 

congênita. No caso de transmissão fetal confirmada, o grupo de Chicago recomenda 

que a partir da 21ª semana de gestação, seja feita a substituição da espiramicina 

(esquema medicamentoso 1) pela a associação da sulfadiazina, pirimetamina e o 

ácido folínico (esquema medicamentoso 2), visando o tratamento da infecção 

congênita no feto. Após 30 dias do esquema 2 alterna-se mensalmente o esquema 1 

com o esquema 2 e assim sucessivamente até ao final da gestação. Após o 

nascimento, o grupo recomenda a continuidade do tratamento no neonato com 

toxoplasmose congênita subclínica ou aparente, com o uso do esquema 2 que 

deverá se estender por todo o primeiro ano de vida. 

Os efeitos adversos podem ocorrer devido aos tratamentos convencionas da 

toxoplasmose com a sulfadiazina e pirimetamina.  A sulfadiazina é um inibidor da 

dihidropteroato sintetase (DHPS), enquanto a pirimetamina inibe a dihidrofolato 
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redutase (DHFR), e ambas as enzimas são fundamentais para a biossíntese de 

pirimidinas no T. gondii (ANDERSON, 2005).  

A combinação destas drogas pode trazer diversos efeitos adversos incluindo 

o potencial efeito teratogênico da pirimetamina no primeiro trimestre de gestação 

(DEGERLI et al., 2003). Um outro efeito adverso deste tratamento seria a supressão 

da medula óssea, embora este efeito possa ser prevenido pelo uso simultâneo do 

ácido folínico (DEGERLI et al., 2003; SCHMIDT et al., 2006; ELSHEIKHA, 2008). O 

tratamento clássico da toxoplasmose tem como objetivo atuar inibindo enzimas 

essenciais para o metabolismo do parasito, contudo eles podem ser pouco tolerados 

pelos hospedeiros especialmente quando usados por longos períodos de tempo. 
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Tabela 1- Medicamentos usados para o tratamento da toxoplasmose, bem como seus 
mecanismos de ação, dose, duração e efeitos adversos. 

Medicamento Mecanismo de 

Ação 

Dose 

Recomendada 

Duração do 

Tratamento 

Efeitos Adversos 

Sulfadiazina Inibe síntese do 

ácido fólico 

100mg/Kg/dia a 

cada 12 horas 

1 ano Supressão de medula 

óssea, febre, 

vasculite, rash, 

nausea, vômito e 

nefropatia 

Pirimetamina Inibe síntese de 

ácido 

tetrahidrofólico 

1mg/Kg/dia – 

1mg/Kg/dia 3x 

semana 

Primeiro 6 

meses- 

Segundo seis 

meses 

Supressão de medula 

óssea, febre, rash, 

vômitos, diarréia e 

hematúria 

Ácido folínico Forma reduzida do 

ácido fólico 

5-10mg a cada 3 

dias- 10mg 3x 

semana 

Primeiro 6 

meses- 

Segundo seis 

meses 

Rash, eritema, 

urticária, trombocitose, 

hipersensibilidade 

Sulfametoxazol/ 

Trimetropim 

Inibe síntese do 

ácido dihidrofólico 

Consultar médico Consultar 

médico 

Supressão de medula 

óssea, hipotensão, 

rash e febre 

Clindamicina Inibe síntese 

proteica 

Não há dose 

padronizada 

Consultar 

médico 

Colite 

pseudomembranosa, 

hipotensão, arritimia, 

rash e Supressão de 

medula óssea 

Azitromicina Inibe síntese 

proteica 

Consultar médico Consultar 

médico 

Hipersensibilidade, 

ototoxicidade, nausea, 

diarréia, rash e 

palpitação 

Fonte: Kaye, 2010. 

 

Com relação à retinocoroidite causada pela toxoplasmose, o tratamento 

clássico consiste na associação de pirimetamina + sulfadiazina + corticosteróides 

sistêmicos. Contudo, este regime também apresenta importantes efeitos 

secundários, além de altos custos e eficácia questionável (SOHEILIAN et al., 2011). 

Dadas as questões citadas, torna-se premente as pesquisas na busca de 

novas drogas que possam atuar no tratamento da toxoplasmose, principalmente em 
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casos mais graves como na toxoplasmose congênita e em pacientes 

imunossuprimidos, uma vez que ainda há controvérsias com relação à eficiência das 

atuais estratégias de tratamento; baixa adesão pelos pacientes, como consequência 

dos efeitos secundários e também pelos registros de falhas terapêuticas (FAUCHER 

et al., 2011; SERRANTI; BUONSENSO; VALENTINI, 2011).  

Em uma revisão publicada no ano de 1999 os autores revisaram 2.591 

trabalhos sobre tratamento da toxoplasmose na gestação e chegaram à conclusão 

de que não estava claro se o tratamento da toxoplasmose na gestação reduziria o 

risco de toxoplasmose congênita. Entretanto os autores acrescentavam: "não 

estamos afirmando que não há benefícios, mas que os estudos até o momento são 

insuficientes para avaliar se os possíveis benefícios sobrepujam os riscos potenciais 

das drogas para o feto" (WALLON et al., 1999). 

Diante dessa problemática torna-se cada vez mais importante a pesquisa por 

novos alvos terapêuticos e metodologias que tenham a capacidade de combater a 

toxoplasmose com o mínimo possível de efeitos adversos (JONES-BRANDO et al., 

2006; OLIVEIRA et al., 2009).  

 

1.6 PLANTAS MEDICINAIS 

 

O uso de plantas para fins terapêuticos tem aumentado consideravelmente, 

assim como a crença de que elas possuem apenas efeitos benéficos e são livres de 

efeitos colaterais ou adversos. Isso ocorre porque a maioria das informações 

disponíveis sobre essas plantas não tem qualquer suporte científico e seu uso é 

baseado somente na cultura popular (LOPES et al., 2000). Isso constitui uma 

preocupação para as políticas públicas em saúde, uma vez que, pelo fato de muitas 

pessoas não acreditarem em seus efeitos adversos, elas os usam, muitas vezes em 

grande quantidade, sem se preocupar com possíveis danos à sua saúde. Uma das 

explicações para este fato é que muitas vezes o uso de plantas medicinais 

representa a única alternativa de tratamento, especialmente em países 

subdesenvolvidos, onde o sistema público de saúde é precário e as consultas 

médicas particulares e medicamentos são demasiadamente caros e pouco 

acessíveis à maioria da população (OLIVEIRA et al., 2004; CHAH, 2006). 

A Organização Mundial de Saúde reconhece desde a década de 1970 a  

a importância da medicina tradicional como uma primeira fonte de tratamento de 
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doenças em cerca de 60-80% das regiões do mundo (OLIVEIRA et al., 2004). Esse 

reconhecimento veio a partir de milhares de anos em que a natureza foi fonte de 

espécies vegetais com potencial terapêutico. Além do mais, um número importante 

de medicamentos, atualmente utilizados, foram isolados a partir de fontes naturais, 

muitas vezes utilizando de conhecimentos etnofarmacológicos (CRAGG; NEWMAN, 

2002).  

Hoje há no mercado um número significativo de fármacos derivados das 

plantas medicinais amazônicas. Como exemplos da utilização de plantas medicinais 

usadas popularmente que tiveram seu poder terapêutico comprovado, temos a 

pilorcapina, um agonista muscarínico muito utilizado em colírios empregados no 

tratamento do glaucoma, extraído das folhas do Jaborandi (Pilocarpus jaborandi); a 

emetina, um potente amebicida utilizado também como indutor de vômito, obtido da 

raiz da Ipeca (Cephaelis ipecacuanha) e os curares, extraídos das folhas do 

Chondondendron spp., que são bloqueadores neuromusculares utilizados como 

adjuvantes de procedimentos anestésicos (ANDRADE-NETO et al., 2007).  

A busca racional dessas moléculas bioativas, utilizando de conhecimentos da 

medicina popular, associada à grande diversidade em nosso país constitui, portanto, 

uma excelente estratégia para o desenvolvimento de novos medicamentos 

(HARVEY, 2000). Neste contexto destacamos a floresta amazônica, que contém 

uma vasta e inexplorada fonte com potencial terapêutico promissor. Contudo todas 

as regiões do país possuem plantas com grande potencial farmacológico, incluindo o 

nordeste brasileiro. Um estudo conduzido por Alves e colaboradores (2000) 

demonstrou atividade biológica em 70 % dos extratos vegetais estudados pelo grupo 

a partir de plantas do cerrado brasileiro. Outros grupos de pesquisa internacionais e 

nacionais também já vêm testando extratos vegetais no combate de algumas 

doenças, como a toxoplasmose (JONES-BRANDO et al., 2006; JIANG et al., 2008; 

COSTA et al., 2009).  

Dentre as espécies utilizadas popularmente na região nordeste destaca-se a 

Lippia sidoides, alecrim pimenta (Figura 2). Esta planta produz um óleo essencial 

rico em Timol, conferindo às suas folhas odor e sabor característicos. Entre os 

constituintes do seu óleo destacam-se, além do Timol, os flavonóides e 

naftoquinônicos (MATOS, 2000). O óleo essencial obtido desta planta possui 

importantes atividades biológicas, sendo efetivo contra as formas promastigotas e 

amastigotas de Leishmania amazonensis in vitro (MEDEIROS et al., 2011), bem 
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como para bactérias cariogênicas e Cândida albicans (BOTELHO et al., 2007). O 

óleo essencial desta planta também apresentou eficiente atividade contra o 

Plasmodium berguei, utilizando modelo murino (MOTA et al., 2012). 

Outra espécie importante é a Croton zenhtneri, canelinha (Figura 3). Esta é 

uma planta encontrada principalmente no nordeste brasileiro. Suas folhas e talos 

são dotados de um aroma característico, o qual varia de região para região. Esta 

variação reflete as diferentes composições químicas da planta, de acordo com a sua 

localização. Assim, distinguem-se para esta espécie quatro tipos químicos principais: 

Anetol – para os exemplares coletados em Fortaleza/CE e Viçosa/CE; Eugenol - 

para os coletados em Areia Branca/RN e Quixadá/CE; Metileugenol - para os 

coletados em Ipu/CE e Oeiras/PI; Estragol - para os exemplares coletados em 

Tianguá/CE e Granja/CE (MORAIS et al., 2006). 

O óleo essencial da Croton zenhtneri tem sido efetivo em atenuar 

repercussões no sistema nervoso central, como convulsões (BATATINHA; SOUZA-

SPINOSA; BERNARDI, 1995); também possui ação antimicrobiana contra Shigella 

flexneri (ATCC 12022), Salmonella typhimurium (BM/PANAMA - TY2); Escherichia 

coli (ATCC 25922); Staphylococcus aureus (ATCC 10390) e Streptococus β-

haemolyticus (ATCC 6314) (COSTA, 2008). Além do mais atua como estimulante de 

apetite, no alivio de distúrbios intestinais (MATOS, 2000; AGRA et al., 2007; AGRA 

et al., 2008), além de ter comprovado efeito antioxidante (MORAIS et al., 2006) e 

atividade antinoceptiva (OLIVEIRA et al., 2001). 

 
 

Figura 2- Fotografia de um exemplar de Lippia sidoides. 

 

Fonte: Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose - LaBMAT. 
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Figura 3- Fotografia de um exemplar de Croton zenhtneri 

 

Fonte: Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose - LaBMAT. 

 

Os óleos essenciais das espécies L. sidoides e C. zenhtneri possuem 

majoritariamente em sua constituição os compostos terpenóides. Estes são 

designados a partir de qualquer molécula cuja origem biossintética deriva de 

unidades do isopreno. Os compostos terpênicos mais frequentes nos óleos voláteis 

são os monoterpenos (cerca de 90% dos óleos essenciais) e os sesquiterpenos 

(SIMÕES et al., 2007).  

