
EGBERTO SANTOS CARMO 

 

 

Ensaios pré-clínicos e clínicos com óleo essencial de Cymbopogon 

citratus (DC) Stapf. para tratamento de pitiríase versicolor. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 

“PROF. DELBY FERNANDES DE MEDEIROS” 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUTOS 

NATURAIS E SINTÉTICOS BIOATIVOS 

 

 

 

JOÃO PESSOA – PB 

2011 

 

 



1 
 

 
 

EGBERTO SANTOS CARMO 

 

 

Ensaios pré-clínicos e clínicos com óleo essencial de Cymbopogon 

citratus (DC) Stapf. para tratamento de pitiríase versicolor. 

 

 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos 
Bioativos/LTF do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal da Paraíba, para obtenção do 
grau de DOUTOR EM PRODUTOS NATURAIS E 
SINTÉTICOS BIOATIVOS. Área de concentração: 
FARMACOLOGIA. 

 

Orientadora:  

Profª. Drª. Edeltrudes de Oliveira Lima 

 

 

 

JOÃO PESSOA – PB 

2011 

 

 



2 
 

 
 

 

 

 

                                                           MODELO DE FICHA CATALOGRÁFICA 

ESPECIALIZAÇÃO 

 
 

                                         Tamanho da ficha: 12,5 cm x 7,5 cm 

                                                  Tamanho da fonte: 10  
                                        A ficha é impressa no verso da folha de rosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

C287e  Carmo, Egberto Santos. 
                     Ensaios pré-clínicos e clínicos com óleo essencial de 

Cymbopogon cytratus (DC) Stapf. para tratamento de pitiríase 
versicolor / Egberto Santos Carmo.- João Pessoa, 2011. 
 148f. : il.            

            Orientadora: Edeltrudes de Oliveira Lima 
                      Tese (Doutorado) – UFPB/CCS/LTF 

    1. Farmacologia. 2. Produtos Naturais. 3. Óleo essencial – 
Cymbopogon cytratus. 4. Malassezia. 5. Pitiríase versicolor.         

  
 
UFPB/BC                                                          CDU: 615(043) 

 
   



3 
 

 
 

EGBERTO SANTOS CARMO 

 

Ensaios pré-clínicos e clínicos com óleo essencial de Cymbopogon 

citratus (DC) Stapf. para tratamento de pitiríase versicolor. 

 
Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos 
Bioativos/LTF do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal da Paraíba, para obtenção do 
grau de DOUTOR EM PRODUTOS NATURAIS E 
SINTÉTICOS BIOATIVOS. Área de concentração: 
FARMACOLOGIA. 

 
Aprovada em: 08/07/2011 
 
BANCA EXAMINADORA 

 
___________________________________ 

Profª. Drª. Edeltrudes de Oliveira Lima  
(Orientadora/DCF/CCS/UFPB) 

___________________________________ 
Profª. Drª. Margareth de Fátima F. Melo Diniz  

(Examinadora interna/ DCF/CCS/UFPB) 
___________________________________ 

Prof. Dr. Marcelo Sobral da Silva 
(Examinador interno/ DCF/CCS/UFPB) 

___________________________________ 
Profª. Drª. Lindomar de Farias Belém  

(Examinadora externa/DF/CCBS/UEPB) 
___________________________________ 

Prof. Dr. Thompson Lopes de Oliveira 
(Examinador externo/DCF/CCS/UFPB) 

 



4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico aos meus pais pelo amor incondicional e 

apoio prestado em todos os momentos da minha 

vida, pois sem eles tudo que conquistei até hoje 

poderia ser apenas um sonho. 



5 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus por todas as providências na minha vida.  

 

A grande professora Dra. Edeltrudes de Oliveira Lima pela orientação, disponibilidade, 

amizade e acima de tudo grande profissionalismo. 

 

A meus pais Maria de Fátima e José Gilberto pelo amor sem limites, força e incentivo para 

concretização de todos os meus sonhos. 

 

As minhas irmãs Charlene Keslly e Shirlene Kelly pelo companherismo e amor fraternal. 

 

A toda minha família pela presença e apoio em todos os momentos. 

 

Ao amigo-irmão Elton Bruno pela paciência e acima de tudo pela amizade desprendida 

para o desenvolvimento desta tese. 

 

A família Pinheiro, em especial a Geraldo (in memoriam), Fernanda, Maria das Dores e 

Gernanda pela acolhida e amizade sincera durante este doutorado. 

 

Aos meus grandes amigos, em especial: Andréa Targino, Ana Carolina, Alynne Saraiva, 

Gigliola Pinon, Erika Acioli, Aline Simões, que sempre trago no coração com respeito, 

carinho e gratidão. 

 

Aos colegas de laboratório Ana Carolina, Giliara Gurgel, Nadábia Almeida, Vinícius 

Trajano, Fillipe Lima, Lizandro Brito, Wylly Araújo, Patrícia Pinheiro, Zélia Pontes, 

Fátima Carvalho e Neuza Maria que sempre se mostraram presentes e dispostos a me 

ajudar. 

 



6 
 

 
 

A todos os colegas de turma do doutorado que contribuíram, dentro e fora da sala de aula, 

para minha formação, em especial aqueles que colaboraram para concretização da fase I 

desta tese. 

 

A todos os pacientes, que voluntariamente participaram desta pesquisa, meu respeito e 

sinceros agradecimentos. 

 

As farmacêuticas Célia Vargas Buzzo e Pollianne Barbosa da Dilecta Farmácia de 

Manipulação e Homeopatia pelo apoio técnico necessário à formulação dos produtos 

testados nos pacientes. 

 

Ao LABETOX, em especial, as Profª Drª Margareth de Fátima F. Melo Diniz, Profª Drª 

Salete Trigueiro, Igara de Oliveira, Ethiene Castellucci pela amizade e colaboração nos 

testes de toxicidade. 

 

Aos colegas e amigos da Universidade Federal de Campina Grande pela compreensão e 

apoio para consolidação deste momento de minha carreira acadêmica, em especial, aos 

professores: Flávia Negromonte, Danielle Albuquerque e Izayana Feitosa. 

 

A José Crispim Duarte do Biotério Prof. Dr. Thomas George/LTF, pelo fornecimento dos 

animais, disponibilidade e apoio técnico imprescindível na execução deste trabalho. 

 

As bancas examinadoras de qualificação e defesa de tese pela disponibilidade e grande 

contribuição para o enriquecimento deste trabalho científico. 

 

Em especial a Tânia Alves, secretária do LTF, pela amizade e constante disponibilidade 

para solucionar as mínimas necessidades durante o doutorado. 

 

E aqueles que compõem a família LTF, como professores, técnicos, coordenação, diretoria, 

sempre preparados para conduzir da melhor maneira possível o processo ensinar-aprender, 

a todos, meu reconhecimento e carinho. 



7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

"Todos tentam realizar algo 

grandioso, sem reparar que a 

vida se compõe de coisas 

pequenas (Frank Clark)". 



8 
 

 
 

RESUMO 
 
CARMO, E. S. Ensaios pré-clínicos e clínicos com óleo essencial de Cymbopogon 
citratus (DC) Stapf. para tratamento de pitiríase versicolor. 2011. 148p. Tese (Pós-
graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, Farmacologia) Laboratório de 
Tecnologia Farmacêutica, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial antifúngico do óleo essencial de 
Cymbopogon citratus (DC) Stapf. contra Malassezia spp. Para tanto foram determinadas a 
concentração inibitória mínima- CIM do óleo essencial de C. citratus sobre diferentes cepas 
de Malassezia, possíveis mecanismos de ação através dos ensaios de ergosterol (50-250 
µg/ml) e sorbitol (0,8 M), além de ensaios de toxicidade aguda em camundongos (2000 
mg/Kg via oral) e irritação de pele em coelhos (aplicação do óleo essencial na CIM90). 
Após os testes pré-clínicos, realizaram-se ensaios clínicos de fase I e II com xampu e loção 
cremosa contendo o óleo essencial de C. citratus, respectivamente, em indivíduos sadios e 
com pitiríase versicolor. Observou-se neste trabalho que a pitiríase versicolor atinge 
indistintamente homens e mulheres, independente de cor e idade, sendo a região do tronco 
posterior e anterior as mais acometidas. E as espécies fúngicas isoladas com maior 
freqüência foram M. sympodialis e M. furfur. Na avaliação pré-clínica in vitro da atividade 
antifúngica do óleo essencial de C. citratus verificou-se uma CIM90 de 1,25 µL/mL. Com a 
adição de ergosterol, a CIM aumentou cerca de quatro vezes, sugerindo uma possível ação 
deste óleo sobre a membrana fúngica. Nos ensaios pré-clínicos de toxicidade in vivo 
verificou-se baixa toxicidade do óleo essencial de C. citratus, especialmente a 1,25 µL/mL. 
No estudo clínico de fase I, nenhuma manifestação toxicológica como edema, eritema ou 
escara foi observada, permitindo a verificação segura das formulações na fase II, na qual 
após 40 dias de tratamento verificou-se 60% de cura micológica para o grupo tratado com o 
óleo. Todos os dados levantados demonstram a utilização deste óleo essencial de C. 
citratus, como mais uma opção terapêutica para tratamento de pitiríase versicolor, porém 
um estudo randomizado de fase III precisa ser desenvolvido para validá-los.  
    
Palavras-chave: Malassezia, pitiríase versicolor e óleo essencial de Cymbopogon citratus. 
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ABSTRACT  
 
CARMO, E. S. Pre-clinical and clinical studies with essential oil of Cymbopogon 
citratus (DC) Stapf. for the treatment of pityriasis versicolor. 2011. 148p. Thesis (Post-
graduation in Natural Products and Synthetic Bioactives, Pharmacology) Laboratory of 
Pharmaceutical Technology, Federal University of the Paraíba, João Pessoa. 
 
The aim of this study was to evaluate the antifungal potential of essential oil of 
Cymbopogon citratus (DC) Stapf. against Malassezia spp. We determined the minimum 
inhibitory concentration-MIC of essential oil of C. citratus on different strains of 
Malassezia, possible mechanisms of action by the writings of ergosterol (50-250 mg/mL) 
and sorbitol (0.8 M), and acute toxicity tests in mice (2000 mg/kg orally) and skin irritation 
in rabbits (application of essential oil in MIC90). After the pre-clinical tests were carried 
out clinical trials of phase I and II with shampoo, creamy lotion containing essential oil of 
C. citratus, respectively, in subjects healthy and with pityriasis versicolor. There was this 
work that the pityriasis versicolor reaches men and women alike, regardless of color and 
age, and the region of the posterior and anterior trunk the most affected. And the fungal 
species most frequently isolated were M. sympodialis and M. furfur. In preclinical 
evaluation in vitro antifungal activity of essential oil of C. citratus there was an MIC90 of 
1.25 µL/mL. With the addition of ergosterol, the MIC increased about fourfold, suggesting 
a possible action of this oil on the fungal membrane. In pre-clinical toxicity in vivo was 
found low toxicity of essential oil of C. citratus, especially at 1.25 µL/mL. In phase I 
clinical trial, no toxicological manifestations such as edema, erythema or eschar was 
observed, allowing the secure verification of the formulations in Phase II, which after 40 
days of treatment there was mycological cure of 60% for the group treated with oil. All data 
collected demonstrate the use of essential oil of C. citratus, as another therapeutic option 
for treatment of pityriasis versicolor, but a randomized phase III to be developed to validate 
them. 
 
