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Introdução

A parvovirose canina é uma virose causada pelo
parvovírus canino tipo 2 (CPV-2) que acomete cães filhotes (1-
4 meses) e adultos não vacinados levando o paciente à um
quadro agudo de gastroenterite hemorrágica com 70% de
mortalidade em animais não tratados. O tratamento de
animais acometidos é o de suporte, não existindo fármaco
específico com atividade antiparvovírus, sedo importante o
estudo de novas moléculas com atividade antiviral para essa
virose comum na pediatria de cães. Uma das alternativas e
moléculas que pode possuir atividade atiparvovírus são os
óleos essenciais que são ricos em terpenos oriundos do
metabolismo secundário das plantas e possuem ação
antimicrobiana, antiviral e anti neoplásica já relatada. O
objetivo do presente trabalho foi avaliar in vitro a
citotoxicidade dos óleos essenciais em células CRFK e a
atividade anti-CPV-2.

Experimental

 Análise da composição química através da Cromatografia 
gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS) e 
Avaliação da viabilidade celular (MTT*)

Óleos essenciais

*Brometo de [3-(4,5-
dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazólio

 Avaliação da atividade antiviral

Conclusões

Esse estudo confirmou a atividade anti-parvovírus dos óleos
de Capim limão, Eucalipto e Tomilho, podendo os compostos
majoritários serem futuramente investigados como possíveis
drogas antivirais contra essa virose.
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Cromatografia

IC50 - MTT
Eucalyptus L. dentata

T. vulgarisC. citratus

Células do epitélio 
renal felino (CRFK)

Tratamento com 
concentrações

50ug/mL
75ug/mL

100ug/mL
150ug/mL

Pré-tratamento

Adsorção

Virucida
Observação de Efeito 

citopático (CPE)

72 horas

Coleta do 

sobrenadante e 

tapete celular

Extração de DNA

q-PCR

Estabelecida uma curva padrão 

com plasmídeo pCI-CPV265

7 μL GoTaq® Hot Start Master Mixes 

0,25 μL de primers Rev e For 

0,25 μL de sonda (5 pmol)

0,25 μL CXR- Dye, PROMEGA

2 μL DNA

Resultado em nº de cópias de DNA 

viral/mL

Os compostos majoritários identificados nos óleos utilizados
foram Eucaliptol, Timol e Geranial. Os óleos de eucalipto e
capim-limão na [ ] de 150 µg/mL destacaram-se na redução do
número de cópias virais nos testes de pré tratamento (76,32%
± 0,05 e 62,85%±0,10) e virucida (37,05% ± 0,05 e
44,41%± 0,12), (Figura 1).

Figura 1. Ensaio de pré-tratamento e virucida, evidenciando efeito antiviral de Eucalipto 
e Capim-limão contra o parvovírus canino tipo-2

No teste de adsorção, o capim-limão (150 µg/mL) e Lavanda
reduziram o número de cópias (45,33%± 0,07), (Figura 2). Porém,
o óleo de Lavanda não obteve resultado satisfatório por ter seu EC
pronunciado.

Figura 2. Teste de adsorção evidenciando efeito antiviral de capim limão contra o
parvovírus canino tipo-2

O óleo de Tomilho teve resultados satisfatórios nas [ ] 50 e
75µg/mL (pré tratamento), mas não superou os resultados dos

óleos citados anteriormente.


