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Introdução: a área da saúde mental pesquisa novos princípios ativos provenientes de espécies vegetais. O óleo 
essencial (OE) de Citrus aurantium Lineu (laranja amarga, Rutaceae), obtido a partir de suas folhas, rico em 

terpenos e sesquiterpenos, vem sendo estudado para tratar patologias como a ansiedade e o estresse, com 
resultados promissores, embora os mecanismos farmacocinéticos e neurofarmacológicos ainda sejam 
desconhecidos. Objetivos: pesquisar a absorção dos componentes químicos do OE de Citrus aurantium em 

camundongos após a inalação por 30 min de modo a auxiliar em futuros estudos farmacocinéticos. Métodos: o OE foi 
diluído em Tween-80 e a solução de 10% de OE foi vaporizada em câmara de inalação, onde os camundongos 
(n=12) permaneceram durante 30 min. Após a finalização da inalação, transcorrido o tempo de 30 min os 

camundongos foram sacrificados, o sangue foi coletado em tubo heparinizado e o plasma obtido por centrifugação. A 
constituição química do OE foi determinada através da técnica de cromatografia em fase gasosa com detector de 
massas (CG/EM).  A determinação dos componentes voláteis no plasma dos camundongos foi realizada com a 
mesma técnica utilizando amostragem por headspace (HS-CG/EM).  Resultados: os resultados demonstram a 

absorção dos componentes químicos do OE no plasma dos camundongos. A composição química do OE de Citrus 
aurantium foi: acetato de linalila (28,0%), linalol (22,0%), alfa-terpineol (8,1%), beta-mirceno (7,8%), acetato de 
geranila (6,9%), (Z)-beta-ocimeno (3,5%) e limoneno (2,6%), terpinoleno (1,2%) neral (0,2%). A análise do 

plasma dos camundongos apresentou os seguintes componentes voláteis: linalol (10,1%), beta-mirceno (6,7%), 
limoneno (5,1%), alfa-terpineol (3,8%), acetato de linalila (3,5%), (Z)-beta-ocimeno (3,0%), terpinoleno (0,5%), 
neral (0,4%) e acetato de geranila (0,3%). Conclusões: os componentes químicos do OE de Citrus 

aurantium, quando vaporizado, são absorvidos pelo organismo mediante a inalação por 30 min. A partir destes 
resultados é possível realizar experimentos que avaliem o papel dos componentes do OE de  Citrus aurantium  nas 
alterações fisiológicas e comportamentais, relacionadas a minimização dos sintomas de ansiedade e de estresse. 
Este resultado fornece suporte na área da saúde mental para futuros estudos da elucidação dos mecanismos deste 

OE. Projeto aprovado pelo CEUA/UFRGS (n.º 18717). Palavra-chave: óleo essencial; Citrus aurantium; plasma. 