Key-words: Malassezia, pityriasis versicolor and essential oil of Cymbopogon citratus. 
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INTRODUÇÃO  

A pitiríase versicolor é uma micose superficial, produzida por fungos do gênero 

Malassezia, que se apresenta geralmente assintomática, benigna, freqüentemente 

recidivante e não contagiosa. No homem, apresenta-se clinicamente como lesões maculosas 

e descamativas, de coloração variável de branco a marrom, que se distribuem com maior 

freqüência nos braços, tronco e região da cintura escapular. Comumente o paciente procura 

auxílio médico em virtude de a lesão lhe ser desagradável quanto ao aspecto estético. E 

menos frequentemente o agente da pitiríase versicolor pode envolver-se em infecções 

sistêmicas, geralmente por colonização de cateteres intravasculares, principalmente em 

pacientes pediátricos (ERCHIGA; PALOMO; MOYANO, 2008; FRAMIL et al., 2010).  

O tratamento da pitiríase versicolor é feito geralmente com medicações de uso 

tópico na forma de loções, xampus e sabonetes contendo ácido salicílico, hipossulfito de 

sódio, sulfeto de selênio e derivados imidazólicos; e nas formas disseminadas fluconazol, 

cetoconzol entre outros derivados imidazólicos são as drogas de escolha (MIRANDA et al., 

2007; MARASCHIN et al., 2008). 

No entanto, o tratamento das infecções causadas por Malassezia spp. e de modo 

geral, por outros fungos, tem sido motivo de preocupação e de estudos por pesquisadores 

no mundo, visto o crescente número de microrganismos resistentes decorrentes do uso 

indiscriminado de antifúngicos  (SIDRIM; ROCHA, 2004; FUCHS; WANNMACHER; 

FERREIRA, 2004; CURTIS et al., 2005). 

Nesse sentido é impulsionada a busca por novas fontes de substâncias com ação 

antimicrobiana, com menos efeitos indesejáveis, baixo custo, ou seja, com maior segurança 

e eficácia para a população. Sendo tal busca orientada para o uso de plantas medicinais, 

bem como de seus respectivos metabólitos secundários isolados (CIMANGA et al., 2002; 

DUARTE et al., 2005; MOREIRA et al., 2010). 

Dentro desse contexto estão os óleos essenciais, que são metabólitos secundários 

com comprovadas atividades biológicas, dentre elas antiviral (CHAO; YOUNG; OBERG, 

2000), antibacteriana (NOSTRO et al., 2004) e antifúngica (SOUZA et al., 2007). Além 

disso, os óleos apresentam baixo risco de desenvolvimento de resistência microbiana in 

vitro (DAFERERA; ZIOGAS; POLISSIOU, 2003; NOSTRO et al., 2004). 
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O óleo essencial de Cymbopogon citratus (DC) Stapf. tem demonstrado atividade 

antimicrobiana in vitro, especialmente contra cepas do gênero Malassezia (BELÉM, 2002; 

SOUZA et al., 2007). Fato que pode colaborar para formulação de uma nova droga para o 

tratamento de infecções por esse fungo, incrementando assim, o arsenal terapêutico já 

existente.  
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REVISÃO DE LITERATURA  

 

 Um grande número de doenças de origem bacteriana, viral ou fúngica vem 

surgindo, associadas ao uso indiscriminado de antimicrobianos, constituindo sérias 

preocupações aos profissionais de saúde. O assunto vem despertando interesse dos 

estudiosos quanto aos aspectos microbiológicos, profiláticos e terapêuticos das infecções 

oportunistas, a partir do momento em que ficou estabelecido que um microrganismo 

considerado saprófito, pode produzir um processo infeccioso (NOGUEIRA et al., 1988; 

CLIFT et al., 1988; CUCÉ et al., 1993). Uma preocupação especial tem sido a emergência 

de infecções causadas por fungos. 

 Os fungos são seres ubiquitários, que se disseminam na natureza, através de 

estruturas de reprodução chamadas esporos, pelo ar, insetos, água, animais, etc. (MISHRA; 

DUBEY, 1994; NOVAK; ALMEIDA; SANTOS, 2002). E dentro desse reino Fungi a 

Malassezia spp. assume um lugar de destaque. 

O gênero Malassezia tem a seguinte classificação taxonômica: reino Fungi, filo 

Deuteromycotina, classe Blastomycetes, ordem Cryptococcales, família Cryptococcaceae 

(SCHLOTTFELDT et al., 2002).  

Malassezia SSP. é uma levedura lipofílica que vive saprofiticamente na microbiota 

normal da pele e no couro cabeludo, do homem e de alguns animais, mas que pode ser 

responsável por uma micose superficial denominada pitiríase versicolor. As principais 

espécies que podem ser isoladas da pele são M. furfur, M. globosa, M. obtusa, M. 

sympodialis, M. restricta, M. pachydermatis, e M. slooffiae. Porém outras espécies de 

Malassezia foram recentemente identificadas no homem ou animais, como M. japonica, M. 

nana, M. yamatoensis, M. caprae, M. eqüina e M. dermatis (GUEHO; MIDGLEY; 

GUILLOT, 1996; SUGITA et al., 2002; SUGITA et al., 2003; GUPTA, 2004a; SUGITA et 

al., 2004; CABANES et al., 2007; ERCHIGA; PALOMO; MOYANO, 2008). 

 
Figura 1. Malassezia spp. retirada de 
http://kepler.uag.mx/uagwbt/microbiol
ogia/ciencias/imagenes.cfm 
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 As espécies de Malassezia, em geral, apresentam colônias com textura cremosa, 

coloração de creme a marrom-clara e propriedades micromorfológicas semelhantes, 

caracterizadas pela presença de blastoconídios globosos, ovais e com presença de uma 

constrição denominada colarete, que podem ser visualizados em lâminas confeccionadas a 

partir de um fragmento da própria colônia ou a partir do exame direto de uma amostra 

clínica positiva (SIDRIM; ROCHA, 2004; CHEN; HILL, 2005). 

A principal patologia associada aos fungos do gênero Malassezia é a pitiríase 

versicolor. Os fatores predisponentes para o desenvolvimento de lesões típicas de infecção 

por Malassezia spp. são principalmente devido a altas temperaturas e umidade, exacerbada 

produção de gordura pelas glândulas sebáceas, hiperhidrose, fatores hereditários, 

tratamento com corticóides e imunodeprimidos (GUPTA, 2004b). Outras doenças como 

foliculite, caspa, dermatite seborréica, também estão associadas a Malassezia spp. 

(GUPTA; BLUHM, SUMMERBELL, 2002; TARAZOOIE et al., 2004). Além destas, já 

foram relatadas infecções sanguíneas sistêmicas em pacientes pediátricos em unidades de 

terapia intensiva, geralmente em uso de nutrição parenteral rica em lipídios 

(CHRYSSANTHOU et al., 2001). 

A pitiríase versicolor é prevalente nos países tropicais, sendo comum em áreas 

temperadas. Ocorre em ambos os sexos e em todas as raças, e apresenta distribuição 

variável segundo a faixa etária, verificando-se a maioria dos casos em adultos jovens e pós-

púberes, e sendo seus fatores predisponentes mudanças hormonais e/ou o aumento da 

secreção de sebo (BERGBRANT; FAERGEMANN, 1988; AKPATA; GUGNANI; 

UTSALO, 1990; NOWISCKI; SADOWSKA, 1993; SAVIN, 1996). 

Clinicamente, a pitiríase versicolor caracteriza-se por lesões maculares únicas ou 

múltiplas, inicialmente perifoliculares, com descamação fina (figura 2). Possui variantes 

clínicas de coloração variável, do branco ao acastanhado, podendo, mais raramente, tornar-

se eritematosa. As lesões mais comuns são no tronco, especialmente no dorso, embora 

outras regiões também sejam acometidas com freqüência como pescoço e extremidades 

superiores proximais. Na face, são mais comuns em crianças (incluindo recém-nascidos e 

lactentes) do que em adultos (OLIVEIRA; MAZOCCO; STEINER, 2002; QUINTERO; 

PERFETTI, 2004; FRAMIL et al., 2010). 
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Figura 2. Paciente S.L.S. com máculas hipocrômicas 
disseminadas de pitiríase versicolor no tronco anterior. 
 

A levedura produz ácidos dicarboxílicos, principalmente o ácido azeláico, usando 

como substrato os lipídios da pele, que inibem competitivamente a tirosinase e exercem um 

efeito tóxico direto sobre os melanócitos, explicando-se assim a hipocromia das lesões. 

Após o tratamento, a repigmentação pode demorar meses ou anos, devido ao dano sofrido 

pelos melanócitos (ALJABRE; SHEIKH, 1994; SUNENSHINE; SCHWARTS; 

JANNIGER, 1998). 

O diagnóstico laboratorial consiste basicamente em exame direto e cultura do 

raspado das escamas de pele da região acometida. No exame direto são observadas 

leveduras, algumas com blastoconídos, além de hifas curtas, tortuosas de parede grossa, 

com um ou dois septos. A partir do crescimento em cultura, são feitos ensaios de 

identificação, como assimilação de lipídios, provas de catalase, teste da betaglicosidase em 

esculina (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Com relação ao tratamento, uma das principais classes terapêuticas utilizadas, são 

os imidazóis. Estes medicamentos apresentam como mecanismo de ação a inibição da 

síntese de esteróis da membrana por inibir a incorporação ou síntese de ergosterol. Ocorre 

uma interação com a 14-α-desmetilase dependente de citocromo P-450 e como resultado o 

ergosterol não é produzido. Em altas concentrações causa extravasamento de K+ e outros 

componentes dos fungos, pela membrana plasmática. Além de inibir a síntese de ergosterol 

ocorre também inibição da síntese de colesterol e interfere na ação dos complexos 

enzimáticos citocromo P-450 em diversos tipos celulares de mamíferos, incluindo as 

células de Leydig. O resultado é uma queda das concentrações circulares de testosterona 
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nos homens adultos (dependendo da dose empregada). As concentrações dos hormônios 

luteinizantes e folículo – estimulantes elevam-se em virtude da queda do feedback negativo 

da testosterona (BRODY, 1994).  

Cerca 3 a 20% dos indivíduos tratados com cetoconazol apresentaram náuseas e 

vômitos. Febre, prurido, icterícia, dor abdominal, cefaléia, tonturas, diarréia, apresentaram 

menor incidência, e entre outros agravos, toxicidade hepática e morte, podem acontecer. 

Homens podem apresentar ginecomastia transitória e hipersensibilidade dolorosa da mama 

devido ao bloqueio da síntese de testosterona; no caso de altas doses, pode levar a 

oligospermia, azoospermia, impotência e irregularidades menstruais, bloqueio da síntese de 

cortisol e supressão da resposta adrenal ao hormônio adrenocorticotrófico em mulheres 

(BRODY, 1994; FUCHS; WANNMACHER; FERREIRA, 2004). 

Além dos efeitos indesejáveis que os fármacos antifúngicos podem proporcionar, 

existe ainda outro grande problema atual que é o surgimento de cepas resistentes e a 

questão da recidiva, que apresenta uma freqüência de cerca de 80% nos casos de pitiríase 

versicolor (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Durante cinqüenta anos os antibióticos têm sido usados para tratamento ou inibição 

da maioria das infecções e este amplo uso em ambas as medicinas humana e animal tem 

sido responsável pelo aparecimento de cepas resistentes na escala evolutiva microbiana 

(DESSELBERGER, 2000; KONTOYIANNIS; LEWIS, 2002). 

Graças ao aumento da importância clínica dada às infecções fúngicas e o 

progressivo desenvolvimento de resistência aos antimicrobianos é que um grande número 

de pesquisas científicas, enfatizando propriedades antifúngicas de produtos vegetais, tem 

sido realizadas (SOUZA et al., 2007; ATANDA; AKPAN; OLUWAFEMI, 2007). 