A principal molécula isolada e purificada da espécie L. sidoides é o Timol 

(Figura 4) um monoterpeno (com 10 átomos de carbono em sua estrutura básica) 

reconhecido por possuir inúmeras atividades biológicas, por exemplo, atividade 

antioxidante, antibacteriana, antifúngica (UNDEGER et al., 2009; MILOS; MAKOTA, 

2011; MASTELIC et al., 2008), ação inseticida/repelente (LIMA et al., 2011) e 

inibidor da agregação plaquetária (OKAZAKI; KAWAZOE; TAKAISHI, 2002). 

 

Figura 4- Estrutura química do Timol. 
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  Um dos constituintes de destaque do óleo da Croton zenhtneri é o 

monoterpeno Estragol (Figura 5), acredita-se que este seja o principio ativo 

responsável pela maior parte das suas atividades biológicas. Dentre as funções 

biológicas estudadas para este composto terpenóide aparecem: atividade 

antioxidante e inseticida (MORAIS, 2006; CHANG; CHO; LI, 2009). 

 

Figura 5- Estrutura química do Estragol. 

 

 Tanto o Timol quanto o Estragol não são estudados quanto a sua ação anti-

toxoplásmica. Contudo, apresentaram boa atividade contra o Plasmodium (MOTA et 

al., 2012), outro membro do filo apicomplexa e filogeneticamente relacionado ao 

Toxoplasma gondii. A possível eficácia contra o T. gondii motiva o estudo destas 

moléculas. 

 

1.7 RESPOSTA IMUNE AO PARASITO 

 

A toxoplasmose, de forma similar às outras infecções causadas por parasitos 

intracelulares, apresenta um mecanismo de proteção dependente de uma resposta 

mediada pela imunidade celular. Imediatamente após a infecção (Figura 6), as 

células dendríticas do hospedeiro, que entram em contato com o parasito, iniciam a 

produção de Interleucina-12 (IL-12) em resposta aos produtos secretados pelo T. 

gondii, por exemplo: proteína ligante de CCR5 e ciclofilina-18 (C-18). A produção de 

IL-12 induz a diferenciação e proliferação de uma resposta baseada em células T 

auxiliares do tipo 1 com produção de Interferon-γ (IFN-γ) pelos linfócitos T, tanto 

CD4 quanto CD8, e pelas células matadoras naturais (NK) (ALIBERTI, 2005).  
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Figura 6- Resposta imunológica ao Toxoplasma gondii durante fase aguda da infecção. 

 

Fonte: Adaptada de Aliberti, 2005. 

O IFN-γ tem grande importância no controle da infecção pelo T. gondii, tanto 

na fase aguda como na crônica (YAP; SHER, 1999). Sua produção pelos linfócitos, 

estimulados pela IL-12, ocorre já a partir do quinto dia de infecção. Este possui a 

capacidade de ativar diversas células do hospedeiro, incluindo macrófagos, os quais 

exercem funções microbicidas como: produção de Fator de Necrose Tumoral, TNF, 

e principalmente óxido nítrico (ON) (MELO; JENSEN; SAEIJ, 2011). 

 O óxido nítrico é produzido durante a conversão da L-arginina em citrulina 

pelas enzimas ON-sintase (ONS) e é sintetizado por muitas células envolvidas na 

resposta imune, tais como macrófagos, linfócitos T, neutrófilos e células NK 

(COLEMAN, 2001). O ON pode atuar diretamente sobre os taquizoítos do T. gondii 

por inibição de enzimas mitocondriais ou nucleares essenciais (BRUNET, 2001), 

causando sua destruição.  

 A produção de ON pode ser benéfica ou prejudicial ao hospedeiro, de acordo 

com o estágio da infecção, por exemplo: em infecções agudas a produção excessiva 

de ON associado com outras citocinas pode exacerbar danos teciduais. O ON 

também é conhecido como importante fator na conversão do estágio de rápida 

multiplicação, taquizoítos, para o de reprodução mais lenta, bradizoítos, (BOHNE et 

al., 1994). Este fato revela a importância do ON na cronificação da toxoplasmose. 
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Durante a fase mais tardia da infecção aguda há a necessidade de se 

controlar os danos causados pelo TNF e ON (Figura 7). Esse controle é exercido 

pela produção de Interleucina-10 (IL-10), nos sítios de alto nível de replicação 

parasitária, tais como baço e fígado. A IL-10 regula a expressão de citocinas pró-

inflamatórias, bem como a atividade microbicida das células dendríticas, linfócitos T, 

células NK e macrófagos (ALIBERTI, 2005).  

 

Figura 7- Resposta imunológica ao Toxoplasma gondii durante fase tardia da infecção 
aguda. 

 

Fonte: Adaptada de Aliberti, 2005. 

Ao final da fase aguda, a toxoplasmose tende a evoluir para a fase crônica 

(Figura 8). Na fase crônica ocorre a produção do eicosanóide lipoxina A4. As 

lipoxinas são reconhecidas por terem potente ação antiinflamatória em diferentes 

condições, como: artrite, periodontite e nefrite. A lipoxina A4 é produzida para 

controlar a produção de citonicas pró-inflamatórias, em sítios como o sistema 

nervoso central, sem interferir na atividade microbicida dos macrófagos. Esse 

controle permite uma resposta imune mais branda, limitando danos causados pela 

resposta inflamatória (ALIBERTI, 2005).   
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Figura 8- Resposta imunológica ao Toxoplasma gondii durante fase crônica da infecção. 

 

Fonte: Adaptada de Aliberti, 2005. 

 

 

1.8 RESPOSTA INFLAMATÓRIA 

 

 De um modo geral o processo inflamatório é decorrente de uma resposta 

imune a uma infecção ou lesão tecidual e desencadeia uma migração coordenada 

de plasma e leucócitos para esta região.  Em infecções bacterianas esta resposta é 

inicialmente desencadeada por receptores inatos, por exemplo: receptores do tipo 

Toll e proteínas de domínio de oligomerização de ligação nuclear (BARTON, 2008). 

 A resposta inflamatória para as infecções é tradicionalmente classificada em 

quatro fases distintas: reconhecimento da infecção; recrutamento de células para o 

sítio da infecção; eliminação do agente causador da infecção e retorno ao estado de 

homeostase inicial (KUMAR et al., 2007). 

 O reconhecimento inicial do dano ou lesão é feito por macrófagos ou 

mastócitos locais, os quais iniciam e modulam a produção de inúmeros mediadores 

inflamatórios. Como consequência é formado um exsudato inflamatório local rico em 

proteínas plasmáticas e neutrófilos. A passagem destas células da circulação 

sanguínea para o tecido ocorre pela ativação das células endoteliais, as quais 

permitem a passagem seletiva de leucócitos, evitando o extravasamento de 

hemácias (POBER; SESSA, 2007; BARTON, 2008). 
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 Chegando ao local lesionado ou infectado, os leucócitos são ativados e 

liberam o conteúdo tóxico de seus grânulos (espécies reativas de oxigênio, espécies 

reativas de nitrogênio, proteinase 3, elastase, etc.) como uma forma de tentar 

eliminar os agentes patogênicos (BARTON, 2008). Estes potentes efetores não 

discriminam entre estruturas invasoras e próprias, de modo que o dano tecidual é 

inevitável (NATHAN, 2002).  

 Quando a resposta inflamatória é bem sucedida segue-se uma fase de 

reparação (Figura 9), mediada principalmente pelos tecidos locais e por macrófagos 

recrutados. Esta recuperação ocorre pelo estabelecimento do balanço entre os 

mediadores inflamatórios produzidos, onde as prostaglandinas pró-inflamatórias são 

substituídas por lipoxinas, com ação antiinflamatória. Estas inibem o recrutamento 

de neutrófilos e estimulam a migração dos monócitos, os quais atuam fagocitando 

células mortas e liberando substâncias que agem reparando o tecido lesionado 

(SERHAN; SAVILL, 2005). 

 Caso a resposta inflamatória aguda não consiga eliminar a fonte da infecção, 

ocorre a substituição dos neutrófilos por macrófagos no exsudato inflamatório. 

Também podem ser recrutados linfócitos T. Se até mesmo essa nova resposta for 

ineficaz, ocorre a formação de um estado inflamatório crônico, com formação de 

granulomas (com patógenos cercados por camadas de macrófagos) e tecidos 

linfóides terciários (DRAYTON et al., 2006). 

 Os mecanismos que atuem controlando o estado inflamatório, evitando que 

este se torne crônico são importantes no sentido de evitar ou reduzir os danos 

teciduais causados por este processo. 

Figura 9- Esquema das causas e consequências fisiológicas da inflamação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Esquema adaptado de Medzhitov, 2008 
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1.9 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

 Todos os seres vivos que possuem respiração aeróbica necessitam ter um 

sistema que atue oxidando e antioxidando moléculas, considerando que é 

necessario este equilibrio para manter a integridade das moléculas orgânicas 

celulares (AZZI; DAVIES; KELLY, 2004; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2006). 

 As moléculas que ameaçam este equilibrio são chamadas radicais livres. 

Estes radicais são espécies químicas altamente reativas que possuem em sua 

última camada eletrônica, um ou mais elétrons não emparelhados. (SOMOGYI et al., 

2007). Esta instabilidade funcional os torna capazes de reagir e desestruturar 

diversas moléculas orgânicas fundamentais. 

 Ao reagir com proteínas, os radicais livres são capazes de oxidar grupos 

sulfidrilas e pontes dissulfeto, alterando sua conformação e função. Podem também 

iniciar o processo de oxidação dos ácidos graxos, que constituem os lipídeos da 

membrana celular, gerando tanto mudanças estruturais quanto funcionais. Contudo, 

radicais livres também possuem importancia para as células, atuando na sinalização 

celular e na defesa contra patógenos (FERREIRA; MATSUBARA, 1997; VALKO et 

al., 2007). 

 Para a célula poder se defender da ação destes agentes oxidantes, ela usa 

diversos mecanismos de proteção, antioxidantes. Os mecanismos de ação dos 

antioxidantes podem ser divididos em três tipos: (i) o agente pode inibir as enzimas 

que geram radicais livres; (ii) podem atuar quelando íons metálicos que catalisam a 

produção de radicais (ambos atuam de forma preventiva) ou (iii) podem atuar 

neutralizando os radicais já existentes, bloqueando sua ação (ZHANG; YANG; 

TANG, 2006).   

 Apesar dos inúmeros sistemas de defesa existentes nos organismos, tais 

como: catalase, superóxido desmutase e glutationa peroxidase, estes não são 

capazes de eliminar totalmente a produção de radicais livres. Dessa forma, torna-se 

de fundamental importância a ingestão na alimentação destas substâncias, para que 

as mesmas possam complementar a atividade antioxidante endógena (SIMIC, 

1988). 

Dentre as principais fontes exógenas de moléculas antioxidantes, aparecem 

com destaque as de origem vegetal, os quais são importantes fontes de vitaminas C 

e E; carotenóides, pigmentos amarelos, vermelhos ou laranjas, presentes em muitas 
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frutas e vegetais e compostos fenólicos, especialmente flavonóides, que constituem 

um diverso grupo de metabólitos secundários vegetais. (KRINSKY, 2001; SHI; 

NOGUCHI; NIKI, 2001).  

 O ácido ascórbico, vitamina C, possui inúmeras atividades biológicas em 

humanos. Por exemplo, Block e colaboradores (2004) encontraram a capacidade de 

reduzir os níveis de proteína C reativa. A maior parte da vitamina C em humanos 

provem de frutas e vegetais, o que reforça ainda mais a necessidade de se buscar 

moléculas com propriedades antioxidantes em plantas. 

 A função biológica do ácido ascórbico pode ser definida como um cofactor 

enzimático, depurador de radicais, por exemplo: superóxido e hidroxila, e também 

como um doador/aceptor em transporte de elétrons na membrana plasmática. 

