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Resumo 

O óleo essencial (OE) de Thymus vulgaris (tomilho) e 
seu composto majoritário, o timol, apresentam diversas 
atividades biológicas, dentre elas a antitumoral, todavia 
somente evidenciadas para sua forma líquida. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a citotoxicidade da fase vapor 
desse OE e do timol sobre a linhagem celular de câncer 
de pulmão A549. Para tanto, as células foram tratadas 
de forma aguda (6 horas) com a fase vapor do OE 
(62,5–250 µg/mL) e do timol (31,25–125 µg/mL) e a 
viabilidade celular foi determinada pelo ensaio de 
redução de MTT e coloração de proteínas com SRB. 
Verificou-se que ambos, OE e timol, não apresentaram 
atividade citotóxica nos ensaios de efeito agudo de 6h, 
respaldando seu uso como estratégia de tratamento. 

Introdução  

O câncer de pulmão é um dos tumores malignos com 
maior incidência e mortalidade (FERLAY, 2018). Assim, 
estudos vêm sendo desenvolvidos para avaliar novas 
técnicas que atuem forma eficaz no tratamento dessa 
doença. Neste contexto, os OEs, que são compostos 
voláteis do metabolismo secundário de plantas 
aromáticas, já foram relatados por possuir potencialidade 
antitumoral (BHALLA et al., 2013;GAUTMAN et al, 
2014).  
O OE de tomilho (Thymus vulgaris), por exemplo, 
apresentou efeito antitumoral em células escamosas de 
cavidade oral (SERTEL et al., 2011) e em células de 
câncer colorretal (AL-MENHALI et al., 2015). Além disso, 
seu composto majoritário isolado, o timol, em 
experimentos realizados por Kang e colaboradores 
(2016), suprimiu o crescimento celular e induziu a 
apoptose de células de câncer de estômago. Todavia 
não há relatos do efeito do OE de tomilho e do timol em 
sua fase vapor em células de câncer de pulmão.  

Material e Métodos 

As células A549 foram semeadas nos 8 poços centrais 
de placas de 24 poços, mantendo desprovidos de 
células os poços laterais, onde foram solubilizados o OE 
(62,5, 125 e 250 µg/mL) e o timol (31,25, 62,5 e 125 
µg/mL). As células foram tratadas pelo período de 6 
horas e a viabilidade celular foi determinada pelo ensaio 
de redução de MTT e de coloração de proteínas com 
SRB.  

Resultados e Discussão 

A fase vapor de ambos, OE e timol, não apresentou 
atividade citotóxica nos ensaios de efeito agudo de 6h, 
resultado corroborado por ambos os métodos de 

avaliação de viabilidade celular, o ensaio de redução do 
MTT e de SRB (Fig.1).  

Figura 1. Viabilidade das células A549 após tratamento com a fase 
vapor do OE de tomilho e do timol por 6h. Os resultados são expressos 
como média e erro padrão de no mínimo 3 experimentos 
independentes com n=4.  

 
Embora apesar de não se observar efeito citotóxico, 
outros experimentos precisam ser realizados para 
comprovar que ambos OE e timol em maiores 
concentrações.    

Conclusão 

A fase vapor do OE de tomilho e do timol não 
apresentaram atividade citotóxica nos ensaios de efeito 
agudo de 6h. 
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