 Os vegetais podem ser fonte de recursos terapêuticos em várias instâncias, podendo 

ser utilizados de diversas maneiras, com diferentes propósitos: in natura, com partes 

inteiras ou sob a forma rasurada para preparação de chás ou outras preparações sob a forma 

de drogas pulverizadas, extratos brutos ou frações, tinturas, comprimidos, cápsulas e 

finalmente, podem ser submetidos a sucessivos processos de extração e purificação, para 

isolamento de substâncias de interesse (RATES, 2001). 

De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS) cerca de 65 a 80% da 

população mundial não têm acesso ao atendimento primário de saúde e recorre à medicina 
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tradicional, especialmente às plantas medicinais, na procura de alívio para muitas doenças 

(CALIXTO; YUNES, 2001). Muitos medicamentos utilizados na medicina moderna são 

direta ou indiretamente derivados da natureza (CALIXTO et al., 1998). Certamente a 

terapêutica moderna composta por um grande número de medicamentos com ações 

específicas sobre receptores, enzimas e canais iônicos, não teria atingido o grau de 

desenvolvimento atual se não fosse o auxílio dos produtos naturais (CALIXTO, 2003). 

As propriedades bacteriostáticas, bactericidas, fungistáticas e fungicidas a partir de 

produtos vegetais, têm sido comprovadas através de pesquisas em todo mundo (LIMA, 

2001; BELÉM et al., 2003; RASOOLI; REZAEI; ALLAMEH, 2006; CARMO et al., 

2008a; MOREIRA et al., 2010). Geralmente, são estudadas, avaliadas e confirmadas 

através de ensaios biológicos in vitro – testes de susceptibilidade. Estes ensaios são 

realizados por meio de técnicas padronizadas, incluindo os métodos de diluição em tubos e 

difusão em meio sólido – disco, cavidade, cilindro (ALLEGRINI; BOUCHBERG; 

MAILLOLS, 1973; CASALS, 1979). 

Os microrganismos que produzem doenças em seres humanos têm despertado 

grande interesse na procura constante de novos agentes químicos que provoquem a 

eliminação ou melhoria das doenças infecciosas inerentes. Isto leva, algumas vezes, ao 

desenvolvimento de novos agentes que combinem atividades antibacterianas e antifúngicas 

numa tentativa de melhor combater as enfermidades. E é nessa realidade, que o estudo de 

produtos de origem vegetal com a atividade antimicrobiana vem crescendo (CALIXTO et 

al. 1998; YUNES; PEDROSA; CECHINEL FILHO, 2001; BELÉM et al., 2003; CARMO 

et al. 2008b).  

Dentre os produtos de origem natural, estão os óleos essenciais, os quais são 

líquidos voláteis, refringentes, de odor característico e se formam num grande número de 

plantas como subprodutos do metabolismo secundário. Estes se apresentam constituídos 

principalmente de monoterpenos, sesquiterpenos, fenil-propanóides, ésteres e outras 

substâncias de baixo peso molecular (CRAVEIRO; QUEIROZ, 1993). 

As propriedades antimicrobianas e antioxidantes dos óleos essenciais de muitas 

plantas têm sido recentemente de grande interesse na academia e para indústria alimentícia, 

por causa do possível uso deles como elementos aditivos naturais, impulsionado pela 

tendência crescente para substituir agentes sintéticos com tais propriedades por um natural. 
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O uso de combinações de antimicrobianos naturais é importante não só na preservação de 

comida, mas também no controle de doenças de origem microbiana que afetam tanto 

vegetais quanto o homem (BARATTA et al., 1998). 

Os óleos essenciais como agentes antimicrobianos apresentam duas principais 

características: i) sua origem natural, o que significa mais segurança para os consumidores 

e para o meio ambiente; e ii) são considerados como possuidores de baixo risco de 

desenvolvimento de resistência microbiana frente a sua ação. A segunda característica 

citada toma como base o fato de que os óleos essenciais são compostos por misturas de 

componentes, que, aparentemente, apresentam diferentes mecanismos de atividade 

antimicrobiana, e desta forma torna mais difícil à adaptabilidade dos microrganismos 

(DAFERERA; ZIOGAS; POLISSIOU, 2000). 

Belém (2002) testando várias substâncias como imidas cíclicas, extratos e óleos 

essenciais contra leveduras do gênero Malassezia, observou em sua tese, uma interessante 

atividade antifúngica do óleo essencial de Cymbopogon citratus sobre estes 

microrganismos, até concentrações da ordem de 0,5%.  

Cymbopogon citratus (DC) Stapf, popularmente conhecido por capim-santo é uma 

planta herbácea, cespitosa, estalonífera, da Família Gramineae – Poaceae, que possui folhas 

longas e estreitas, flores raras e estéreis (figura 3), sendo usado no tratamento de várias 

patologias, incluindo as dermatoses, como urticárias, úlceras, manchas e erupções, além de 

doenças venéreas, infecções das vias urinárias, problemas gastrointestinais, febres, dores 

em geral etc (SIMÕES et al., 1989; BHATTARAI, 1992; FEO et al., 1992). O óleo 

essencial dessa planta possui vários constituintes químicos, sendo o citral e mirceno, os 

majoritários (DE-OLIVEIRA et al., 1997; NAKAMURA et al., 2003) outros como 

citronelol e ácido acético podem ser encontrados (VIEIRA, 1992; PERRUCI et al., 1994). 

Vários estudos reportam as atividades antimicrobianas do óleo essencial de C. 

citratus contra diferentes bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, além de fungos 

filamentosos patogênicos e leveduras como a Malassezia (LIMA et al., 1993; BELÉM et 

al., 2003; IRKIN; KORUKLUOGLU, 2009; SILVA et al., 2009; NAIK; FOMDA; 

JAYKUMAR, 2010). 
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Figura 3. Imagem de Cymbopogon citratus (DC) Stapf. (arquivo do 
Laboratório de Micologia Clínica do CCS/UFPB). 
 

Considerando-se as manifestações clínicas produzidas pela Malassezia em 

indivíduos susceptíveis a sua colonização e infecção, a toxicidade dos antifúngicos 

sintéticos disponíveis no mercado, as frequentes recidivas e aparecimento de cepas 

resistentes aos antifúngicos, investigou-se e avaliou-se o uso de um fitoterápico a base do 

óleo essencial de C. citratus para tratamento de pitiríase versicolor, na perspectiva de 

ampliar as possibilidades terapêuticas. 
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OBJETIVOS 

 

Geral:  

� Estudar e avaliar a sensibilidade in vitro e in vivo de fungos do gênero 

Malassezia ao óleo essencial de C. citratus. 

 

Específicos:  

 

� Verificar retrospectivamente, entre os anos de 1999 e 2008, a epidemiologia da 

pitiríase versicolor na cidade de João Pessoa-PB; 

� Avaliar a distribuição das espécies de Malassezia conforme o sítio anatômico 

acometido;  

� Determinar a concentração inibitória mínima (CIM) do óleo essencial de C. 

citratus contra cepas de Malassezia; 

� Identificar possíveis mecanismos de ação do óleo essencial, através do bioensaio 

do sorbitol e do ergosterol; 

� Realizar estudos toxicológicos, para avaliar os riscos potenciais do contato com 

o referido óleo essencial; 

� Desenvolver estudo clínico fase I e II com loção cremosa e um xampu com óleo 

essencial de C. citratus. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

1. Locais de trabalho 

O diagnóstico clínico de pitiríase versicolor foi realizado na clínica de dermatologia 

do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba. 

O diagnóstico laboratorial micológico e os ensaios microbiológicos foram 

realizados no Laboratório de Micologia do Departamento de Ciências Farmacêuticas, do 

Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 

Os ensaios toxicológicos foram realizados no laboratório de ensaios toxicológicos 

do setor de farmacologia do LTF/UFPB (LABETOX). 

 Os produtos manipulados (xampu e loção cremosa contendo óleo essencial de C. 

citratus) e testados na etapa clínica foram fornecidos pela Dilecta Farmácia de Manipulação 

e Homeopatia, sob a responsabilidade técnica das farmacêuticas Célia Vargas Buzzo e 

Polliane Barbosa. 

 

2. Estudo retrospectivo dos casos de pitiríase versicolor de 1999 e 2008 

 Foi realizado um estudo retrospectivo histórico documental no Laboratório de 

Micologia do Departamento de Ciências Farmacêuticas/Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba através de dados registrados de 1999 a 2008. A amostra 

foi composta por 196 pacientes, e a coleta dos dados obedeceu às variáveis gênero, idade, 

raça, localizações das lesões, exame direto e cultura. 

 

3. Casuística  

O universo desta pesquisa foi composto por 71 pacientes com suspeita de pitiríase 

versicolor que compareceram ao ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, no período de setembro de 2008 a 

julho de 2009. E 96 voluntários que participaram da etapa clínica no período de Janeiro de 

2010 a Janeiro de 2011. 
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4. Critérios de inclusão e exclusão 

 a. Inclusão: pacientes com pitiríase versicolor de qualquer faixa etária, gênero  ou 

raça. 

 b. Exclusão: pacientes com outras dermatoses; pacientes que fizeram uso de 

antifúngicos tópicos e/ou sistêmicos, respectivamente, há menos de 15 e 30 dias; pacientes 

que se recusaram em participar do estudo, não assinando o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

5. Diagnóstico Clínico  

Este foi realizado pelos dermatologistas da Clínica de Dermatologia do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba sob a coordenação da 

Dra. Carla W. Gayoso. O diagnóstico foi baseado na observação de máculas discrômicas 

(hipo ou hipercrômicas). 

 

6. Diagnóstico Laboratorial 

 

6.1 Coleta do material 

Após assepsia da área corporal afetada pela micose, com álcool a 70%, o material 

biológico, composto por escamas de pele, foi coletado com lâminas, carpete ou fita adesiva. 

Este material coletado foi selecionado de acordo com a ficha clínica do paciente (Apêndice 

A), e processado realizando-se exames diretos, cultivo e provas de identificação (LACAZ, 

PORTO, MARTINS, 1991; SIDRIM; ROCHA, 2004; ERCHIGA; PALOMO; MOYANO, 

2008). 

 

6.2 Exame direto  

Adicionou-se hidróxido de potássio (KOH) a 20% e tinta Quink permanente 

(Parker), na proporção de 2:1 sob as escamas de pele coletas como descrito acima. 

Determinou-se a presença de células fúngicas de Malassezia pela presença de leveduras 

com blastoconídios e/ou hifas curtas e tortuosas na amostra (SIDRIM; ROCHA, 2004). 
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6.3 Isolamento do fungo 

O material biológico foi então inoculado em Agar mycosel suplementado com 

azeite de oliva e bile de boi. A cultura foi incubada durante sete dias a 32ºC (GUEHO et al. 

1996; NEUFELD, 1999; MIRANDA, 2004). 

 

6.4 Identificação das espécies de Malassezia 

A identificação das espécies foi realizada a partir de parâmetros macro e 

micromorfológicos das colônias crescidas e provas fisiológicas como dependência lipídica. 

 

� Provas Fisiológicas de Identificação  

 

�� Crescimento em meio isento de gordura 

Este teste foi realizado observando-se o crescimento do fungo no meio ágar 

Sabouraud isento de óleo de oliva. Apenas a M. pachydermatis consegue crescer em meios 

pobres de lipídios, as demais espécies de Malassezia são lipodependentes. 

 

��  Prova da catalase 

Esta prova foi feita quando não ocorre crescimento do fungo em meio isento de óleo 

de oliva. Esta reação foi realizada pela aplicação de uma gota de peróxido de hidrogênio 

10V em uma gota de suspensão do microrganismo em lâmina ou diretamente sobre a 

cultura (BAPTISTA et al., 1986). Quando a colônia exibiu catalase positiva proseguiu-se 

com o teste de assimilação do “TWEEN”, sendo negativa a espécie é identificada como M. 

restricta.  