(DAVEY et al., 2000). 

 Diante da importância da classe de moléculas antioxidantes e de limitações 

dos atuais fármacos utilizados, como a alta instabilidade do ácido ascórbico, torna-

se de grande importância a busca de compostos que apresentem esta atividade 

biológica visando o desenvolvimento de novas drogas. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Padronizar metododologias e avaliar os efeitos toxicológicos, 

antiproliferativos, antiinflamatórios, antioxidantes e anti-toxoplásmicos dos 

monoterpenos Timol e Estragol isolados da Lippia sidoides e Croton zenhtneri. 

Estabelecendo um modelo para triagem de compostos com potencial atividade 

biológica. 

  

2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a toxicidade aguda do Timol e Estragol in vivo; além da citotoxicidade 

e atividade antiproliferativa destes compostos in vitro; 

 Verificar, in vivo, a atividade anti-toxoplásmica dos compostos em modelos de 

toxoplasmose congênita e não-congênita, usando as cepas Rh e/ou Me-49; 

 Avaliar a capacidade dos compostos de ativar a produção de óxido nítrico, em 

macrófagos peritoneais murinos; 

 Analisar a atividade antioxidante e a capacidade antiinflamatória dos 

compostos, relacionando-as com a capacidade anti-toxoplasma das 

moléculas. 
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3 METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

 Com o intuito de se cumprirem os objetivos propostos, foram empregadas as 

seguintes metodologias (Figura 10), resumidas no desenho experimental abaixo: 

 

Figura 10- Fluxograma apresentando o desenho experimental desta pesquisa. 

 

 

3.1 COMPOSTOS TERPENÓIDES 

 

Os monoterpenos Timol e Estragol, utilizados neste trabalho, foram isolados e 

purificados dos óleos essenciais obtidos das espécies Lippia sidoides e Croton 

zenhtneri no Laboratório de Princípios Ativos da Amazônia, LAPAAM, do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, Manaus/AM.  

 

3.2 AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA 

 

Antes dos testes de atividade anti-toxoplásmica in vivo foi avaliada a 

toxicidade aguda dos compostos, com o intuito de determinar as doses menos 

tóxicas ao organismo, auxiliando assim na escolha da dose mais apropriada para a 

Citotoxicidade/ Atividade 
Antiproliferativa in vitro 

Toxicidade Aguda in vivo 

Atividade 
Antioxidante 

Dosagem de Nitrito 

Atividade Antiinflamatória 

Bolsa de Ar 

Atividade Anti-
toxoplásmica in vivo 

Atividade Anti-toxoplásmica 
in vivo, Modelo Congênita 

Fase Inicial 
da Prenhez 

Fase Intermediária 
da Prenhez 

Microscopia Eletrônica 
de Varredura 

Microscopia Eletrônica 
de Transmissão 

Timol e Estragol 

Edema de Pata 



37 

 

pesquisa. Para os testes de toxicidade foram utilizados camundongos fêmeas 

sadios, da raça Swiss, uma vez que esta raça seria utilizada nos testes posteriores. 

Nossa metodologia foi parcialmente baseada no preconizado pela ANVISA (2004).  

Os animais foram separados em grupos contendo seis camundongos por 

caixa, pesando 30 ± 2 gramas, os quais foram mantidos em condições padronizadas 

de 12h de luz e 12h de escuro, temperatura controlada em ± 25°C e comida e água 

ad libitum. Estes grupos foram tratados, cada um, por via oral (per gavage), com 

doses únicas de 19,53; 78,125; 312,5; 1250 e 5000 mg/Kg de peso, soma-se a estes 

o controle tratado com o veículo dos compostos. 

 Também foram montados grupos de três animais tratados, por quatro dias 

consecutivos, com os compostos nas doses de 1000, 250 e 62,5 mg/Kg e por oito 

dias consecutivos com a dose de 100 mg/Kg de animal, afim de observar possíveis 

efeitos tóxicos cumulativos dos compostos.  

Para o preparo das doses, as substâncias (purificadas) estoques foram 

diluídas em água destilada ou DMSO numa concentração de até 1%. Cada animal 

recebeu um volume máximo de 200 µL. Paralelamente, foi montado um grupo 

controle negativo ao qual administramos um volume de 200 µL da solução diluente 

das amostras. 

Os critérios de avaliação dos efeitos produzidos pelo tratamento foram: 

mortalidade, alteração de locomoção, piloereção, convulsões, catatonia, tremores, 

hipo e hiperatividade. Esses sinais foram observados logo após a administração dos 

composto e ao longo de 14 dias nos animais tratados com dose única e por 30 dias 

nos animais tratados com 4 ou 8 doses.  

Após um período de 72 horas do final da administração dos compostos, foi 

eutanasiada uma parte dos animas (três animais na dose única e 1 animal nas 

demais doses) para a retirada dos seguintes órgãos: fígado e estômago. Estes 

órgãos foram submetidos à coloração histológica para análise patológica.  

A DL50 foi estabelecida de acordo com o método proposto por Karber & 

Behrens (1964), traduzidos pela seguinte fórmula: 

 

Onde: 

DF = Dose mínima capaz de matar todos os animais; 



38 

 

A = Diferença entre duas doses consecutivas administradas; 

B = Média de animais mortos entre duas doses consecutivas; 

n = Número total de animais por grupo. 

A classificação da toxicidade relativa para os compostos seguiu a proposta de 

Silva (2006), de acordo com a DL50: grau 6 (DL50 < 5 mg/kg) = supertóxico; grau 5 

(DL50 = 5-50 mg/kg) = extremamente tóxico; grau 4 (DL50 = 50-500 mg/kg) = muito 

tóxico; grau 3 (DL50 = 0,5-5 g/ kg) = moderadamente tóxico; grau 2 (DL50 = 5-15 

g/kg) = pouco tóxico; grau 1 (DL50 >15 g/kg) = praticamente atóxico. 

 

3.3 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 

 

Os órgãos (fígado e estômago) obtidos dos animais eutanasiados nos testes 

de toxicidade aguda foram inicialmente fixados em formaldeído 10% por até 24 

horas. Posteriormente foi realizado o processo de desidratação em concentrações 

crescentes de etanol, 70, 80, 90 e 100% (3 vezes nesta concentração) por uma hora 

cada. Posteriormente os tecidos foram diafanizados com três lavagens de 30 

minutos em xilol; impregnados com 3 banhos em parafina, e incluídos em estufa a 

60ºC. 

Os blocos foram então montados, cortados em micrótomo numa espessura de 

aproximadamente 5 µm e corados com hematoxicilina-eosina (HE) para posterior 

observação em microscópio de luz. 

 

3.4 CITOTOXICIDADE E ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA 

 

As células utilizadas nos ensaios de citotoxicidade foram: macrófagos 

peritoneais murinos, obtidos de lavado peritoneal de camundongos Swiss 

provenientes do biotério do LaBMAT. Para avaliação da atividade antiproliferativa 

foram utilizadas as células: Hep G2, originada de um carcinoma hepatocelular 

humano; HEK-293, célula embrionária de rim humano, modificada com adenovírus 

5, ambas obtidas da Sigma Aldrich e a HeLa, célula de câncer cervical humano, 

causado pelo HPV-18, gentilmente cedida pelo Laboratório de Biologia Molecular e 

Genética (LBMG) da UFRN.  

Tanto a avalição da toxicidade celular quanto da atividade antiproliferativa, 

foram realizadas usando o método de MTT (brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-
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difeniltetrazolium), conforme descrito por Mosmann (1983), com modificações. Este 

método tem sido amplamente utilizado para esta finalidade, sendo bastante 

reconhecido neste contexto (FARABEGOLI et al., 2007; THANGAPAZHAM et al., 2007; 

WANG; HENNING; HEBER, 2010). 

 As células foram cultivadas em microplacas de 96 poços na quantidade de 

1x104 células/poço de 200 µL, para linhagens secundárias, imortalizadas e 1x105 

células/poço de 200 µL para linhagens primárias, não imortalizadas. O meio de 

cultura utilizado foi DMEM mais soro bovino fetal inativado para linhagens 

secundárias. Com relação à linhagem primária foi usado o meio RPMI 1640. 

As células foram mantidas a 37°C com atmosfera de 5% de CO2. Após 24h de 

incubação o meio de cultura foi substituído pelos compostos-teste diluídos em meio 

de cultura (em diluição seriada de 5000 a 80 µg/ml) ou controles (apenas meio de 

cultura). As microplacas foram então novamente incubadas nas mesmas condições 

descritas acima.  

Posteriormente, o meio com os compostos-teste ou controles foi substituído 

por 100 µL de meio DMEM ou RPMI contendo o reagente MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-

2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina) na concentração final de 0,5 mg/mL. Em 

seguida, nova incubação foi feita por um período de 3 horas. Ao final deste período o 

sobrenadante foi removido e substituído por 200 µL de DMSO puro em cada poço, 

com a finalidade de solubilizar os cristais de formazan presentes dentro das 

mitocondriais das células. Após uma agitação por 10 minutos, a leitura foi realizada 

em espectrofotômetro em filtro de 570 nm. 

A partir do valor obtido na leitura em espectrofotômetro foi determinado o 

valor de inibição de crescimento (IC) para 50% das células. Para as células Hep G2 

também foi determinado o MDL 30%, que consiste na mínima dose capaz de inibir 

30% do crescimento celular, em relação ao crescimento de células controle não 

tratadas; sendo esta proporcionalidade associada com a lesão hepática in vivo 

(MADUREIRA et al. 2002). 

Os valores de IC50 considerados como citotóxicos e antiproliferativos para as 

linhagens secundárias foi baseado no valor determinado pelo NCI (National Cancer 

Institute), o qual sugere um valor de IC50 inferior a 30 µg/ mL como citotóxico 

(SUFFNESS; PEZZUTO, 1990). 
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3.5 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

3.5.1 Atividade de Sequestro do Radical DPPH 

 

Para avaliar a capacidade antioxidante do Timol e Estragol, ambos foram 

submetidos ao método baseado na utilização do reagente DPPH (2,2-difenil-1-

picrilidrazil). Esta técnica utiliza a mudança de cor e consequente mudança no 

espectro de absorbância do reagente DPPH em solução etanólica, quando este 

entra em contato com alguma substância antioxidante. O DPPH é um radical 

cromóforo que simula as espécies reativas de oxigênio (EROs). Dessa forma, ele 

pode aceitar um elétron ou radical hidrogênio para se tornar uma molécula estável, 

que apenas raramente pode ser oxidada irreversivelmente.  

A metodologia utilizada foi adaptada do protocolo de Ye e colaboradores 

(2008). A reação ocorreu em microplaca de 96 poços, onde em cada poço foi 

acrescentado 200 µL de solução de DPPH (0,7mM) mais 100 µL de água destilada 

com diluições seriadas (2000 – 31,25 µg/mL) do Timol, Estragol e controle com 

ácido ascórbico. A microplaca foi então incubada por 30 minutos à temperatura 

ambiente e ao abrigo de luz. Após este período, a absorbância foi lida em 

espectrofotômetro na faixa de onda de 517 nm. As porcentagens de sequestro do 

radical DPPH foram calculadas da seguinte forma: 

  

 

 

 

3.6 OBTENÇÃO DE MACRÓFAGOS PERITONEAIS MURINOS E DOSAGEM DE 

NITRITO 

 

Para a obtenção dos macrófagos peritoneais foram utilizados camundongos 

Swiss machos, oriundos do biotério do LaBMAT. Os macrófagos foram coletados 

fazendo-se um lavado da cavidade peritoneal com 10 mL de PBS (pH= 7,3, 4°C) 

gelado. O exsudato obtido foi então centrifugado, ressuspendido e por fim plaqueado 

em microplaca de 24 poços com 1x105 células/poço/500 µL, em meio de cultura 

RPMI-1640 numa atmosfera de 5% de CO2 a 37°C. Após 24 horas as células foram 

lavadas com PBS e incubadas com Timol nas as concentrações de 25, 50 e 100 

% de Sequestro do Radical DPPH = (Abs. da amostra) x 100 

 (Abs. do branco)  
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µg/mL e com Estragol nas concentrações de 150, 75  e 37,5 µg/mL em meio RPMI. 

