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Atividade do timol e carvacrol, componentes do óleo essencial de 

Thymus vulgaris L., sobre a resposta inflamatória 

RESUMO 

O Thymus vulgaris, é uma planta aromática, pertencente à família Labiaceae comumente 

conhecida no Brasil como tomilho, e popularmente conhecida por arçã, tomilho-vulgar e 

poejo-segurelha. O Thymus vulgaris é um subarbusto, nativo da Europa Meridional e 

cultivado em todo mundo. As partes utilizadas da planta são as aéreas floridas e as folhas, de 

onde é extraído o óleo essencial. Existem relatos que os óleos voláteis do tomilho estão entre 

os 10 principais óleos essenciais usados na indústria cosmética e alimentícia. O óleo essencial 

desta planta apresenta aproximadamente 1,0 a 2,5% de rendimento. Dentre os constituintes do 

óleo essencial de Thymus vulgaris(OET) os principais são: timol, carvacrol, pcimeno, 

limoneno e o γ-terpineno. O óleo essencial de Thymus vulgaris possui propriedades 

antitussígenas, antimicrobianas, antifúngicas, antioxidantes e antivirais. Essas ações estão 

relacionadas com o teor do timol (2-isopropil-5metil-fenol) e seu isômero de posição, 

carvacrol (5-isopropil-2-metil-fenol), que perfazem 40 a 50% do óleo essencial. Vários 

estudos têm sido realizados com extratos e óleos essenciais de plantas, no entanto, poucos 

estudos foram realizados para avaliar o efeito do OET e seus constituintes isolados na 

resposta inflamatória. Diante disso, no presente estudo, nós investigamos o efeito da OET, 

carvacrol (CVL) e timol na resposta inflamatória avaliada pela atividade anti edematogênica e 

migração leucocitária. O efeito do OET e seus componentes isolados, timol e carvacrol (CVL) 

foram estudados nos modelos experimentais de edema de orelha, pleurisia induzida por 

carragenina e quimiotaxia in vitro. No teste da pleurisia, tratamento com OET, CVL e timol 

inibiram significativamente o edema inflamatório pleural, avaliado através do volume do 

exsudato. No entanto, somente o OET e CVL mostraram atividade sobre a migração de 

leucócitos para o foco inflamatório na cavidade pleural. Na quimiotaxia in vitro somente o 

CVL inibiu a migração de leucócitos. Por outro lado, timol quando testado como agente 

quimioatraente apresentou uma potente atividade quimiotática. No modelo de edema de 

orelha, o CVL aplicado topicamente reduziu a formação do edema apresentando uma 

atividade anti-inflamatória tópica, entretanto, o timol não reduziu o edema formado, 

apresentando um efeito irritativo. Assim, como já descrito na literatura, nossos resultados 

mostraram que OET possui efeito anti-inflamatório in vivo. No entanto, os compostos 

isolados, timol e carvacrol mostraram efeitos antagônicos. Timol mostrou ter um efeito 

irritante, provavelmente envolvendo a histamina, prostanóides e outros mediadores 



inflamatórios, enquanto CVL mostrou ser o composto responsável pelo efeito 

antiinflamatório, como demonstrado na quimiotaxia in vitro. Este estudo contribui para o 

crescente número de avaliações da atividade anti-inflamatória de produtos naturais. No geral, 

nossos dados sugerem que o efeito inibitório do CVL na migração de leucócitos contribui 

para ação anti-inflamatória do OET. 
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Activity of Thymol and Carvacrol, constituents of Thymus vulgaris L. 

essential oil, on inflammatory response 

ABSTRACT 

Thyme (Thymus vulgaris L., Lamiaceae) is an aromatic and medicinal plant and has been 

used in folk medicine, in phytopharmaceutical preparations and in preservative for foods and 

aromatic ingredient. The effect of Thymus vulgaris essential oil (TEO) and its isolated 

constituents, thymol and cavacrol (CVL), were studied in the experimental models: ear 

edema; pleurisy induced by carrageenan and in vitro chemotaxis. In the pleurisy model TEO, 

CVL and thymol significantly inhibited the inflammatory edema. However, only TEO and 

CVL inhibited the leukocyte migration. In the in vitro chemotaxis, CVL inhibited the 

leukocyte migration, whereas the thymol demonstrated a potent chemoattractant activity. In 

the ear edema model, CVL (10 mg/ear) applied topically reduced edema formation, showing a 

topical anti-inflammatory activity, however, thymol did not reduce the edema formation 

presented an irritative response probably dependent of histamine and prostanoids release. Our 

data suggest that the anti-inflammatory effect of TEO and CVL is due to an inhibition of 

inflammatory edema and the leukocyte migration. 
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