 

��  Atividade beta-glicosidase  

 Prova realizada inoculando-se colônias de Malassezia spp. em Agar bile esculina. 

Quando a espécie de Malassezia é produtora de beta-glicosidase, ocorre hidrólise do 

glicosídeo esculina, convertendo-o em glicose e esculeteína. Esta última reage com íons 

férricos contidos no meio, produzindo um complexo de coloração escura característica, que 

evidencia a positividade da prova. As espécies produtoras desta enzima são: M. 
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sympodialis, M. obtusa, M. japonica, M. caprae e M. nana (SANTOS FILHO, 2006; 

ERCHIGA; PALOMO; MOYANO, 2008). 

 

��  Assimilação de “TWEEN” e Cremophor 

Para esta prova fundiu-se 16 mL de ágar Sabouraud dextrose, contendo 0,05% de 

cloranfenicol e 0,05% de cicloeximida e resfriou a temperatura de aproximadamente 50ºC, 

o meio foi vertido em placa de Petri (15X90 mm) e homogeneizado com 2 mL de 

suspensão de Malassezia spp. 

A suspensão foi preparada a partir de crescimento recente (24 – 48 h) da levedura, 

diluindo-se fragmentos de colônias em 2 mL de água destilada estéril até obter uma 

turvação compatível com o tubo 0,5 da escala de McFarland. 

Após solidificação do meio, foram realizados cinco orifícios eqüidistantes no meio 

de cultura, os quais foram preenchidos com Tween 20, 40, 60, 80 e Cremophor. O sistema 

foi incubado a 32ºC por sete dias e em seguida realizada a leitura (ERCHIGA; PALOMO; 

MOYANO, 2008). A interpretação desta técnica baseia-se na assimilação dos lipídios, 

observada macroscopicamente pelo crescimento de colônia em torno dos poços (figura 4). 

Na Figura 5 observam-se distintos padrões de assimilação dos lipídios pelas diferentes 

espécies. 

 
Figura 4. Técnica de assimilação de lipídios para crescimento de Malassezia spp. Fonte: 
Diagnóstico de laboratorio de las leveduras del género Malassezia (ERCHIGA; PALOMO; 
MOYANO, 2008). 
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Figura 5. Esquema geral de identificação de Malassezia spp. Fonte: Diagnóstico de laboratorio de 
las leveduras del género Malassezia (ERCHIGA; PALOMO; MOYANO, 2008). 
 
 

7. Ensaios Microbiológicos  

 

7.1 Material Botânico  

Óleo essencial de C. citratus adquirido da Tekton Óleos Essenciais LTDA, cujo 

certificado de análise química foi emitido pela Universidade de Caxias de Sul, sob nº 

019/08. A análise química revelou 18,63% de mirceno, 29,05% de neral e 42,03% de 

geranial. 
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7.2 Antifúngico sintético 

           No estudo de atividade antifúngica dos óleos essenciais foi usado como padrão  

cetoconazol, na concentração de 50 µg/mL, obtido do Centro de Controle e Produtos para 

Diagnósticos – CECON/São Paulo. 

 

7.3 Espécies fúngicas 

 Espécies de Malassezia isoladas a partir de amostras clínicas, como citado 

previamente. 

 

7.4 Meio de cultura 

Nos ensaios de susceptibilidade utilizou-se o meio mycosel suplementado com 

azeite de oliva e bile de boi. A cultura foi incubada durante sete dias a 32ºC (NEUFELD, 

1999; MIRANDA, 2004). 

 

7.5 Inóculo  

A partir das culturas recentes e mantidas no meio mycosel com azeite de oliva e bile 

de boi, por sete dias a temperatura de 32ºC, o inóculo foi preparado e padronizado em 

solução salina fisiológica estéril. Inicialmente foi preparada uma suspensão comparativa 

com a de sulfato de bário do tubo 0.5 da Escala de McFarland e contagem celular em 

câmara de Neubauer. A mesma foi ajustada no espectrofotômetro (Leitz-Fhotometer 340-

800nm), para conter aproximandamente 106 UFC/mL (CASALS, 1979; ODDS, 1989; 

CLEELAND; SQUIRES, 1991). 

 

7.6 Concentração Inibitória Mínima (CIM)  

 Visto as dificuldades com relação ao crescimento da Malassezia em meios 

convencionais para leveduras como o Agar Sabouraud dextrose e mesmo o RPMI – 1640 

(Roswell Park Memorial Institute), embora este último seja recomendado pelo NCCLS 

(National Committee for Clinical Laboratory Standards) para avaliação de atividade 

antifúngica de alguns fungos filamentosos e leveduriformes, a determinação da CIM do 

óleo essencial de C. citratus foi realizada pela técnica de diluição em ágar proposta por 

Hadacek e Greger (2000) com algumas modificações. Para execução da técnica, 
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inicialmente foram preparadas placas de Petri (Dispo-Petri®) com 21 mL de meio de cultura 

(mycosel, bile de boi e azeite de oliva), acrescido do óleo essencial de C. citratus nas 

concentrações de 20-0.16 µL/mL, de acordo com Allegrini, Bouchberg e Maillols (1973). 

Em seguida, inoculou-se na superfície do meio de cultura solidificado 10 µL do inóculo 

fúngico. O sistema foi incubado a 32°C por sete dias. Após o tempo de incubação 

adequado, foi realizada a leitura. A CIM foi definida como a menor concentração do oléo 

capaz de inibir visualmente o crescimento fúngico. Os ensaios foram feitos em duplicata e a 

média geométrica dos resultados foi calculada. Os valores de CIM90 foram interpretados 

como a CIM na qual houve inibição de 90% das cepas ensaiadas (SANTOS et al., 1999). 

Foram também feitos os controles de viabilidade, apenas com os microrganismos no meio, 

e positivo, no qual o microrganismo foi desafiado com o antifúngico cetoconazol na 

concentração de 50 µg/mL.  

 

7.7 Bioensaio do Sorbitol 

O ensaio para determinar a CIM do óleo essencial de C. citratus foi realizado com 

acréscimo ao meio de 0,8M de sorbitol como suporte osmótico. As placas foram incubadas 

por sete dias à 32ºC (FROST et al., 1995). Considera-se mecanismo de ação do composto 

sobre a parede celular fúngica se a CIM do composto na presença do sorbitol for maior que 

na ausência deste. Os ensaios foram feitos em duplicata e a média geométrica dos 

resultados foi calculada (SVETAZ et al., 2007). 

 

7.8 Bioensaio do ergosterol  

 Paralelamente à determinação da concentração inibitória mínima, determinou-se 

também qual a CIM na presença de diferentes concentrações de ergosterol (50-250 µg/mL) 

da Sigma-Aldrich®. Considera-se mecanismo de ação do composto sobre a membrana 

plasmática fúngica quando a CIM do composto na presença do ergosterol for maior que na 

ausência deste. Os ensaios foram feitos em duplicata e a média geométrica dos resultados 

foi calculada (ESCALANTE et al., 2008; SILVA JUNIOR et al., 2010). 
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8. Estudo toxicológico pré-clínico  

Esse estudo compreende uma etapa inicial importante para o uso seguro de uma 

substância química, pois visa à caracterização dos efeitos tóxicos produzidos a partir da 

administração desta substância em animais de laboratório (BRITO, 1994; EATON, 

KLAASSEN, 1996). 

 Para realização dos ensaios toxicológicos, houve submissão prévia do projeto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa Animal do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da 

Universidade Federal da Paraíba, cuja aprovação resultou no protocolo CEPA N° 0407/09. 

 

 8.1 Toxicidade aguda e efeitos gerais em camundongos  

 Para o desenvolvimento desta etapa, seguiu-se a RDC 90/04 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, que trata do "Guia para a realização de estudos de toxicidade pré-

clínica de fitoterápicos" (BRASIL, 2004). A mesma foi realizada no setor de toxicologia do 

LTF/UFPB.  

 Foram utilizados camundongos albinos Mus musculus de dez semanas de idade, 

pesando entre 25 e 36 g previamente mantidos em jejum por 12h, procedentes do Biotério 

do Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais/LTF/UFPB. Todos os experimentos foram 

realizados no período de 7:00 às 14:00h e observados até 14 dias.  

           Grupos de seis animais machos e seis fêmeas receberam doses de 2.000 mg/kg via 

oral do óleo essencial de C. citratus e durante as primeiras 24 horas, nos períodos de 0, 15, 

30 e 60 minutos e a cada 4 horas e diariamente durante 14 dias após administração foram 

feitas observações para avaliação da atividade autônoma, atividade motora e reflexos, 

baseadas no método descrito por Malone e Robichaud (1962). O controle foi feito com dois 

grupos de seis animais, que receberam o veículo (salina e Tween 80 – 5%). A determinação 

da DL50 caso houvesse mortes, seria de acordo com o método de Litchfield e Wilcoxon 

(1949). 

Durante os 14 dias, as observações se concentram nos sinais clínicos que revelam 

ação estimulante (hiperatividade, irritabilidade, agressividade, tremores, convulsões, 

piloereção, movimento intenso das vibrissas) ou depressão (hipnose, ptose, sedação, 

anestesia, ataxia, catatonia, analgesia, reflexo do endireitamento, resposta ao toque, reflexo 

corneal e reflexo auricular) do sistema nervoso central, comportamento (ambulação, 



38 
 

 
 

bocejo, ação de limpar-se, abdução das patas posteriores, ato de sacudir a cabeça, pedalar e 

estereotipia) e sinais de funcionamento do sistema nervoso autônomo (diarréia, 

constipação, defecação, respiração, lacrimejamento, micção, salivação, cianose, tônus 

muscular e força para agarrar), conforme os critérios de Malone e Robichaud (1962). 

Variação de peso, consumo de água e ração foram avaliados. 

Ao fim do período de observação todos os animais sobreviventes foram sacrificados 

e necropsiados. Observadas alterações macroscópicas nas necropsias, estudos 

histopatológicos dos órgãos acometidos foram realizados (BRASIL, 2004). 

 

 8.2 Irritação Primária de Pele - Efeito Agudo (Dose Simples) 

Como o objetivo do estudo é avaliar fitoterápicos usados na dermatologia, a 

avaliação das propriedades irritantes é muito importante e a toxicidade dermal é uma 

exigência da legislação vigente.  

Na avaliação das propriedades irritantes do óleo essencial de C. citratus, seis 

coelhos albinos adultos (três machos e três fêmeas) com a pele saudável e intacta foram 

utilizados. Vinte e quatro horas antes do teste, os pêlos da região dorsal do tronco do animal 

foram depilados. Uma dose de 0,5 mL do óleo essencial na CIM foi aplicada topicamente a 

uma área pequena (2 cm x 3 cm) do local de ensaio. A área foi coberta por uma compressa 

de gaze fixada por esparadrapo hipoalergênico e presas por correias ou fitas crepe. Uma 

área simétrica do teste para cada animal serviu como controle e foi aplicado em igual 

volume de veículo (salina mais tween 80). A duração da exposição foi de quatro horas. 

Após este período, a gaze foi retirada e a área lavada com água destilada estéril. Os animais 

foram examinados para sinais de eritema, edema ou outras manifestações pertinentes e as 

respostas foram pontuados em 30-60 minutos, e depois em 24, 48 e 72 horas após a 

remoção da gaze. E quando ocorre a formação de lesões, estas são classificadas de acordo 

com o sistema empregado por Hazardous Substances Act of USA (BRITO, 1994; 

KANJANAPOTHI et al., 2004). 
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Quadro 1. Sistema de Hazardous Substances Act of USA para 
classificação das lesões.  