Como controle foram utilizados LPS (2 µg/mL) e meio de cultura sem drogas 

(controle negativo). 

Para a dosagem de nitrito (método indireto para quantificar produção de óxido 

nítrico) foi utilizada a metodologia proposta por Green e colaboradores (1982), 

utilizando o reagente de Griess. Uma alíquota de 100 µL do sobrenadante da cultura 

de macrófagos foi incubada na proporção de 1:1 com reagente de Griess 

(sulfanilamida 1% em 5% de ácido fosfórico + naftilenodiamina dihidrocloro 0,1%) 

por 10 minutos, à temperatura ambiente. Em seguida a absorbância foi medida em 

filtro de 540 nm. As concentrações de nitrito foram então obtidas a partir de uma 

curva padrão previamente preparada com concentrações molares conhecidas de 

NaNO2. 

Este experimento foi realizado em triplicata e cada amostra foi testada três 

vezes em experimentos independentes. 

 

3.7 ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA 

 

3.7.1     Bolsa de Ar 

 

Para esta técnica foi utilizado o modelo proposto por Kim e colaboradores 

(2006), com modificações. Esta técnica consiste na formação de uma bolsa de ar no 

dorso de camundongos Swiss sadios (n=4), através da injeção subcutânea de ar 

(Figura 10). Para a formação da bolsa foi injetado 3 mL de ar no primeiro dia, 

seguido de 1,5 mL no terceiro e quinto dia.  No sexto dia de ensaio os animais 

receberam, por via oral, o Timol (50 ou 100 mg/Kg), Estragol (50, 100 ou 200 

mg/Kg), Indometacina (5 mg/Kg) ou PBS.  

Após uma hora da administração dos compostos, 1 mL de uma solução de 

carragenina a 1% foi injetado dentro da bolsa de ar. Decorridas 6 horas após a 

aplicação do agente flogístico, os animais foram eutanasiados e as bolsas foram 

lavadas com 3 mL de PBS, para quantificar a migração leucocitária. Finalmente, o 

exsudato leucócitário foi diluído 10 vezes e então quantificado em hemocitômetro.  
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Figura 11- Camundongo após injeção subcutânea de ar. 

                  

Fonte: Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose - LaBMAT. 

 

3.7.2 Edema de Pata 

 

Este experimento foi realizado seguindo, com adaptações, o modelo proposto 

por Marroquin-Segura e colaboradores (2009). Os camundongos machos pesando 

30 ± 2 gramas, foram separados em 6 grupos de 4 animais cada. Estes foram 

submetidos aos seguintes esquemas de tratamento, por via oral: Timol ou Estragol 

50 ou 100 mg/Kg de animal, além dos controles que receberam indometacina 5 

mg/Kg ou salina. Uma hora após o tratamento, os animais receberam uma injeção 

de 50 µL de carragenina 1%, agente pró-inflamatório, na pata traseira direita.  

A partir da administração da carragenina, foi mensurado o volume do líquido 

deslocado pela pata edemaciada nos intervalos de 0, 1:30 e 3 horas com o objetivo 

de quantificar as variações induzidas pela carragenina. Para esta quantificação foi 

utilizado um pletismômetro alternativo desenvolvido no LaBMAT (Figura 11), com 

base no modelo proposto por Patil e colaboradores (2010). Este aparato quantifica 

as variações no peso da pata a partir da variação na quantidade de liquido que esta 

consegue deslocar e derramar do aparato. O volume deslocado foi medido em 

balança de precisão e o aparato foi denominado pletismômetro de Arquimedes, 
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considerando que seu fundamento teórico tem por base a primeira lei da hidrostática 

ou Princípio de Arquimedes. 

Figura 12- Pletismômetro desenvolvido no LaBMAT para o teste de edema de pata. 

 

Fonte: Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose - LaBMAT. 

 

3.8  ATIVIDADE ANTI-TOXOPLÁSMICA IN VIVO  

 

Para os testes in vivo foram formados grupos com cinco camundongos Swiss 

fêmea cada, baseado no protocolo estabelecido por Oliveira e colaboradores (2009). 

No experimento com a cepa RH os camundongos foram infectados pela via 

intraperitoneal (ip) com 10³ taquizoítos. O tratamento com Timol e Estragol na 

concentração de 100 mg/Kg, tanto via oral (vo) quanto subcutânea (sc), e os 

controles sulfadiazina (200 mg/Kg, vo) e não tratado, foi iniciado uma hora após a 

infecção e durou 6 dias consecutivos, com uma dose diária. A mortalidade dos 

animais foi observada diariamente até que todos os animais fossem a óbito. 

No experimento com a cepa ME-49 os camundongos foram infectados vo com 

25 cistos. O tratamento com Timol, Estragol (100 mg/Kg) ou controles sulfadiazina 

(200 mg/Kg) e não tratados, foi realizado por vo ou sc 24 horas após a infecção 

durante 6 dias, com administração de doses únicas diárias. A mortalidade dos 

animais foi acompanhada por 30 dias. Após este período os animais sobreviventes 
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foram eutanasiados e tiveram seus cérebros removidos e mascerados para pesquisa 

de cistos cerebrais, confirmando assim a infecção. 

 

3.8.1   Atividade Anti-toxoplásmica no Modelo de Infecção Congênita  

 

Primeiramente foi testado um modelo de infecção congênita logo no inicio da 

gestação. Desse modo, fêmeas de aproximadamente 30g (dois meses) foram 

monitoradas diariamente a fim de se determinar o ciclo estral das mesmas. Para 

este procedimento foram utilizadas ponteiras de polipropileno translucidas (pré-

esterilizada) e aproximadamente 10 µL de solução salina. Com movimentos precisos 

e suaves, foi feita a lavagem superficial do canal vaginal das fêmeas, 

confeccionados esfregaços do lavado em lâminas limpas (desengordurada) e 

observadas a fresco, em microscópio óptico (x400). 

Nos esfregaços puderam ser observadas as quatro fases do ciclo estral 

(MARCONDES; BIANCHI; TANNO, 2002): 

 Proestro (12h): Com predomínio de células nucleadas, células de 

descamação e leucócitos podem estar presentes (Figura 12). Vagina apresenta 

tecidos avermelhados e úmidos. 

 

Figura 13- Microscopia do lavado vaginal de camundongos fêmeas no proestro. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      Fonte: Adaptado de MARCONDES, BIANCHI, TANNO, 2002. 

 

Estro (12h): Com predomínio de células de descamação anucleadas (Figura 

13). O canal vaginal encontra-se aberto, úmido e avermelhado. Este é o momento 

da ovocitação, logo, o melhor momento para o acasalamento. 
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Figura 14- Microscopia do lavado vaginal de camundongos fêmeas no estro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MARCONDES, BIANCHI, TANNO, 2002. 

 

- Metaestro (21h): Aumenta o número de leucócitos e diminuem as células 

nucleadas e de descamação (Figura 14). A vagina apresenta tecidos pálidos de 

secos. 

Figura 15- Microscopia do lavado vaginal de camundongos fêmeas no metaestro. 

                                             

Fonte: Adaptado de MARCONDES, BIANCHI, TANNO, 2002. 

- Diestro (57h): Predomínio de leucócitos no lavado (Figura 15). A vagina 

apresenta-se fechada e com tecidos azulados. 

Figura 16- Microscopia do lavado vaginal de camundongos fêmeas no diestro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MARCONDES, BIANCHI, TANNO, 2002. 
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Os grupos de animais foram distribuídos de modo a manter nas caixas 

fêmeas que estejam na mesma fase do ciclo. As fêmeas virgens foram, então, 

acasaladas com machos da mesma linhagem e a presença do plug vaginal (tampão 

de esperma coagulado) foi considerado como indicativo de prenhez, sendo este dia 

considerado primeiro dia de gestação.  

Para a infecção com o T. gondii, 30 a 45 dias antes dos testes in vivo, um 

grupo de camundongos foi infectado com 20 cistos da cepa ME-49 do parasito, cepa 

cistogênica. Após este período, estes animais foram eutanasiados e tiveram seus 

cérebros removidos, mascerados e solubilizados em 1 ml de PBS, pH 7,4.  

Posteriormente uma alíquota de 30 µL deste mascerado foi observado em 

microscópio óptico (x 400) para quantificação dos cistos lá presentes. Então, no 

primeiro dia de prenhez foi feita a infecção com 20 cistos, por via oral, da cepa ME-

49 do T. gondii, obtidos destes animais. Os grupos compostos de três fêmeas 

prenhes foram organizados da seguinte maneira: controles (não infectado e 

infectado) e grupos-teste (Timol ou Estragol 100 mg/Kg uma dose diária ou 50 

mg/Kg duas doses diárias). 

Os tratamentos foram iniciados 24 horas após a infecção e prosseguiram por 

seis dias consecutivos. No 16º dia de prenhez, os animais controles e experimentais 

foram anestesiados, com cetamina/xilazina, e posteriormente eutanasiados por 

deslocamento cervical. Em seguida o abdômen foi aberto seguindo linha alba e o 

útero foi exposto e removido. O útero foi mergulhado em PBS e então foi feita a 

avaliação dos sítios de desenvolvimento embrionário e fetal quanto ao número de 

reabsorções, fetos vivos e fetos mortos. A viabilidade fetal foi determinada pelo 

estímulo tátil. Todos os fetos foram examinados quanto a anomalias externas 

aparentes, com os parâmetros reprodutivos sendo calculados da seguinte forma: 

 

• Índice de perda pós-implantação: 

 Nº de implantações – Nº de fetos vivos X 100/ Nº de implantações 

 

• Taxa de viabilidade fetal: 

 Total de fetos vivos X 100/ Total de sítios 

 Por fim, foi feita a remoção dos olhos para fixação e observação em 

microscopia eletrônica de transmissão. 
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 Em um segundo esquema experimental, foi observada a ação dos diferentes 

tratamentos em um modelo de infecção congênita em uma fase intermediária da 

gestação. 

 Neste esquema, com base no trabalho de Wang e colaboradores (2011), uma 

proporção de três fêmeas/macho, no mesmo estágio de ciclo estral, foi formada para 

o acasalamento e então foram observadas diariamente até ser verificada a presença 

do plug vaginal, indicativo do primeiro dia de prenhez. Finalmente, no décimo dia de 

prenhez foi feita a infecção com 10 cistos da cepa ME-49 do T. gondii. 

 Os grupos experimentais foram distribuidos da seguinte forma: controles (não 

infectado e infectado) e grupos-teste (Timol ou Estragol 100 mg/Kg por vo ou sc/ 

uma dose diária). Nestes experimentos os tratamentos foram iniciados 24 horas 

após a infecção e permaneceram por um período de seis dias consecutivos. 

 Finalmente, no dia do nascimento, os filhotes foram pesados e o peso entre 

os diferentes grupos foi comparado. Este procedimento se repetiu no 30° dia de vida 

dos filhotes.  

 

3.9 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

 

Para realização da análise dos tecidos por microscopia eletrônica de 

transmissão, os tecidos foram inicialmente fixados numa solução preparada com 

cacodilato de sódio 0,1 M/ paraformaldeído 4%/ Glutaraldeído 2,5% por pelo menos 

24 horas.  