Formação de eritema e edema 

Lesão Valor 

Sem eritema 0 

Eritema leve (apenas perceptível) 1 

Eritema definido 2 

Eritema moderado a grave 3 

Eritema grave (vermelho violeta com escaras) 4 

Formação de edemas 

Lesão Valor 

Sem edema 0 

Edema leve (apenas perceptível) 1 

Edema definido (bordas menores que 1mm) 2 

Edema moderado a grave (bordas de 1mm) 3 

Edema grave (bordas maiores que 1mm) 4 

Classificação 

Critério Valor 

Não irritante 0,0-1,0 

Irritante moderado 1,1-2,0 

Irritante grave 2,1-3,0 

Corrosivo 3,1-4,0 

 

 

9. Fitoterápico e Estudo clínico 

          Quando foram finalizados os ensaios pré-clínicos, foram preparadas às formulações: 

xampu e loção cremosa contendo óleo essencial de C. citratus, para execução do estudo 

clínico em pacientes com pitiríase versicolor.  

 

9.1 Produto Fitoterápico  

          Os produtos foram desenvolvidos em formulações: uma loção cremosa e um xampu. 

Estes foram adequadamente manipulados em farmácia de manipulação seguindo-se as 

normas técnicas preconizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 

através do Formulário Nacional (Resolução RDC nº 222, de 29 de julho de 2005), que 
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padroniza as formulações manipuladas no Brasil, principalmente no que se refere à 

incorporação de princípios ativos a determinadas bases. 

 

 9.2 Ensaios clínicos 

 Nessa etapa foram selecionados pacientes para duas fases da pesquisa (I e II). Tanto 

pacientes sãos, quanto àqueles diagnosticados com pitiríase versicolor, receberam os 

produtos fitoterápicos.  

Essa etapa foi realizada em duas fases consecutivas, com base em estudos 

semelhantes realizados anteriormente por Vargas (1995), Aquino (2004) e AL-WAILI 

(2004). Onde pacientes sadios e com pitiríase versicolor foram acompanhados clinicamente 

pela Professora Drª. Carla Wanderley Gayoso e laboratorialmente por Egberto Santos 

Carmo e pela Drª. Edeltrudes de Oliveira Lima. 

 

9.2.1 Fase I 

 Para se estabelecer uma evolução preliminar da segurança da utilização dessas 

formulações. Nessa fase, um pequeno grupo de pessoas voluntárias e sadias (n=20) 

recebeu as formulações: loção cremosa e xampu, contendo o óleo essencial de C. citratus 

na CIM.  

 Posologia – loção cremosa: duas vezes ao dia e xampu: três vezes por semana, 

ambos utilizados durante quarenta dias. 

 

9.2.2 Fase II 

a) Indicação do tratamento 

Grupo controle: constituído por 29 pacientes utilizando cetoconazol (loção cremosa 

e xampu).  

  Grupo teste: constituído por 47 pacientes que utilizaram a loção e o xampu contendo 

óleo essencial de C. citratus. 

 Posologia – loção cremosa: duas vezes ao dia e xampu: três vezes por semana, 

ambos utilizados durante quarenta dias 
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b) Avaliação da resposta terapêutica  

Os pacientes incluídos neste estudo foram controlados a partir da confirmação 

clínico-laboratorial. Nesse caso, após confirmação do diagnóstico laboratorial com a 

respectiva entrega das formulações, os mesmos pacientes, foram reavaliados após os 

quarenta dias de uso, através de exame micológico direto e cultura. 

A resposta do indivíduo à terapêutica, obrigatoriamente, seguiu critérios clínicos e 

micológicos, porém foi ressaltado, que frequentemente, apesar da cura micológica, a pele 

ainda apresenta máculas hipo/hipercrômica ou mesmo discretamente eritematosas. Somente 

no decorrer de semanas a meses é que ocorre normalização da pigmentação cutânea 

(THOMA; KRAMER; MAYSER, 2005). 

 

10. Considerações éticas  

Todo o estudo foi realizado conforme Diretrizes e Normas Regulamentares de 

Pesquisa envolvendo seres humanos, das Resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho 

Nacional de Saúde (Brasil 1996; Brasil 1997). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos do CCS/UFPB, protocolo n°. 0037. Os pacientes da 

amostra foram instruídos sobre a pesquisa e assinaram o um termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice B). 

 

11. Análise estatística  

As análises estatísticas do artigo intitulado Evaluation of potential dermal and oral 

toxicity of essential oil of Cymbopogon citratus (DC) Stapf. in animal models foram 

realizadas utilizando-se o teste de t-student pareado para determinação de diferenças 

estatisticamente significantes (p<0,05) entre os tratamentos aplicados. Para a realização 

destas análises utilizou-se o Software Graph Prisma Versão 4.00. 

Os parâmetros referentes à caracterização dos pacientes que participaram da fase II 

deste estudo foram analisados para desprezar uma possível diferença entre os dois grupos 

de tratamento (teste e controle). Para isto, as variáveis nominais como gênero, prurido, cor 

de pele, localização, cor e tipo de lesão, e espécies de Malassezia foram analisadas usando 

o teste Qui-quadrado. Enquanto que a variável contínua “idade” foi analisada por t-test não 

pareado (student). Para examinar a eficácia do tratamento dos dois grupos tratados (antes e 
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após o tratamento) e para comparar o poder de cura entre os produtos (percentual de 

pacientes com cura micológica), foi utilizado o teste de Fischer. Os testes foram realizados 

usando GraphPad Prism© 5.00 (GraphPad Software, San Diego California, USA). As 

diferenças foram consideradas estatisticamente significantes quando p<0.05. 
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Artigo 1: Estudo Epidemiológico da Pitiríase Versicolor na Cidade de João Pessoa, PB, de 

1999 a 2008. ACEITO pela Revista Brasileira de Análises Clínicas. 
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TÍTULO: 
Estudo Epidemiológico da Pitiríase Versicolor na Cidade de João Pessoa, PB, de 1999 a 
2008*. 
Epidemiological studies of Pityriasis Versicolor in the city of João Pessoa, PB, from 1999 
to 2008.  
 
Autores: Lizandro Leite Brito1; Edeltrudes Oliveira Lima2; Egberto Santos Carmo3; Fátima 
F. P. Carvalho4; Priscilla B. S. de Albuquerque5; Mariana M. P. de Figueirêdo5. 
 
 
 
RESUMO: 
 
A pitíriase versicolor (PV) é uma micose superficial causada por leveduras do gênero 
Malassezia. Caracteriza-se por manchas de tonalidades diversas, arredondadas, que podem 
formar placas, com descamação furfurácea. O diagnóstico de PV é clínico, associado ao 
exame micológico direto e cultura. Buscou-se avaliar a epidemiologia da PV na cidade de 
João Pessoa, PB, correlacionando sexo, faixa etária, raça, localizações das lesões e exame 
direto e cultura. O estudo exploratório e descritivo foi realizado no Laboratório de 
Micologia do Departamento de Ciências Farmacêuticas/CCS da Universidade Federal da 
Paraíba de 1999 a 2008. Em 196 pacientes com suspeita clínica de PV, houve predomínio 
no gênero feminino (62,24%). A faixa etária de 21 a 30 anos de idade foi a mais acometida. 
Houve registro de 53,57% pardos, 46,42% brancos, sem registro de negros. A região 
anatômica mais envolvida foi o tronco (71,36%). O exame direto e cultura foram realizados 
para confirmar o diagnóstico. A PV ocorre em todas as idades, em especial adolescentes e 
adultos, sendo o gênero feminino e indivíduos da cor parda os mais afetados. 
 
 
Palavras-chave: Pitiríase Versicolor, Malassezia, epidemiologia. 
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SUMMARY: 
 
Pityriasis versicolor (PV) is a superficial mycosis caused by yeasts of the genus Malassezia. 
It is characterized by round patches of various shades, which can form plaques with 
desquamation furfuracea. The diagnosis of PV is clinical and it is associated with the direct 
mycological examination and culture. The exploratory and descriptive study was conducted 
at the Laboratory of Mycology, Department of Pharmaceutical Sciences /CCS, 
Universidade Federal da Paraíba from 1999 to 2008. In 196 patients with clinical suspicion 
of PV, there was a predominance in females (62.24%). The age group 21 to 30 years of age 
was the most affected. There was record of 53.57% brown, 46.42% white, with no record of 
blacks. The most involved  anatomical region was the trunk (71.36%). The direct 
examination and culture were performed to confirm the diagnosis. The PV occurs in all 
ages, especially adolescents and adults, being the females of brown color the most affected 
individuals. 
 
 
Keywords: pityriasis versicolor , Malassezia, epidemiology.
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INTRODUÇÃO: 
 Os fungos são microrganismos vivos resistentes que decompõem a matéria 
orgânica, vivendo no solo, em animais e no homem, no qual pode causar doenças através de 
contato direto (7). 
 As micoses são doenças provocadas por fungos. Podem ser superficiais ou 
profundas. Acometem a epiderme e seus anexos, afetando a derme e, mais raramente, 
outros órgãos internos. Com frequência, são transmitidas por contato direto (9). 
 A Pitíriase Versicolor (PV) é uma micose superficial causada por leveduras do 
gênero Malassezia. Trata-se de um fungo lipofílico, dimorfo, oportunista. Na pele humana 
vive saprofiticamente (13). Hereditariedade, Diabetes Mellitus, obesidade, 
imunossupressores, desnutrição, gestação e doenças crônicas, incluindo tuberculose são 
fatores predisponentes da doença (10).  
 A levedura distribui-se em áreas seborréicas do corpo humano, onde, após assumir a 
forma patogênica, determina o aparecimento da PV, descrita como máculas de tonalidades 
diversas, em geral arredondadas, que formam ou não placas, com descamação furfurácea 
característica. Nas escamas da lesão as leveduras do gênero Malassezia são reconhecidas 
pelo exame micológico direto (11,13). As lesões disseminam facilmente e distribuem-se 
nos membros superiores e pescoço (15).  
 As leveduras do gênero Malassezia não produzem lipídios, portanto, exigem sua 
adição ao meio de cultura (13). A temperatura ótima para o seu crescimento é 37ºC (11), 
com colônias de textura cremosa, friável, convexa e de coloração branco-fosco (13).  
 O diagnóstico da PV é baseado no aspecto clínico, no exame micológico direto e na 
cultura. No exame direto observam-se escamas obtidas pela raspagem da lesão e 
clarificadas pela solução aquosa de hidróxido de potássio a 10%, ou pelo método da fita 
gomada (13). 
 O diagnóstico diferencial inclui entidades que levam à despigmentação cutânea, 
como vitiligo e pitiríase alba, bem como hanseníase indeterminada, principalmente na face. 
Outras possibilidades incluem psoríase, dermatite seborréica, papilomatose reticulada e 
confluente (Gougerot-Carteaud), eritrasma e dermatofitose (6). 
 Dentro desse contexto, o objetivo do estudo foi avaliar a epidemiologia da PV na 
cidade de João Pessoa, PB, correlacionando as variáveis sexo, faixa etária, raça, 
localizações das lesões e exame direto e cultura. 
 
MATERIAL E MÉTODOS:  
 O estudo exploratório e descritivo foi realizado no Laboratório de Micologia do 
Departamento de Ciências Farmacêuticas/Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal da Paraíba através de dados registrados de 1999 a 2008. A amostra foi composta de 
196 pacientes, e a coleta dos dados obedeceu às variáveis sexo, idade, raça, localizações das 
lesões, exame direto e cultura. 
 