Em seguida este material foi armazenado e levado ao Laboratório de 

Microscopia e Microanálise (LAMM) do Centro de Tecnologias Estratégicas do 

Nordeste (CETENE) em Recife/PE, para o inicio do processamento do material, que 

se deu da seguinte maneira: 

1) Retirada do fixador e lavagem das amostras, 3x por 10 minutos com 

tampão cacodilato de sódio; 

2) Pós fixação, por uma hora, com ósmio 2% + cloreto de cálcio 5 mM e 

ferrocianeto de potássio 0,8% em tampão cacodilato de sódio. Este reação deve ser 

realizada ao abrigo de luz, devido à fotossensibilidade dos reagentes, e tem como 

objetivo fixar os fosfolipídios das membranas e iniciar o contraste do material; 

3) Nova lavagem com tampão, 2x por 10 minutos e 1x por 10 minutos com 

água destilada; 
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4) Contrastação com acetato de uranila 5% (fotossensível) por 1 hora para 

realçar o aspecto trilaminar das membranas. A lavagem com água destilada que 

precede esta etapa tem de ser bem realizada uma vez que a uranila precipita 

quando entra em contato com qualquer tampão; 

5) Lavagem com água destilada, 3x por 10 minutos; 

6) Desidratação em séries crescentes de acetona (30, 50, 70, 90 e 3x 100%) 

por 15 minutos, nesta etapa toda a água é retirada do material e este torna-se 

miscível na resina; 

7) Infiltração gradual com resina epóxi. O material é colocado nas seguintes 

proporções de acetona/ resina: 2:1; 1:1 e 1:2 em homogeneizador por 24 horas cada 

etapa. Por fim o material é colocado em resina pura em estufa aquecida a 60°C por 

3 dias; 

8) Retirada dos blocos dos tubos onde estavam contidos; 

9) Cortes semifinos do tecido, 190nm em micrótomo UC6 – Leica, com 

posterior coloração com azul de toluidina e observação em microscópio de luz, para 

delimitação da área a ser analisada; 

10) Cortes ultrafinos, 60nm no mesmo micrótomo; 

11) Contrastação com uranilia 5%, por 25 minutos, e chumbo, 3 minutos; 

12) Lavagem com água destilada, 3x por 1 minuto; 

13) Deixar material secar e adicioná-lo em grade de níquel: observar material 

no microscópio de transmissão. 

 

3.10 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

Neste experimento utilizou-se amostras provenientes de cultura de 

macrófagos e de células HeLa, cultivadas conforme descrito acima. Para a cultura 

de macrófagos as células foram obtidas de lavado peritoneal de camundongos 

sadios e então cultivadas (105 células por poço) em lamínulas circulares em placas 

de 24 poços por 24h. As células HeLa foram cultivadas na mesma quantidade e da 

mesma forma que os macrófagos. Contudo, após 24h estas células foram infectadas 

com taquizoítos da cepa RH na proporção de 2:1 célula, por um período de 4h. 

Decorrido este tempo as células foram lavadas com PBS para retirada dos parasitos 

livres. 
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 Finalmente as culturas, infectadas ou não, foram fixadas em paraformaldeído 

4% por 30 minutos e levadas para o Laboratório Institucional de Microscopia 

Eletrônica de Varredura – LIMEV, UFRN, onde as culturas nas lamínulas foram 

colocadas em um suporte, para metalização, e a seguir levadas ao microscópio de 

varredura para observação das estruturas celulares. 

    

3.11 COMITÊ DE ÉTICA 

 

Os testes com animais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da UFRN sob o número de protocolo 043/2010. 

 

 

 

3.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram expressos em média ± desvio padrão e as diferenças entre 

os grupos foram determinadas através da Análise de Variância (ANOVA). As 

diferenças entre os grupos foram consideradas estatisticamente significativas 

quando o valor de p foi  0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA E DETERMINAÇÃO DA DL50 

 

Com relação aos tratamentos em dose única, usando a via oral, o Timol 

causou mortalidade, além de sinais importantes, nas três maiores doses (Tabela 2). 

A maior taxa de mortalidade (100%) foi observada apenas na mais alta dose 

administrada (5000 mg/Kg). O grupo tratado com a dose de 78,12 mg/Kg apresentou 

sobrevida de 100%. Os principais sinais observados foram: piloereção, tremores e 

hipoatividade. A DL50 determinada neste experimento foi de 1920 mg/Kg de animal. 

Quanto ao Estragol, dose única, foram observadas mortalidade ou sinais 

importantes nas duas maiores doses testadas (Tabela 2). Contudo em nenhum 

grupo foi visto 100% de mortalidade, desse modo não foi possível determinar a DL50 

para este composto. 

Administrando os compostos por quatro dias consecutivos o Timol causou 

elevada taxa de mortalidade (66%), além de outros sinais clínicos importantes a 

partir da dose de 250 mg/Kg/peso (Tabela 3). Porém, pelo fato de não se obter 

100% mortalidade em nenhum dos grupos testes, não foi possível estabelecer a 

DL50 nesta análise. Já o Estragol apresentou-se pouco tóxico, uma vez que não 

causou sinais importantes em nenhuma das doses testadas.  
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Tabela 2- Efeitos da toxicidade aguda, em dose única, do Timol e Estragol em 
camundongos Swiss. 

Monoterpenos 

(mg/kg) 

 Camundongos  Dias após 

adminstração 

 

Efeitos orgânicos 

observados    Sexo M/T   

Timol 

0 
 

 

Fêmeas 

 

0/6 
 

 

- 

 

Ss 

19,5  Fêmeas 0/6  - Ss 

78,12  Fêmeas 0/6  - Ss 

312,5  Fêmeas 1/6  2 e 3 
Piloereção, tremores, 

hipoatividade e morte. 

1250  Fêmeas 2/6  2 - 4 
Piloereção, tremores, 

hipoatividade e morte. 

5000  Fêmeas 6/6  1 
Piloereção, tremores, 

hipoatividade e morte. 

Estragol        

0  Fêmeas 0/6  - Ss 

19,5  Fêmeas 0/6  - Ss 

78,12  Fêmeas 0/6  - Ss 

312,5  Fêmeas 0/6  - Ss 

1250  Fêmeas 0/6  - Piloereção. 

5000   Fêmeas 4/6   - 
Piloereção, tremores, 

hipoatividade e morte. 

M/T = Número de camundongos mortos/ camundongos tratados; Ss = sem sinais de toxicidade 

durante o período observado. 
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Tabela 3- Efeitos da toxicidade aguda, por quatro dias consecutivos com doses 
diárias, do Timol e Estragol em camundongos Swiss. 

Monoterpenos 

(mg/kg) 

 Camundongos   Dias após 

administração 

 

 Efeitos orgânicos 

observados    Sexo M/T   

Timol 

0 
 

 

Fêmeas 

 

0/3 
 

 

- 

 

Ss 

62,5  Fêmeas 0/3  - Ss 

250  Fêmeas 0/3  1-4 

Piloereção, tremores, 

dilatação abdominal, 

vocalização constante e 

hipoatividade. 

1000  Fêmeas 2/3  1-4 

Piloereção, tremores, 

dilatação abdominal, 

hipoatividade e morte. 

Estragol        

0  Fêmeas 0/3  - Ss 

62,5  Fêmeas 0/3  - Ss 

250  Fêmeas 0/3  - Ss 

1000   Fêmeas 0/3  - Ss  

M/T = Número de camundongos mortos/ camundongos tratados; Ss = sem sinais de toxicidade 

durante o período observado. 

 

A administração do Timol e do Estragol, por oito dias consecutivos, na dose 

de 100 mg/Kg/peso foi utilizada para verificar a toxicidade desta dose, que foi 

escolhida para ser utilizada nos testes in vivo, esta é similar à de sulfadiazina, 

atualmente utilizada na terapêutica da toxoplasmose (KAYE, 2010). Neste período 

foi observado piloereção leve nos animais tratados com Timol apenas entre o quarto 

e sexto dia de tratamento. Contudo, após este período os animais não apresentaram 

sinais relevantes. Os animais que receberam o Estragol não apresentaram sinais 

visíveis. 
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ANÁLISE PATOLÓGICA: HEPÁTICA 

 

No presente trabalho foi realizada a análise histopatológica dos tecidos 

hepáticos dos animais tratados com o Timol e o Estragol. Os resultados desta 

pesquisa são mostrados nas figuras 16; 17 e 18: 

 

Figura 17- Características anátomo-patológica do parênquima hepático dos animais 
tratados com diferentes doses do Timol em apenas uma administração. 
Controle Não 

Tratado 

Lóbulos e parênquima bem 

preservados; tríade portal organizada; 

cápsula, veia centrolobular (seta), 

cordões e sinusóides íntegros. 

 

Tratamento 

dose única 

5000 mg/Kg* 

Parênquima e veia centro lobular 

preservados; cordões e tríade portal 

organizados; cápsula íntegra. Focos 

de infiltrados celulares (seta) e pontos 

hemorrágicos difusos pelo tecido. 

 

Tratamento 

dose única  

1250 mg/Kg 

Parênquima e veia centro lobular 

preservados; cordões e tríade portal 

organizados; cápsula íntegra. Focos 

de infiltrados celulares (seta) difusos 

pelo tecido. 
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 *A análise patológica no grupo: Tratamento dose única 5000 mg/Kg, foi realizada a partir de um 
animal na hora de sua morte. 

 

 

Figura 18- Características anátomo-patológica do parênquima hepático dos animais 

tratados com diferentes doses do Timol administradas 4 ou 8 vezes. 
Controle Não 

Tratado: 

Lóbulos e parênquima bem 

preservados; tríade portal 

organizada; cápsula, veia 

centro lobular, cordões e 

sinusóides íntegros. 

 

Tratamento 

dose única  

312,5 mg/Kg 

Parênquima e veia centro lobular 

preservados; cordões e tríade portal 

organizados; cápsula íntegra. 

Pequeno número de pontos 

hemorrágicos e infiltrados celulares 

(área circulada). 

 

Tratamento 

dose única   

78,12 mg/Kg 

e 19,5 mg/Kg 

Similares ao controle não tratado. 
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Tratamento dose 

1000 mg/Kg (4 

dias): 

Parênquima e veia centro 

lobular preservados; cordões e 

tríade portal organizados; 

cápsula íntegra (seta). Pontos 

hemorrágicos presentes e 

agregados leucocitários 

ausentes. 

 

Tratamentos dose 

250 e 62,5 mg/Kg 

(4 dias): 

Similares ao controle não 

tratado. 

 

 

Tratamento dose 

100 mg/Kg (8 

dias) 

Similares ao controle não 

tratado. 

 

 

  

Figura 19- Características anátomo-patológica do parênquima hepático dos animais 

tratados com diferentes doses do Estragol, administradas 1, 4 ou 8 vezes. 
Controle Não Tratado Lóbulos e parênquima bem 

preservados; tríade portal 

organizada; cápsula, veia centro 

lobular, cordões e sinusóides 

íntegros. 
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Tratamentos 1250 – 

19,5 mg/Kg (Dose 

única) 

Similar ao controle não tratado. 

 

Tratamentos 1000 – 

62,5 mg/Kg (4 dias) 

Similar ao controle não tratado. 

 

Tratamento 100 

mg/Kg (8 dias) 

Similar ao controle não tratado. 

 

 

Só foi possível analisar o efeito tóxico do Estragol no tecido hepático a partir 

da concentração de 1250 mg/Kg/peso, uma vez que parte do material se perdeu 

durante o processamento dos tecidos. Contudo, nesta elevada concentração o 

Estragol não ocasionou manifestações hepáticas evidentes. 

 

ENSAIOS DE CITOTOXICIDADE E ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA IN VITRO 

 

 A tabela 4 sumariza os ensaios de citotoxicidade e atividade antiproliferativa 

do Timol e Estragol. Foram determinados os valores da concentração inibitória para 

50% das células (IC50) em quatro tipos celulares: Hep G2, HEK-293, HeLa e 

macrófagos peritoneais murinos. Foi avaliada ainda a correlação entre citotoxicidade 



57 

 

hepática in vitro e in vivo através da dose letal mínima para 30% das células 

hepáticas (MLD 30) (MADUREIRA et al., 2002). 

 

Tabela 4- Citotoxicidade e atividade antiproliferativa do Timol e do Estragol em linhagens de 
células HEP G2, HEK293, HeLa e macrófagos murinos utilizando o teste de MTT. 

Monoterpenos  
MLD 30 (µg/ml) IC50 (µg/ml) 

HEPG2 HEPG2 HEK293 HeLa Macrófago 

Timol 169,5 218,3 212 182,2 92,1 

Estragol 1006,4 2280,3 1960,6 2683,9 266,8 

 

Neste ensaio o Timol apresentou uma maior citotoxicidade em relação ao 

Estragol nos macrófagos peritoneais murinos. Contudo tanto o Timol quanto o 

Estragol não apresentaram atividade antiproliferativa nas linhagens imortalizadas 

testadas no experimento.  

As figuras 19; 20; 21 e 22 apresentam a comparação da viabilidade celular, 

verificada através do ensaio de citotoxicidade usando MTT, com diferentes 

concentrações do Timol e Estragol, após 24h de incubação com as células: HEK293, 

HeLa, HEP G2 e macrófagos peritoniais murinos, respectivamente. 

 

Figura 20- Viabilidade da célula HEK 293 após incubação com Timol ou Estragol por 24 
horas. 

 



58 

 

Figura 21- Viabilidade da célula HeLa após incubação com Timol ou Estragol por 24 horas. 

 

 

 

Figura 22- Viabilidade da célula Hep G2 após incubação com Timol ou Estragol por 24 
horas. 
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Figura 23- Viabilidade de macrófagos peritoniais murinos após incubação com Timol ou 
Estragol por 24 horas. 

 

 

ATIVIDADE DE SEQUESTRO DO RADICAL DPPH 

 

A atividade antioxidante do Timol e Estragol, avaliada pelo teste de sequestro 

do radical DPPH, está sumarizada na Figura 23. É possível observar uma curva de 

atividade dose-resposta no Timol e no controle com Ácido Ascórbico. Quanto maior 

a concentração do Timol, maior foi a porcentagem de sequestro do radical. 

O máximo valor encontrado de atividade antioxidante foi de 73,4% do Timol 

na concentração de 2000 µg/ml. O Estragol não apresentou atividade antioxidante 

em nenhuma das concentrações analisadas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Figura 24- Porcentagem de sequestro do radical DPPH, pelo Timol, Estragol e Ácido 
Ascórbico. 

 

 

DOSAGEM DE NITRITO EM CULTURA DE MACRÓFAGOS PERITONIAIS 

MURINOS 

 

Os valores obtidos através da dosagem de nitrito em microplacas (Figura 24) 

são apresentados na Figura 25. Os valores obtidos na curva padrão de nitrito 

(pontos vermelhos), são comparados com os obtidos nas diferentes concentrações 

de Timol, Estragol e controles (meio de cultura sem drogas ou com LPS). 
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Figura 25- Fotografia de uma microplaca com os resultados obtidos na dosagem de nitrito. 

 

C= Controle com apenas meio de cultuda; T1-T3 e E1-E3= Diferentes concentrações do Timol e 
Estragol, respectivamente; LPS= Controle positico; A1-A3, triplicata das amostras. 

 

Os valores obtidos com Timol não foram relevantes em relação ao controle 

negativo. Contudo, o Estragol nas concentrações de 150, 75 e 37,5 μg/mL estimulou 

uma produção de nitrito, nos macrófagos peritoniais murinos de 9,03; 10,21 e 12,77 

μM, respectivamente. Por esta medida indireta confirma-se que este composto é 

capaz de estimular a produção de óxido nítrico. 

O controle com LPS apresentou um estímulo na produção de óxido nítrico 

bem superior aos grupos-teste, 33,73 μM. Este valor encontra-se exatamente dentro 

da curva padrão de nitrito (Figura 25). 
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Figura 26- Valores obtidos na dosagem de nitrito do Timol e Estragol, além dos controles, 
correlacionados com os pontos da curva padrão. 

 

LPS: Controle positivo contendo 2 μg/mL de LPS; Estragol 37,5 - 150: Cultura de macrófagos 
contendo entre 37,5 - 150 μg/mL de Estragol; Timol 25 - 100: Cultura de macrófagos contendo entre 
25 - 100 μg/mL de Timol; Controle: Cultura de macrófagos contendo apenas meio de cultura. 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA 

 

Bolsa de Ar 

 

 Os resultados obtidos no experimento de bolsa de ar mostram que todas as 

doses testadas de Timol (50 e 100 mg/Kg) e Estragol (50, 100 e 200 mg/Kg) por via 

oral, apresentaram atividade antiinflamatória. Estes atuaram reduzindo 

significativamente o número de leucócitos que, induzidos pela carragenina 1%, 

migraram para a bolsa de ar, quando comparados ao controle não tratado. Alguns 

grupos, inclusive, foram similares à droga padrão, indometacina (Figura 26). 
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Figura 27- Gráfico apresentando o número de leucócitos que migraram para bolsa de ar, 
após injeção de carragenina 1%. 
 

Controles - Carragenina: Animais que receberam a carragenina na bolsa de ar e PBS por via oral; 
Indometacina: Animais tratados com Indometacina 5mg/Kg por via oral. 
 

 

Edema de pata 

 

 Neste experimento, as doses de Timol e Estragol (50 e 100 mg/Kg), por via 

oral, apresentaram a capacidade de reduzir significativamente o edema induzido 

pela injeção local de carragenina 1% na pata do animal, quando comparado ao 

controle não tratado, após o período de uma hora e trinta minutos (Figura 27). A 

maioria das concentrações apresentou atividade semelhante ao controle tratado com 

indometacina. 
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Figura 28- Gráfico apresentando a porcentagem de inflamação após injeção de carragenina 
1% na pata de camundongos Swiss. 

 

Controles - Carragenina: Animais que receberam carragenina na pata e PBS por via oral; 
Indometacina: Animais tratados com Indometacina 5mg/Kg, via oral. 

 

ATIVIDADE ANTI-TOXOPLÁSMICA IN VIVO 

 

 Nos animais infectados com a cepa virulenta RH do T. gondii e submetidos 

aos diferentes esquemas de tratamentos, houve diferença significativa apenas entre 

o controle não tratado e o controle tratado com sulfadiazina (Figura 28). Destaca-se 

neste experimento a eficiência deste modelo proposto, uma vez que foi possível 

diferenciar os animais não tratados, dos tratados com uma droga eficiente. Mesmo 

quando as drogas-teste se mostraram inativas neste ensaio. 
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Figura 29- Gráfico de sobrevivência de camundongos infectados com 10³ taquizoítos da 
cepa RH do Toxoplasma gondii e submetidos a diferentes tratamentos. 

 

Nos animais infectados com a cepa cistogênica ME-49 do T. gondii e tratados 

por seis dias consecutivos, a observação pelo período de 30 dias mostrou que a 

mortalidade só ocorreu no grupo controle infectado e não tratado e no grupo tratado 

com Timol por via oral (Figura 29).  

Os grupos de animais tratados com Timol, via subcutânea, e Estragol, via oral 

ou subcutânea, apresentaram uma diferença significativa na sobrevida em relação 

ao grupo controle não tratado (Figura 29). Desse modo ficou evidente a atividade 

anti-toxoplásmica destes esquemas terapêuticos. Este modelo proposto para 

triagem de moléculas com atividade anti-toxoplásmica se mostra, portanto, eficiente. 
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Figura 30- Gráfico de sobrevivência de camundongos infectados com 25 cistos da cepa ME-
49 do Toxoplasma gondii e submetidos a diferentes tratamentos. 

 

 

INFECÇÃO CONGÊNITA 

 

 O esquema inicial proposto para triagem de drogas contra toxoplasmose 

congênita, no inicio da gestação, apresentou importantes limitações devido ao alto 

número de fêmeas que não levaram a gestação a termo, como observado em todos 

os grupos de animais infectados, desse modo dificultando a análise de sua prole. 

 Porém, vale destacar no que diz respeito à taxa de viabilidade fetal, que 

houve um discreto aumento nesta taxa, nos animais tratados com o Estragol, duas 

doses diárias, quando comparadas com o controle infectado e não tratado (Tabela 

5).  
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Tabela 5- Efeito de diferentes tratamentos no número de abortos, índice de perda pós-
implantação e taxa de viabilidade fetal de fêmeas prenhes infectadas com a cepa ME-
49 do Toxoplasma gondii. 

Esquemas de Tratamento % Abortos Índice de Perda 

Pós-Implantação 

Taxa de 

Viabilidade Fetal 

Timol: 1 dose diária 100 - - 

Timol: 2 doses diárias 33,3 70% 30% 

Estragol: 1 dose diária 100 - - 

Estragol: 2 doses diárias 33,3 9,1% 90,9% 

Controle: Infectado não tratado 33,3 11,1% 88,9% 

Controle: sadio não tratado 0 0% 100% 

 

Quanto ao segundo esquema de triagem de drogas contra toxoplasmose 

congênita, numa fase intermediária da gestação, foi possível observar que o peso 

dos neonatos de mães infectadas e tratadas com Estragol, pela via subcutânea, foi 

significativamente maior do que o peso dos filhotes de mães infectadas e não 

tratadas, sendo similar ao peso de filhotes de mães não infectadas (Figura 30). 

 

Figura 31- Peso neonatal de filhotes de mães infectadas pela cepa ME-49 do T. gondii e 
submetidas a diversos tratamentos. 

 

Inf.: Filhotes de mães infectadas e não tratadas (n=31); Controle: animais não infectados e não 
tratados (n=19); Est. oral: Estragol, via oral (n=12); Est. Sub.: Estragol, via subcutânea (n=28); Timol 
sub.: Timol, via subcutânea (n=14). 

 

Quando foi considerado o peso dos filhotes após 30 dias de nascimento, 

observa-se um peso significativamente maior naqueles de mães infectadas e 

tratadas com Timol e Estragol via subcutânea, em relação aos filhotes de mães 

infectadas e não tratadas (grupo controle) (Figura 31). 
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Figura 32- Peso de filhotes de 30 dias de mães infectadas pela cepa ME-49 do T. gondii e 
submetidas a diversos tratamentos. 

 

Inf.: Filhotes de mães infectadas e não tratadas (n=26); Controle: animais não infectados e não 
tratados (n=12); Est. oral: Estragol, via oral (n=10); Est. Sub.: Estragol, via subcutânea (n=27); Timol 
sub.: Timol, via subcutânea (n=9). 

 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

 

 Não foi possível realizar a observação dos tecidos processados através da 

microscopia eletrônica de transmissão, uma vez que houve falha no processamento 

que inviabilizou a correta observação e análise. Dado o tamanho dos olhos do feto 

de camundongos não foi possível, por limitação técnica, expor a neuroretina através 

dos cortes histológicos e, deste modo, o background ficou intenso não permitindo 

contrastes de modo a confirmar lesões oculares ou presença do parasito. 

 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

 Através deste método foi possível observar que as estruturas celulares 

ficaram bem preservadas. A figura 32 nos mostra 2 macrófagos: um normal e outro 

aparentemente ativado. A figura 33 nos mostra um grupo de taquizoítos da cepa RH 

e a figura 34 uma célula cercada por parasitos. 
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Figura 33- Microscopia eletrônica de varredura de cultura de macrófagos, ilustrando um 
macrófago aparentemente ativado à esquerda e um não ativado à direita. 

 

Fonte: Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose - LaBMAT. 

 
Figura 34- Microscopia eletrônica de varredura de cultura de HeLa infectada com 
taquizoítos da cepa RH do T. gondii, ilustrando um grupo de parasitos livres. 