 
RESULTADOS:  
 Foram analisados dados de 196 indivíduos com suspeita clínica de Pitiríase 
Versicolor (PV), sendo 74 (37,75%) do sexo masculino e 122 (62,24%) do sexo feminino. 
Em relação às idades, foram distribuídos em seis faixas etárias (tabela 1). 
 Observou-se que a população jovem foi a mais acometida pela PV, como revelam 
48 casos na faixa etária de 11 a 20 anos e os 71 casos na faixa de 21 a 30 anos de idade. 
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 Em relação aos 74 indivíduos do sexo masculino, 36 apresentaram exame direto e 
cultura para Malassezia spp. positivos. Quinze indivíduos tiveram positividade ao exame 
direto, sem, no entanto, apresentar crescimento da levedura na cultura; 23 tiveram resultado 
do exame direto negativo. Entre os 122 indivíduos do sexo feminino, 41 apresentaram 
positividade tanto no exame direto, quanto na cultura; 28 foram positivos apenas no exame 
direto e 53 tiveram resultado negativo.  
 No que diz respeito à cor dos indivíduos com suspeita clínica de PV, observou-se 
que 105 (53,57%) eram pardos, 91 (46,42%) brancos e não houve registro de negros.
 Apresenta-se na tabela 2 a localização, número e freqüência em ordem decrescente 
de lesões de PV. 
 
DISCUSSÃO: 
 A incidência das micoses superficiais é alta na população em geral. Exames clínicos 
e micológicos são realizados de rotina e em conjunto a fim de que sejam diagnosticados 
corretamente os agentes causais (7).  
 A PV é uma doença cosmopolita causada por Malassezia spp. Sua freqüência varia 
de 5 até 50% em lugares quentes e úmidos. Observa-se desde lactantes até anciãos, pouco 
frequente antes dos cinco anos de idade e em maiores de 60 anos, predominando dos 15 aos 
30 anos (1). No estudo, as faixas de idade mais acometidas por PV são semelhantes a tais 
dados, pois a faixa etária de 11 a 30 anos foi a mais afetada.  
 No presente estudo, percebe-se uma maior incidência de PV em mulheres, com 
62,24% do total. Em estudo em uma comunidade pesqueira da região semi-árida do Estado 
de Falcón, Venezuela, Quintero (8) encontrou também maiores porcentagens de infecção 
no gênero feminino (65,7% vs. 34,3%). As mulheres estavam discretamente mais afetadas 
(56,72%) em estudo epidemiológico realizado na cidade de Manaus/AM (3). Tais dados, 
entretanto, sofrem críticas, uma vez que a maior parte dos pacientes procura o clínico 
somente por queixas cosméticas (2), o que torna a real influência do sexo na PV de difícil 
avaliação. 
 A PV já foi descrita em todas as raças, porém, parece ocorrer mais frequentemente 
na raça negra. Uma possível explicação para este fato seria um maior número de glândulas 
sebáceas nos indivíduos negros (14). Entretanto, em estudo populacional venezuelano, a 
raça negra não predominou: ficou em segundo lugar (12,64%), atrás da raça parda 
(78,05%); a raça branca apresentou 9,31% (8). No presente estudo, observou-se, como no 
estudo venezuelano, maior incidência de PV em pardos, correspondendo a 53,57% da 
amostra estudada. Entretanto, a falta de pacientes negros com suspeita de PV chama 
atenção. 
 Pacientes com PV geralmente apresentam múltiplas lesões no tronco, com regiões 
intercaladas de pele normal. As lesões podem também surgir no pescoço e extremidades 
superiores proximais. Sua distribuição normalmente é paralela à das glândulas sebáceas, 
com ocorrência maior no tórax, dorso e face. A localização na face é mais comum em 
crianças. A distribuição também ocorre em áreas normalmente cobertas por roupas, 
enfatizando a teoria de que a oclusão das glândulas tenha um papel nessa doença. As lesões 
podem ser hipo ou hiperpigmentadas, eritematosas ou marrom-escuro, justificando a 
denominação versicolor (6).  
 Os troncos anterior (44,15%) e posterior (23,37%) foram as localizações mais 
freqüentes das lesões de PV. Em estudo venezuelano, com amostra composta por 902 
indivíduos, as regiões anatômicas mais afetadas foram face (57,9%) e tórax (27,1%) (8). No 
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presente estudo, o acometimento de face ficou em quarta posição, com 8,07% do total. Na 
cidade de Santo Domingo, República Dominicana, registrou-se franco domínio de lesões no 
tronco e membros superiores (1). Em estudo epidemiológico na cidade de Manaus, em 
ordem decrescente, foram observadas as seguintes freqüências: disseminada (31,50%), 
tronco (20,65%), membros superiores (13,75%), membros inferiores (9,50%), face 
(8,85%), couro cabeludo (4,90%), axilas (2,9%), abdômen (1%), região retroauricular 
(0,70%), pés (0,50%) e mãos (0,50%) (3). Ainda, no estado de Mato Grosso, ocorreu maior 
incidência em região de tronco (2). 
 O exame micológico direto e a cultura são realizados para confirmação diagnóstica 
da PV. Para desenvolver-se, as leveduras do gênero Malassezia spp. exigem a presença de 
lipídios no meio. Foram os primeiros microrganismos descritos com tal característica. 
 Microscopicamente, as leveduras são globosas, ovóides ou cilíndricas, de parede 
grossa, constituída por várias camadas; os blastoconídios, de base larga, formam-se por um 
mecanismo simpodial, deixando uma cicatriz no sítio polar de gemulação da célula mãe (4). 
As colônias apresentam textura glabrosa, relevo às vezes rugoso e coloração variável, com 
matiz amarelo-creme e reverso da mesma cor (5).  
 No estudo em questão, 77 (39,28%) dos 196 indivíduos tiveram exame direto e 
cultura positivos; 43 (21,96%) apresentaram exame direto positivo e cultura negativa e 76 
(38,77%) foram negativos ao exame direto. Tais dados mostram que nem sempre a cultura 
será positiva, quando do exame direto positivo. 
 
CONCLUSÃO:  
 A pitiríase versicolor é freqüente no meio analisado, ocorre em todas as idades, em 
especial adolescentes e adultos. Em relação ao sexo, ambos são atingidos, sendo observada 
uma maior incidência no sexo feminino. Os indivíduos pardos foram mais afetados e não 
houve registro de pacientes negros com suspeita clínica de PV. O tronco foi a região 
anatômica mais atingida, tanto na face anterior, quanto na posterior. 
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TABELAS: 
 
Tabela 1. Distribuição da faixa etária dos 196 indivíduos com suspeita clínica de PV. 
FAIXA ETÁRIA  N FREQUÊNCIA (%) 

0 – 10  16 8,16 
11 – 20  48 24,48 
21 – 30  71 36,22 
31 – 40  29 14,79 
41 – 50  17 8,67 
     > 50  15 7,65 

 
 
Tabela 2. Localização das lesões e sua freqüência de aparecimento nos 196 indivíduos com 
suspeita clínica de PV. 
LOCAL DA LESÃO    N FREQUÊNCIA (%) 
Tronco anterior  102 44,15 
Tronco posterior    54 23,37 

Membros superiores    31 13,41 
Membros inferiores    17 7,35 

Face    16 6,92 
Pescoço    11 4,76 
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Artigo 2: Identification of Malassezia species in patients with pityriasis versicolor in João 

Pessoa, Brazil. Submetido à Revista Brasileira de Epidemiologia. 
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Abstract:  

Introduction: Pityriasis versicolor is a superficial mycosis caused by Malassezia yeasts, 

affecting both sexes and all races. It presents as multiple macular lesions with fine scaling. 

Methods: In the study, the pityriasis versicolor epidemiology in the city of João Pessoa, 

Paraiba, Brazil, was evaluated in patients with clinical suspicion of disease, correlating age, 

gender, lesion location, in addition to the identification of Malassezia species. A total of 71 

suspected cases of the disease were seen between September 2008 and July 2009 at 

University Hospital Lauro Wanderley have participated in this study. The direct 

mycological examination and identification of species from micro and macro parameters of 

colonies grown and physiological evidence were performed. Results: 41 cases were 

positive for Malassezia spp., 65.8% females 34.1% males, with individuals between 11-40 

years old being the most affected. The most affected anatomical areas were the posterior 

trunk (46.34%) and upper limbs (26.82%). In total of 22 positive cultures were identified: 

M. sympodilais (54.54%), M. furfur (27.27%), M. globosa (9.08%), M. obtusa (4.54%) and 

M. sloofiae (4.54%). Conclusions: knowledge of the characteristics and identification of 

predominant species in pityriasis versicolor, in this case, M. sympodialis, can assist the 

medical in choosing the best treatment, especially because it is a highly recurrent mycosis. 

Key-words: Malassezia, pityriasis versicolor, superficial mycosis. 
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Resumo:  

Introdução: A pitiríase versicolor é uma micose superficial provocada por leveduras do 

gênero Malassezia, afetando ambos os sexos e todas as raças. Apresenta-se como lesões 

maculares múltiplas com descamação fina. Métodos: No estudo, avaliou-se a 

epidemiologia da pitiríase versicolor na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil, em 

pacientes com suspeita clínica da doença, correlacionando-se faixa etária, gênero, 

localização das lesões, além da identificação das espécies de Malassezia. Fizeram parte 

deste estudo 71 pacientes com suspeita da doença, atendidos no período de setembro de 

2008 a julho de 2009 no Hospital Universitário Lauro Wanderley. Realizou-se o exame 

micológico direto e a identificação das espécies a partir de parâmetros macro e 

micromorfológicos das colônias crescidas e provas fisiológicas. Resultados: Foram 41 

casos positivos para Malassezia spp., com 65,8% do gênero feminino 34,1% do masculino, 

sendo mais acometidos indivíduos de 11 a 40 anos de idade. As regiões anatômicas mais 

afetadas foram tronco posterior (46,34%), membros superiores (26,82%). Num total de 22 

culturas positivas, identificaram-se: M. sympodilais (54,54%), M. furfur (27,27%), M. 

globosa (9,08%), M. obtusa (4,54%) e M. sloofiae (4,54%). Conclusões: O conhecimento 

das características e identificação das espécies predominantes na pitiríase versicolor, neste 

caso, M. sympodialis, pode auxiliar o clínico na escolha do melhor tratamento, 

especialmente por micose ser muito recidivante. 

Palavras-chaves: Malassezia, pitiríase versicolor, micose superficial. 
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Introduction 

The genus Malassezia comprises opportunist yeasts that have their natural habitat in 

human and other mammals’ skin1 being the pityriasis versicolor (PV) the superficial 

mycosis caused by this pathogen. It is considered the most frequent cutaneous pigmentation 

disorder caused by fungus in the world and also known as tinea versicolor, furfuraceous 

dermatomycosis, tinea flava or parasitary achromy2. 

Eichested was the first to recognize the PV as fungal disease in 1853, but only in 

1889 the fungus received a designation given by Baillon3: Malassezia furfur. In 1913, 

Castellani and Chalmers started calling spores of Malassezia furfur as Pityrosporum ovale 

and its globular form as Pityrosporum orbiculare by Gordon in 19514. For many years, the 

name Malassezia was used to describe the fungus’ mycelial form, while the yeast phase 

was named Pityrosporum5. Currently, it is used the name Malassezia to both forms: 

mycelium and yeast6. 

After successive years of confusion surrounding this fungi group, mycologists have 

narrowed the genus to two valid species, a human species, M. furfur, and another animal, 

M. pachydermatis. With the help of new molecular techniques, Simmons et al7 described in 

1990 a third species, M. sympodialis. Finally, the deep taxonomic revision carried out by 

Guého et al8 in 1996 has founded the present basis of the genus, with descriptions of four 

new species: M. globosa, M. obtusa, M. restricted and M. slooffiae. In recent years the 

genus was expanded, currently comprising a total of 13 species1. 