 

Fonte: Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose - LaBMAT. 
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Figura 35- Microscopia eletrônica de varredura de cultura de HeLa infectada com 
taquizoítos da cepa RH do T. gondii, ilustrando um grupo de parasitos ao redor de uma 
célula. 

 

Fonte: Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose - LaBMAT. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 A fase inicial deste trabalho consistiu na avaliação da segurança dos 

compostos Timol e Estragol, tanto in vivo quanto in vitro, além da determinação das 

doses terapêuticas a serem utilizadas nos testes para validação destes 

monoterpenos como agentes ativos anti-toxoplásmicos. 

A análise dos dados de toxicidade aguda evideciam que o Estragol, 

administrado uma única vez, apresenta uma baixa toxicidade aguda, pois até a 

concentração de 5000 mg/Kg (maior dose testada) foi incapaz de causar 100% de 

mortalidade nos grupos. Este é um dado relevante considerando que esta é a mais 

alta concentração recomendada para testes deste tipo in vivo (ANVISA, 2004). A 

partir destes dados, utilizando parte do preconizado pela ANVISA, este composto foi 

considerado como seguro para testes com animais. 

Apesar do Timol apresentar uma toxicidade mais pronunciada do que o 

Estragol, também pode ser considerado seguro para os testes in vivo contra 

toxoplasmose, pois sua DL50 (1920 mg/Kg, ou seja, moderadamente tóxico) ainda se 

encontra bem acima das doses usualmente utilizadas para terapêutica da 

toxoplasmose (KAYE, 2010).  

Pode-se constatar, comparando a DL50 destes compostos purificados com 

seus óleos essenciais, que a DL50 encontrada no presente estudo para o Timol foi 

menor do que a encontrada para seu óleo essencial de origem (7,1 mg/Kg). Já o 

Estragol foi tão pouco tóxico quanto seu óleo essencial de origem em estudos 

anteriores conduzidos por nosso grupo (MOTA et al., 2012). Quando comparamos 

esses valores com outros dados já publicados, observamos que a DL50 encontrada 

nesta pesquisa nos apresenta um perfil menos tóxico do Timol, para o Estragol a 

baixa toxicidade foi condizente com a literatura (JENNER et al., 1964; HAGAN et al., 

1967; PAULA et al., 2007). 

Com relação ao tratamento por quatro dias consecutivos, ambos os 

esquemas de tratamento usando Timol ou Estragol apresentaram uma DL50 acima 

da maior concentração testada (1000 mg/Kg), desse modo apresentaram toxicidade 

aguda similar à observada para seus óleos essenciais de origem (MOTA et al., 

2012). 

O esquema terapêutico utilizando Timol ou Estragol por oito dias 

consecutivos, na concentração de 100 mg/Kg/peso foi utilizado para verificar a 
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toxicidade desta dose, a qual foi escolhida para ser utilizada nos testes in vivo. Após 

os testes de toxicidade aguda, não foi observado efeito ou alterações de monta que 

possam considerar esta concentração como tóxica. Sendo assim possível utilizá-la 

nos testes subsequentes. Contudo, ressalta-se que para se ter um completo perfil 

toxicológico dos compostos, seria necessária a realização de metodologias 

adicionais (ANVISA, 2004).  

A análise patológica foi realizada a partir dos testes de toxicidade aguda e o 

órgão escolhido para esta análise foi o fígado, importante no metabolismo de 

primeira passagem quando usada a via oral de tratamento. O parênquima hepático é 

composto principalmente de hepatócitos. Estas células são capazes de realizar 

quase todas as funções atribuídas a esse órgão, sendo considerada a célula mais 

multifuncional do organismo. Os hepatócitos fazem limite com canais biliares e 

espaços sanguíneos denominados sinusóides. O sangue flui por estes espaços em 

direção radial até alcançar a veia centrotubular, que o conduz para as veias 

hepáticas e veia cava inferior (GARTNER; HIATT, 2007; SHERLOCK, 1978).  

A ingestão de algumas substâncias tem efeito direto e dose-dependente 

sobre os hepatócitos, pressupondo que a quantidade ingerida é que vai ser o ponto 

que determina o seu potencial hepatotóxico. Uma alteração hepática verificada em 

casos de hepatotoxicidades é o aparecimento de necrose celular, também é comum 

se observar a presença de pontos hemorrágicos e agregados leucocitátios 

(SHERLOCK, 1978). 

A avaliação patológica dos presentes resultados (presença de pontos 

hemorrágicos e infiltrados celulares nas maiores doses) sugere que parte da 

toxicidade observada do Timol, nas concentrações mais altas, pode estar 

relacionada com sua forma de administração. Uma vez que, passando pelo 

metabolismo de primeira passagem, no fígado, as substâncias são modificadas 

estruturalmente antes de serem transportadas para a corrente sanguínea podendo, 

desta forma, alterar sua atividade, semelhante ao que acontece com pró-drogas. 

Contudo, quando em concentrações elevadas, a substância pode superar a 

capacidade hepática, levando a danos neste órgão.  

Já para o Estragol, este padrão não foi observado, possivelmente porque não 

houve como analisar a mais alta concentração na dose única (por problemas no 

processamento da amostra). Além do mais, a baixa toxicidade aguda observada em 

animais já sugeria menores lesões teciduais do Estragol em relação ao Timol. 



73 

 

Posteriormente foram obtidos os dados de citotoxicidade dos compostos, com 

o Timol apresentando efeitos tóxicos bem mais pronunciados do que o Estragol, 

corroborando as observações da toxicidade aguda. A baixa citotoxicidade observada 

no Estragol também corrobora as observações dos testes de toxicidade aguda. 

Comparando-se estes resultados com os anteriormente obtidos pelo nosso 

grupo (MOTA et al., 2012), é possível constatar que o Timol apresenta efeito 

citotóxico maior que o seu óleo essencial de origem. Já o Estragol se apresenta 

pouco tóxico, de forma similar ao óleo do qual este foi isolado. Diferenças deste tipo 

também ja foram observadas em estudos recentes (MEDEIROS et al., 2011). 

Óleos essenciais voláteis, além de sua hidrofobicidade, apresentam a 

característica de possuírem um potencial efeito citotóxico para diferentes linhagens 

celulares e microrganismos. Este efeito tóxico comumente é atribuído à capacidade 

que seus constituintes principais (monoterpenos como Timol, Cavacrol e Estragol) 

têm de se incorporar à membrana celular, levando à desorganização de sua 

estrutura e perda de suas funções normais (AHMAD et al., 2011). 

Quanto à atividade antiproliferativa, esta vem sendo alvo de diversas 

pesquisas, muitas delas a partir de produtos obtidos de fontes naturais. Logo, estes 

são considerados fontes promissoras de novas terapias alternativas (ARIFFIN et al., 

2009; FERREIRA, 2011; SUFFNESS; PEZZUTO, 1990). Neste contexto o método 

do MTT, apesar de algumas limitações (WANG; HENNING; HEBER, 2010), ainda é 

amplamente utilizado neste tipo de investigação; sendo bastante aceito e 

reconhecido (FARABEGOLI et al., 2007; THANGAPAZHAM et al., 2007; WANG; 

HENNING; HEBER, 2010). 

Os gráficos de citotoxicidade das linhagens secundárias apresentaram 

valores de IC50 superiores aos classificados como ativos contra linhagens tumorais, 

até mesmo com o Timol, que apresenta uma citotoxicidade mais pronunciada; 

corroborando com os resultados obtidos por Escobar e colaboradores (2010) com 

células Vero e THP-1. Uma baixa citotoxicidade também foi observada nas células 

de linhagem primária. Sendo assim possível fazer uma correlação com os dados 

obtidos de toxicidade aguda, os quais também não apresentaram toxicidade 

elevada. 

 A análise posterior consistiu em investigar a capacidade antioxidante dos 

compostos. Alguns trabalhos na literatura indicam que o método do sequestro do 

radical DPPH pode ser utilizado para avaliar a capacidade antioxidante total de 
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compostos e extratos de origem vegetal e algas (WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 

1995; ZHAO et al., 2006; BARLA et al., 2007). Desse modo, pode-se padronizar e 

avaliar a capacidade antioxidante total do Timol e Estragol, fornecendo dados 

importantes para pesquisas de novas drogas contra protozoários de modo geral.   

 A excelente ação antioxidante do Timol foi confirmada neste trabalho, 

inclusive similar aos seus isotipos obtidos de diferentes gêneros vegetais (KULISIC 

et al., 2004; MIGUEL et al., 2010; MILOS; MAKOTA, 2011) e até mesmo em sua 

forma sintética e comercializada (ÜNDEGER et al., 2009). 

 Já o Estragol não apresentou capacidade antioxidante detectável por este 

método, apesar de algumas pesquisas mostrarem que o óleo essencial de origem 

deste composto, C. zenhtneri, bem como de outras espécies do gênero, apresentam 

esta atividade (MORAIS et al., 2006), possivelmente nestas espécies o efeito 

antioxidante foi causado por outras moléculas presentes e/ou seus isotipos. Outros 

monoterpenos também aparecem como tendo capacidade antioxidante (KULISIC et 

al., 2004; MILOS; MAKOTA, 2011). 

 Apesar de extremamente benéfica para o organismo (AZZI; DAVIES; KELLY, 

2004; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2006) a ação antioxidante aparece como 

exercendo certa proteção para parasitos intracelulares como, por exemplo, o T. 

gondii (MCCARTHY; DAVIS, 2003) o que de certa forma é compreensível uma vez 

que radicais livres atuam diretamente na eliminação deste tipo de parasito no meio 

intracelular. Logo, uma molécula como o Timol poderia ter ação direta e citotóxica 

contra o parasito, no meio extracelular, e no contexto intracelular celular poderia 

evitar a sua destruição. Já este mecanismo de ação não é observado no caso do 

Estragol. Contudo, estas colocações são apenas conjecturas e necessitam de outros 

métodos que possam elucidar os possíveis mecanismos de ação destes compostos. 

A ação imunomodulatória dos compostos foi verificada pela quantificação 

indireta da produção de óxido nítrico, através da dosagem de nitrito a partir de 

cultura de macrófagos, uma das células “chave” do sistema imune. A atividade 

imunomodulatória vem sendo investigada (CARRUTHERS; SUZUKI, 2007; 

OLIVEIRA, 2009) e é particularmente importante nos estudos envolvendo as 

interações parasito-hospedeiro. Uma vez que o Toxoplasma gondii possui a 

capacidade de modular a resposta imunológica do hospedeiro (CARRUTHERS; 

SUZUKI, 2007). 
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O Estragol foi capaz de estimular a produção de óxido nítrico em cultura de 

macrófagos, sendo esta ação bastante animadora, uma vez que o óxido nítrico é um 

dos principais componentes efetores do sistema imune na resposta contra o T. 

gondii (BRUNET, 2001; MELO; JENSEN; SAEIJ, 2011) desempenhando papel 

preponderante no equilíbrio parasito-hospedeiro, na fase de cronificação da 

toxoplasmose.  

De modo bastante relevante, não há estudos elucidando esta característica 

do Estragol (bem como do Timol). Deste modo, este dado pode vir a contribuir 

orientando para novas possibilidades no uso desta molécula como, por exemplo, no 

tratamento de outros protozoários intracelulares de importância médico-veterinária. 

Ao se analisar a segurança e se determinar as melhores doses terapêuticas, 

foram iniciados os testes in vivo, que consistiram inicialmente na avaliação da 

capacidade antiinflamatória dos compostos pelas metodologias de bolsa de ar e 

edema de pata.  