According to Aspíroz et al9, the genus Malassezia belongs to the Fungi kingdom, 

Deuteromycotina phylum, Blastomycetes class, Cryptococcales order, Cryptococcaceae 

family and Malassezia genus. The different species of Malassezia may be identified by 

standard procedures, combining their morphology with physiological characteristics. In 

case of doubt, molecular sequence techniques are very useful1. 

The species of Malassezia have been associated with two groups of diseases: as a 

causative agent of PV, folliculitis and fungemia as well as being associated with seborrheic 

dermatitis, atopic dermatitis, reticulated papillomatosis and confluent of Gougerot and 

Cartaud, onychomycosis, neonatal pustulosis and malignant external otitis10-12. 

PV is most prevalent in the tropics (40%), but is also common in temperate areas. It 

occurs in both sexes and all races. It varies according to age and there is a majority of cases 
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in young adults and post-pubescent. Among its predisposing factors stand out hormonal 

changes and/or increased sebum secretion13 and decrease turnover of keratinocytes, genetic 

predisposition, steroid therapy, immunosuppression, nutritional status and excessive 

sweating14. 

The clinical manifestations of PV are characterized by multiple macular lesions, 

perifollicular initially, with fine scaling. It has clinical variants of variable color from white 

to brown and may, rarely become inflamed, which justifies the PV designation15. 

 The yeast produces dicarboxylic acids (mainly azelaic acid), using skin lipids as 

substrate, which competitively inhibit tyrosinase and exert a direct toxic effect on 

melanocytes, thus explaining the hypochromic lesions16. Some authors consider the 

hypothesis of an ultraviolet rays blocking by a lipid material that accumulates in the 

corneum stratum17. After treatment, repigmentation may take months or years due to the 

damage suffered by melanocytes16. 

Patients with PV often have multiple lesions on the trunk - especially on the back, 

interspersed with normal skin. They are also often affected the neck and proximal upper 

extremities. On the face, they are more common in children (including newborns and 

infants) than in adults14,18. 

Direct mycological examination and culture are performed to confirm the PV 

diagnosis. Yeasts of the genus Malassezia spp. require the presence of lipids in the medium 

to develop. They were first described microorganisms with this characteristic8. 

 Malassezia species almost always present colonies with creamy texture, cream to 

light brown color and similar micromorphological properties, the presence of globose 

blastoconidia, oval and a constriction called collarette, which can be viewed on slides 

prepared from a fragment of its own colony or from the direct examination of a positive 

clinical sample. Trough the microscopy can also be viewed short filaments with thick wall, 

with one or two septa19, 20. 

PV recurrence is frequent, despite numerous treatments topical and systemic, as 

2.5% to 5% selenium sulfide14 and azole derivatives19. In this context, we sought in this 

study to evaluate the PV epidemiology in the city of João Pessoa, Paraíba, in patients 

enrolled in the Dermatology Department, University Hospital Lauro Wanderley 
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(SDHULW), correlating the following variables: age, gender, lesions location and 

identification of species involved in the infection process. 

Materials and Methods 

Microbiological tests were performed in the Mycology Laboratory, Department of 

Pharmaceutical Sciences, Center for Health Sciences, Federal University of Paraíba - 

UFPB. 

The universe of this research was composed of patients with clinical suspicion of 

PV who attended the aforementioned Laboratory of Clinical Mycology from September 

2008 to July 2009, totaling 71 sessions. The study was developed according to Guidelines 

and Regulating Research Norms Involving Humans from the Resolution 196/96 of the 

National Health Council21, after approval by the Ethics in Human Research of the 

CCS/UFPB, Protocol N°.  0037. 

Initially, sterilization of the body area affected by mycosis was performed with 70% 

alcohol to collect flakes of skin with slides, carpet or tape19,22. 

After collection, 20% potassium hydroxide (KOH) and 2:1 Quincke permanent ink 

(Parker ®) were added19. For isolation, the biological material was inoculated into ox bile 

agar enriched with 1% olive oil. Incubation was performed at 32 °C for seven days23. 

Species identification was performed from micro and macromorphological 

parameters of grown colonies and physiological tests as catalase reaction, lipid dependence, 

betaglicosity activity with esculin agar, being followed the protocol adopted by Erchiga, 

Palomo and Moyano1. 

Results 

 Results presented refer to samples taken in 71 patients presenting clinical suspicion 

of PV. Of these, 41 cases were positive for Malassezia spp. with 22 positive cultures. All 

patients had data collected through the monitoring form from which were extracted the 

following data: gender, age, lesions location. 

Among the 41 positive cases for Malassezia spp., 27 (65.8%) were female and 14 

(34.1%) were male. And, with respect to age, there was prevalence between 11 and 40 

years old, as shown in Table 1. 

Lesions locations were varied, with one individual may have presented more than 

one anatomical region affected. Posterior trunk, upper limbs and anterior trunk were the 
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most affected regions. Identification of yeast species from the genus Malassezia were 

performed, being predominantly isolated the species M. sympodilais and M. furfur. Table 2 

correlates the anatomic region affected with the isolated species. 

 

Discussion 

PV is a worldwide disease caused by Malassezia spp. Its frequency varies from 5 to 

50% in hot and humid sites. It is observed from infants to elders, with prevalence raging 

between 15 to 30 years18, 24. In the study, the most affected age groups by PV are similar to 

such data, being 11-30 years the most affected. A similar result was found in the city of 

Goiania, Brazil, where PV it occurred more frequently in young adults (11-30 years)25 and 

in Malawi, Africa where the 15-24 years population was the most affected26. 

In the present investigation, greater prevalence in women is observed, with 65.8% 

of total 41 patients. In a study from Venezuela, Quintero and Perfetti [18] also observed 

higher percentages of infection in females (65.7% vs. 34.3%). This prevalence was also 

found in the city of Manaus (Brazil) (56.72%)27 and Goiás (Brazil) (66.3%)25. A study 

conducted in Tehran (Iran)28 found 52.1% of cases in women. Such data have been 

criticized, since most of patients seek the clinical only by cosmetic complaints31 which 

makes the real gender influence of PV difficult to assess. 

The posterior trunk (46.34%) and upper limbs (26.82%) were the most common 

locations of PV lesions. In the Dominican Republic, there were frank predominance of 

lesions on the trunk and upper limbs24, similar to the data found. In Venezuela, with a 

sample of 902 individuals, the most affected anatomical regions were face (57.9%) and 

chest (27.1%)18, whereas in the present study, the involvement of the face came in fourth 

position with 7.31% of total. In Manaus (Brazil) the following frequencies were observed 

in decreasing order: disseminated (31.50%), trunk (20.65%), upper limbs (13.75%), lower 

limbs (9.50%) face (8.85%), among others27. In Indonesia, the most commonly affected 

areas were posterior trunk (29.5%), upper limbs (22.4%) and anterior trunk (17.7%)30.  

In a study by Crespo et al31 was concluded that M. sympodialis and M. slooffiae are 

part of the normal skin microflora. Malassezia globosa in its mycelial phase seemed to be 

the causative agent of PV. Malassezia globosa (46.7%) and M. sympodialis (26.7%) were 

the most isolated species in PV in the Mexican population32. These data contrast with those 
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found in the research, since M. sympodialis was identified in more than half of lesions of 

pityriasis versicolor, followed by M. furfur. Opposite result was found in Indonesia, where 

M. furfur prevails (42.9%) on M. sympodialis (27.5%)30. In an Iranian study, M. globosa 

(53.3%) and M. furfur (25.3%) appeared more frequently28. 

The M. sympodialis species presents bright colonies, smooth, flat, with central 

elevation and soft texture. Oval or globular cells are found in the micromorphology. It is 

distinguished from M. furfur due to its sympodial budding. It shows positive catalase 

reaction, does not grow in the presence of Tween 20 (fatty acids source), but grows on 

media supplemented with Tween 40, 60 or 8033. Colonies of M. furfur species have creamy 

texture, are friable, convex and opaque-white coloration. On microscopic examination, 

there are cells of various sizes and shapes: oval, cylindrical or spherical. It shows positive 

catalase reaction, grows in the presence of varying concentrations of long chain fatty acids 

including ricinoleic acid and its derivatives34. 

In a study of Malassezia species identification in PV patients from Goiania (Brazil), 

lesions were predominantly found in the anterior trunk and back, with 34.7% and 32.6% 

percentages, respectively. The most isolated etiologic agent from these sites was M. furfur, 

accounting for 50.5% of cases25. In the series presented, M. sympodialis was present in 

lesions of face, anterior trunk, posterior trunk and upper limbs. In Indonesia, M. 

sympodialis was isolated in the back and upper limbs30. 

The six lipodependent Malassezia species identified act as PV agents. Although 

Malassezia furfur has been the main agent implicated in the PV until the 1990s30, in the 

recent years M. globosa has been the most commonly agent diagnosed, as demonstrated by 

Hernández32, who noted the presence of 46.7% M. globosa causing PV. In this series, the 

latter agent was isolated in only one sample. In conclusion, lesions of posterior trunk and 

upper limbs of young adult females, dominated the series and M. sympodialis was the 

etiologic agent most frequently associated with PV, suggesting this species pathogenicity. 

Epidemiological studies are important, face the frequent recurrences and especially the 

emergence of fungi resistant to many antifungal agents used in therapy, thereby providing a 

more effective treatment against pityriasis versicolor. 
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Tables 

Table1 1. Age group distribution of 41 individuals affected  

with pityriasis versicolor. 

Tabela 1. Distribuição da faixa etária dos 41 indivíduos afe- 

tados com pitiríase versicolor. 

AGE GROUP N FREQUENCY (%) 

0 – 10 02 4.87 

11 – 20 07 17.07 

21 – 30 13 31.7 

31 – 40 08 19.51 

41 – 50 06 14.63 

51 - 60 04 9.75 

61 - 70 01 2.43 

 

____________________________ 
1 Age group distribution of 41 individuals affected with pityriasis versicolor 
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Table2 2. Characterization of 22 Malassezia species identified from positive cultures 

according to the lesion location.  

Tabela 2. Caracterização das 22 espécies de Malassezia identificadas de cultura positivas 

segundo localização da lesão. 

 Malassezia species 

 M. sympodialis M. furfur M. globosa M. obtusa M. sloofiae 

lesion location N° N° N° N° N° 

Face 1 - - - 1 

Anterior trunk 3 - - - - 

Posterior trunk 7 3 2 - - 

Neck - 1 - - - 

Superior member 1 2 - 1 - 

Total n°/ (%) 12 (54.54%) 6 (27.27%) 2 (9.08%) 1 (4.54%) 1 (4.54%) 

 

___________ 
2
 Characterization of 22 Malassezia species identified from positive cultures according to 

the lesion location. 
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Artigo 3: Essential Oil of Cymbopogon citratus (DC) Stapf: a promising therapeutic 

product against Malassezia. Submetido ao The Journal of Essential Oil Research. 
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Abstract 

 

Pityriasis versicolor, dandruff, seborrheic dermatitis and even fungemia may be 

associated with the presence of Malassezia spp., especially in patients with 

immunodeficiency. Therefore, this study aimed to evaluate the sensitivity of strains of 

Malassezia spp., opposite the essential oil of Cymbopogon citratus. It was determined the 

minimum inhibitory concentration (MIC) of essential oil of C. citratus on 22 strains of 

Malassezia spp. by the agar dilution technique in the presence and absence of ergosterol 

(50-250 µg/mL) and sorbitol (0.8 M). Increased MIC values in the presence of ergosterol 

indicate interference on the fungal membrane, as well as higher MIC values in the presence 

of sorbitol indicate mechanism of action on the cell wall. The MIC ranged between 0.31-
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1.25 µL/mL and increased fourfold in the presence of ergosterol, regardless of 

concentration tested, fact most likely related to an oil complexion with exogenous 

ergosterol. However, there was no change in MIC values in the presence of sorbitol. Given 

the results, it is suggested that the essential oil of C. citratus acts on the synthesis of the 

plasma membrane of Malassezia spp. by binding to ergosterol. This fact may guide future 

studies to develop new antifungal agents, especially on the genus Malassezia. 