Estas são importantes ferramentas para a triagem de moléculas com 

potencial antiinflamatório. O modelo de edema de pata permite verificar 

principalmente a atividade anti-edematogênica do composto, a qual é composta por 

mediadores como: histamina, serotonina, prostaglandinas e óxido nítrico (MENDES 

et al., 2010). Fatores, estes, altamente importantes em parasitoses como a Malária e 

a Toxoplasmose  

Em nosso modelo proposto para medir as variações do edema de pata, foi 

utilizado um pletismômetro alternativo baseado no modelo proposto por Patil e 

colaboradores (2010). Após tratamento e administração da carragenina os animais 

foram monitorados e a variação no edema foi quantificada pela quantidade de 

líquido que este deslocou do nosso aparato. Este apareceu como uma alternativa 

simples, barata e reprodutível para realização deste ensaio imunológico indireto.  

O modelo de bolsa de ar nos revela a característica das moléculas impedirem 

a migração celular, que normalmente é orquestrada pela presença local de 

carragenina. Esta quantificação foi feita num sítio artificial, formado na região 

subcutânea pela injeção de ar nas costas do animal (KIM et al., 2006). Contudo este 

método não tem a capacidade de elucidar como os compostos-teste inibem a 

migração leucocitária induzida pela carragenina.  

Através destes dois métodos foi possível observar que ambas as moléculas 

alvo do estudo apresentaram importante ação antiinflamatória, sendo esta, inclusive, 



76 

 

comparável ao efeito da droga controle utilizada no experimento: o antiinflamatório 

não esteroidal indometacina.  

Na literatura há evidencias de que os compostos terpenóides podem ser 

promissores antiinflamatórios inibindo a produção de óxido nítrico (LIANG et al., 

2010) ou no caso de compostos monoterpenóides atuando inibindo também vias 

inflamatórias, como a sinalização pelo NF-kappaB (SALMINEN et al., 2008).  

O efeito antiinflamatório do Timol, obtido neste estudo, foi similar aos dados 

obtidos em trabalhos recentes (BRAGA et al., 2006; MENDES et al., 2010), que 

apontam para possibilidades bastante promissoras desta molécula.  Contudo, a 

partir de nossos métodos de triagem, não foi possível elucidar o mecanismo de ação 

deste composto. Apesar das evidências apontarem para inibição de importantes 

marcadores inflamatórios como a elastase (BRAGA et al., 2006) ou até mesmo Cox-

1 (MARSIK et al., 2005), não pode-se afirmar com certeza e testes futuros poderão 

confirmar esta hipótese.  

Já para o Estragol não há na literatura muitas informações acerca da 

capacidade antiinflamatória. De modo que este dado inédito obtido pode fornecer 

subsídios para novas pesquisas utilizando este composto. Esta capacidade 

antiinflamatória é de grande relevância na busca por protótipos de medicamentos 

que possam atuar no controle da toxoplasmose, pois o T. gondii pode induzir graves 

alterações com diversas áreas de inflamação (MILLER et al., 2009; SILVA et al., 

2009; PIFER; YAROVINSKY, 2011), inclusive em regiões de importante repercussão 

sistêmica, como no caso do sistema nervoso central e também na neuroretina 

(CARRUTHERS; SUZUKI, 2007; HERMES et al., 2008). 

 Finalmente foram realizados os testes contra a infecção pelo T. gondii. Neste 

caso foi possível observar, através da análise do gráfico de sobrevivência, que os 

tratamentos com Estragol, pelas vias oral e subcutânea, bem como Timol pela via 

subcutânea, foram eficientes em aumentar a sobrevida de animais infectados com a 

cepa moderadamente virulenta, e cistogênica, ME-49. Estes dados são semelhantes 

aos observados com a infusão de Artemísia annua (OLIVEIRA et al., 2009), a qual 

conseguiu um efeito similar ao observado com a droga padrão, sulfadiazina. 

Também foram similares aos encontrados por Martins-Duarte e colaboradores 

(2010) com o antifúngico fluconazol. 

 Quando avaliamos a ação dos tratamentos contra a cepa virulenta RH (tipo I), 

pudemos constatar que não houve ação significativa dos compostos, esses dados 
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foram similares aos observados por Grujic e colaboradores (2005), os quais também 

encontraram ação contra a cepa ME-49 e efeitos não significativos contra a RH. 

Possivelmente isso ocorre pelo fato do composto não ter uma ação rápida o 

suficiente para controlar a alta virulência da cepa RH.  

Cepas do tipo I parecem ter maior capacidade de migrar através de barreiras 

biológicas, incluindo a lâmina própria e submucosa (BARRAGAN; SIBLEY, 2002). 

Esta capacidade migratória, associada com a alta taxa de replicação, podem ser os 

responsáveis pela alta virulência da cepa. Além do mais, cepas do tipo I interferem 

com a ativação do NF-κB e induzem menor produção de IL-12 em macrófagos 

infectados in vitro sugerindo que o parasito pode ser capaz de modular a resposta 

imune do hospedeiro (TAIT et al., 2010). Sugere-se também que cepas do tipo I 

podem interferir na resposta mediada pelos linfócitos T CD8+ prejudicando-a por 

diferentes mecanismos, como: lise de efetores citolíticos (PERSSON et al., 2007) e 

por indução de apoptose (WEI et al., 2002). Desse modo, a deleção e 

desorganização da resposta mediada por linfócitos T CD8+ pode ser um dos 

mecanismos do parasito para alterar e/ou evadir da resposta imune (TAIT et al., 

2010). 

 O efeito do Timol, extraído da L. sidoides, já foi demonstrado contra a forma 

promastigota de Leishmania amazonensis (MEDEIROS et al., 2011). Também já foi 

observada atividade contra o Trypanosoma cruzi (ESCOBAR et al., 2010; 

SANTORO et al., 2007). Contudo, não há na literatura relatos da ação deste 

composto contra a cepa ME-49 do T. gondii em modelo murino. Este efeito pode ser 

observado contra uma outra cepa (PRU) do T. gondii, pelo composto terpenoide 

Carvacrol (DAHBI et a., 2010).  

 O Estragol apresentou ótimo resultado por ambas as vias de administração 

contra a cepa ME-49 do T. gondii, mostrando que a via de tratamento não apresenta 

relevância diante deste composto. Embora já se tenha verificado ação de um óleo 

essencial rico em Estragol na inibição do crescimento de T. cruzi (ESCOBAR et al., 

2009), o efeito deste monoterpeno contra T. gondii in vivo é um dado inédito na 

literatura. 

 Além de uma ação direta no parasito é possível que os compostos aumentem 

a sobrevida dos animais infectados pela sua ação antiinflamatória, também 

demonstrada nesta pesquisa. Deste modo, os animais sofreriam menos com a 

morbidade causada pela toxoplasmose e assim teriam um aumento da sobrevida. 
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Quanto à ação antioxidante, seria esperado uma menor ação do Timol contra o T. 

gondii, pois a ação antioxidante teoricamente protegeria o parasito. Todavia, a 

interessante ação observada com o Timol mostra que isso não ocorre, podendo 

inclusive agir de modo protetor contra os radicais livres gerados pela lesão tecidual 

provocada pela doença. 

 A parte final deste trabalho consistiu em analisar a eficiência do Timol e 

Estragol em dois modelos de infecção congênita, um baseado na infecção numa 

fase inicial da gestação e outro numa fase intermediária. 

 Na fase inicial da gestação, onde ocorrem os efeitos mais graves da 

toxoplasmose congênita, apesar do menor risco de transmissão (FIGUEIRÓ-FILHO 

et al., 2005), não houve melhora significativa nos parâmetros analisados. Deste 

modo, os tratamentos foram ineficazes em controlar a alta taxa de abortos, comum 

neste tipo de infecção. Talvez uma adequação deste modelo (COSTA et al., 2009) 

poderia discriminar melhor o efeito das drogas em evitar evitar ou diminuir a 

transmissão vertical e causar abortos. Uma adequação, por exemplo, poderia ser 

feita na carga parasitária utilizada na infecção experimental. 

Já no esquema de tratamento com infecção na fase intermediária da 

gestação, foi possível observar um aumento no sobrepeso dos neonatos em relação 

aos controles não tratados, no esquema com Estragol usando a via subcutânea. 

Quando foi considerado o peso de animais com 30 dias foi possível observar um 

significativo aumento no peso destes animais em todos os modelos propostos, com 

excessão dos tratamentos pela via oral. Estes dados sugerem que o Estragol pode 

ter limitado a exposição fetal ao T. gondii, diminuindo assim o retardo no 

crescimento intra-uterino dos fetos. Nossos dados também sugerem que os animais 

submetidos aos tratamentos bem-sucedidos tiveram uma melhor condição para 

recuperação e ganho de peso na infância, em relação ao controle infectado e não 

tratado. Este segundo modelo proposto foi eficiente e similar aos resultados obtidos 

por Wang e colaboradores (2011).  

 Não foi possível a visualização das retinas fetais provavelmente devido a 

falhas no processamento das amostras para microscopia eletrônica de transmissão, 

isso pode ter ocorrido devido à presença do humor vítreo, uma vez que os olhos 

foram contrastados inteiros. Este, possivelmente, foi o responsável pela 

contrastação inadequada do material. A adequação do protocolo com contrastação 
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apenas da área desejada do olho (retina), pode permitir o correto processamento do 

tecido e posterior visualização do material. 

 As imagens observadas na microscopia eletrônica de varredura nos 

permitiram confirmar a eficiência dos protocolos que foram organizados e 

padronizados para este fim. Abrindo a possibilidade da utilização deste método para 

testes de ação anti-toxoplásmica in vitro. 
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6 CONCLUSÃO  

 

 A avaliação dos resultados obtidos neste trabalho permitiu elucidar algumas 

características importantes do Timol, isolado da L. sidoides e Estragol, da C. 

zenhtneri. Ressaltamos que se conseguiu elucidar a maior parte dos objetivos 

propostos neste estudo, apresentando características importantes dos compostos 

testados. Desse modo, a pesquisa forneceu subsídios para uma melhor 

compreensão, além de permitir inferir hipóteses de como estas substâncias podem 

atuar contra a toxoplasmose. Assim sendo, nossos resultados permitiram as 

seguintes conclusões: 

 

- O Timol apresenta uma moderada toxicidade in vivo e in vitro; enquanto o Estragol 

se mostrou muito bem tolerado e pouco tóxico nos mesmos modelos, porém 

nenhum dos compostos apresentou atividade antiproliferativa em linhagens celulares 

secundárias; 

- O Timol aparentemente apresenta hepatotoxicidade dose-dependente nas doses 

mais altas do composto, fato não observado no Estragol; 

- O Timol apresenta uma excelente atividade antioxidante, sendo esta dose-

dependente; já o Estragol possui a capacidade de estimular a produção de óxido 

nítrico em cultura de macrófagos peritoniais murinos. Adicionalmente, ambos 

apresentaram uma promissora ação antiinflamatória in vivo; 

- Nenhum dos compostos apresentou atividade anti-toxoplásmica contra a cepa RH, 

nas concentrações testadas; já com relação à cepa ME-49, o Estragol mostrou uma 

ação significativa tanto pela via oral quanto pela via subcutênea; no Timol esta ação 

foi observada no tratamento apenas pela via subcutânea; 

- O Estragol, pela via subcutânea foi capaz de proporcionar um maior peso neonatal 

de filhotes de mães infectadas pelo T. gondii; já em filhotes de 30 dias de idade, o 

Timol e o Estragol, pela via subcutânea, proporcionaram um maior ganho de peso 

de filhotes infantes filhos de mães infectadas pelo T. gondii; 
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7 PERSPECTIVAS 

 

Algumas perspectivas surgiram a partir deste estudo, principalmente:  (i) 

adequar o protocolo para realização de testes in vitro de ação anti-toxoplásmica 

contra a cepa RH do parasito; (ii) elucidar o mecanismo de ação dos compostos; (iii) 

adequar o modelo de infecção com a cepa RH do parasito para testes in vivo e (iv)  

adequar o protocolo para testes de infecção congênita no inicio da gestação.  
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