 

 

Key Word Index 

 

Cymbopogon citratus, Malassezia, pityriasis versicolor, seborrheic dermatitis, 

immunodefiency, fungal infections. 

 

 

 

Introduction 

In recent years, there was a significant 

increase in fungal infections worldwide, 

especially in immunocompromised patients. 

Among fungal infections that frequently appear 

are highlighted those produced by Malassezia 

spp. (1,2). 

Malassezia spp. is a lipophilic yeast, 

which inhabits the human skin saprophytes, but 

may cause fungal infections in susceptible 

individuals, when using corticosteroids, 

transplant recipients, patients with cancer, 

diabetes and generally immunocompromised. As 

most common pathologies associated are cited 

pityriasis versicolor, dandruff, seborrheic 

dermatitis, atopic dermatitis, folliculitis and, less 

frequently may be involved in systemic 

infections, usually by colonization of 

intravascular catheters, especially in pediatric 

patient when using parental lipid-rich nutrition 

(2-5).  

The treatment of infections caused by 

Malassezia spp. varies with the seriousness they 

generally use imidazole derivatives such as 

fluconazole and itraconazole (6). These skin 

diseases have been of concern to researchers and 

pharmaceutical industry worldwide. Besides the 

great problem of the many adverse reactions to 

medicines available in the market can cause, 

there are still two other problems: the emergence 

of resistant microorganisms arising from the 

indiscriminate use of antifungal agents and the 

issue of common relapses, for example, in people 

with pityriasis versicolor (2,7-8). Thus, it is 
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evident that the development of new antifungal 

agents is a necessary strategy to overcome 

problems encountered in treating these diseases 

(9). 

In this regard, several studies aim new 

sources of substances with antimicrobial activity, 

with fewer side effects, low cost, greater safety 

and efficacy for the population. In part, this 

search is oriented to the use of medicinal plants 

and their respective isolate secondary 

metabolites (10-11). Among plants used for 

medicinal purposes herbs are a prominent group 

of plants, mainly for its essential oils (12).  

Cymbopogon citratus (DC) Stapf is a 

perennial herb, popularly known in Brazil as 

"holy grass" and worldwide as "Lemongrass". It 

is a plant native to India and cultivated in the 

tropics and subtropics. Several studies have 

reported the antimicrobial activities of its oil 

against different Gram positive and Gram 

negative pathogenic bacteria, yeasts and 

filamentary fungi (10, 13-16). Some components 

of the essential oil of C. citratus have been 

reported, such as myrcene and citral. Some 

authors attributed the oil’s antimicrobial 

properties to the presence of citral in its 

composition (17). Based on the information 

about antimicrobial properties of essential oil of 

C. citratus, this study evaluated the antifungal 

activity of this product against Malassezia yeasts 

as well as it attempts to elucidate its possible 

mechanisms of action. 

 

Experimental 

 

1. Botanical Material 

Essential oil of C. citratus acquired from 

Tekton Essential Oils LTDA, whose chemical 

analysis certificate was issued by the University 

of Caxias do Sul (Brazil), under No. 019/08. 

2. Synthetic antifungal agent 

 In the study on antifungal activity of 

essential oils the ketoconazole disc was used as 

the standard at 50 µg/mL concentration, obtained 

from the Center for Disease Control and 

Diagnostics Products - CECON/Sao Paulo. 

3. Fungal species 

Twenty two strains of Malassezia were 

isolated and identified from clinical samples 

from patients attending the dermatology clinic of 

University Hospital Lauro Wanderley, Federal 

University of Paraíba (ethics committee No. 

0037), as described by Erchiga et al. (18).  

Identified species were maintained in Mycosel 

medium supplemented with olive oil and ox bile. 

Cultures were incubated and maintained at 32 °C 

(19). 

4. Inoculum 

From the recent crops and kept in the 

Mycosel medium with olive oil and ox bile for 

seven days at 32 ºC, the inoculum was prepared 

and standardized in sterile saline solution. 

Initially a comparative suspension with that of 
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barium sulphate Tube 0.5 Scale of McFarland 

was prepared and cell count in a Neubauer 

chamber. It was adjusted in the 

spectrophotometer (Leitz-Fhotometer 340-

800nm) to contain about 106 CFU/mL (20). 

5. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

The MIC determination of essential oil of 

C. citratus was performed by the agar dilution 

technique proposed by Hadacek and Greger (21) 

with some modifications. For the technique, 

originally Petri dishes were prepared (Petri-

Dispo®) with 21 mL of culture medium 

(Mycosel, ox bile and olive oil), plus the 

essential oil of C. citratus at 20-0.16 µL/mL 

concentrations, according to Allegrini et al. (22). 

Subsequently, 10 µL of fungal inoculums were 

inoculated on the surface of the solidified culture 

medium. The system was incubated at 32 °C for 

seven days. After the appropriate incubation 

time, the reading was carried out. MIC was 

defined as the lowest oil concentration able to 

inhibit fungal growth visually. Tests were 

performed in duplicate and the geometric mean 

of results was calculated. MIC90 values were 

interpreted as the MIC at which there was 90% 

inhibition growth of strains tested (23). 

Feasibility controls were also performed, only 

with the microorganisms in the medium and 

positive, in which the organism was challenged 

with the antifungal drug ketoconazole at 50 

µg/mL concentration.  

6. Sorbitol Bioassay 

The test to determine the MIC of 

essential oil of C. citratus was performed as 

previously described, but 0.8 M sorbitol was 

added to the medium as osmotic support. Plates 

were incubated for seven days at 32 °C (24). It is 

considered as mechanism of action of the 

compounds on fungal cell wall if the compounds 

MIC in the presence of sorbitol is higher than in 

its absence. Tests were performed in duplicate 

and the geometric mean of results was calculated 

(25). 

7. Ergosterol Bioassay 

Parallel to the determination of MIC, it is 

also determined the MIC in the presence of 

different ergosterol concentrations (50-250 

µg/mL) from Sigma-Aldrich®. It is considered as 

mechanism of action of the compounds on 

fungal plasma membrane when the compound’s 

MIC in the presence of ergosterol is greater than 

in its absence. Tests were performed in duplicate 

and the geometric mean of results was calculated 

(26-27). 

 

Results and Discussion 

Due to some difficulties related to the 

growth of Malassezia spp. using conventional 

media such as Sabouraud dextrose agar and 

RPMI - 1640, because of the lipophilic character 

of this yeast, the technique of agar dilution 

proposed by Hadacek and Greger (21) was 

modified using the Mycosel medium plus oil 1% 

olive oil. In table I are recorded the MIC results 
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of the essential oil of C. citratus on strains of the 

genus Malassezia determined by the agar 

dilution technique. There was MIC90 values 

ranging from 0.31 to 1.25 µL/mL, depending on 

the Malassezia species tested. 

INSERT TABLE I HERE 

 

Results found for the oil of C. citratus 

corroborate previous studies on the antimicrobial 

potential of this plant product. Antimicrobial 

activities of the essential oil of C. citratus were 

attributed to citral in a study conducted by 

Guerra et al (28). The myrcene did not show 

antimicrobial activity, but when combined with 

citral it has potentiated its effect (29). 

In 2003, Belém et al. (30) performed a 

chemical and antifungal evaluation of natural 

and synthetic products against Malassezia furfur. 

In this study, the oil of C. citratus inhibited 

strains of M. furfur in all concentrations. The 

MIC was achieved at a 0.25% concentration with 

halos on average 10 mm in diameter and at this 

same concentration there was 80% inhibition of 

its strains. 

The activity of the essential oil C. citratus 

was investigated against other yeasts, such as 

those of the genus Candida isolated from 

nosocomial infections. To conduct the study 

were analyzed 24 isolates of Candida albicans 

and 15 isolates of Candida tropicalis originated 

from patients with suspected nosocomial 

infection and a standard strain of C. albicans 

ATCC 10231, by agar diffusion technique. The 

essential oil of C. citratus showed antifungal 

activity against 100% of isolates at 25% 

concentrations (14). 

Confirming the antifungal potential of 

essential oil of C. citratus, we carried out a 

research to investigate possible mechanisms of 

action. Considering a possible interference of the 

essential oil in fungal cell wall, the essential oil 

was tested by the sorbitol bioassay. In Table II, 

are exposed the MIC values of essential oil of C. 

citratus in the presence of 0.8 M sorbitol osmotic 

protector and as can be seen, sorbitol did not 

protect cells from the inhibitory effects of the 

essential oil, suggesting another mechanism. 

INSERT TABLE II HERE 

 

This research the mechanism of 

antifungal action does not involved interaction 

with the cell wall and similar results using the 

same methodology were observed by Pereira 

(31) where it was ruled out the essential oil of 

Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor as acting 

on the cell wall, whereas unchanged MIC values 

for oil in the presence and absence of sorbitol 

versus dermatophytes of the genus Trichophyton.  

Moreover, Frost et al. (24) evaluating the 

activity of inhibitors of cell wall as papulacandin 

B (inhibitor of β - 1, 3 glucan biosynthesis) 

against strains of Candida albicans in the 

absence and presence of sorbitol, found 

respectively, increased MIC from 1.0 µg/mL to 
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250 µg/mL. Similar phenomenon occurred with a 

chitin synthesis inhibitor, the Congo red, which 

had its MIC increased by one hundred fold in the 

presence of sorbitol. 

Additionally the test of ergosterol was 

conducted to verify the effects of essential oil of 

C. citratus on cell membrane of Malassezia 

strains. The MIC90 before 0.31-1.25 µL/mL, 

increased four times its value in the presence of 

ergosterol (see Figure I), regardless of 

concentration tested. This fact can be associated 

with a complexion of the oil with the exogenous 

ergosterol, suggesting a possible mechanism of 

action on the ergosterol of fungal membrane.  

INSERT FIGURE I HERE 

 

Similar studies involving the test of 

ergosterol were conducted by other researchers, 

but with different results. For example, in a study 

by Escalante et al. (26) with B Phytolaccoside 

isolated from Phytolacca tetramer versus 

Saccharomyces cerevisiae it was observed that 

the MIC was unchanged in the presence of 

different concentrations of exogenous ergosterol 

(50-250 µg/mL), suggesting that the B 

Phytolaccoside would not act by binding to 

membrane’s ergosterol, but by binding to other 

components of the fungal membrane whereas the 

amphipathic nature of the molecule tested. 

Noting the possibility of ellagic acid has 

activity on fungal membrane ergosterol of 

Saccharomyces cerevisiae, Silva Junior et al. 

(22) observed MIC values in the presence of 

increased concentrations of ergosterol and, due 

to no changes in these values; it was suggested 

different mechanism of action. Then, by testing 

with sorbitol, it was found a MIC increase from 

62 to 250 µg/mL in the presence of 0.8 M 

sorbitol, concluding a possible action of the acid 

on the synthesis of fungal cell wall. 

Currently, there are drugs available for 

clinical use that directly interact with ergosterol, 

causing irreversible damage to the fungal cell 

membrane, like that of B amphotericin (32). The 

association of essential oil of C. citratus with 

ergosterol, the main sterol present in fungal 

membrane, can cause a disruption of their 

functions up to cause the release of their cell 

constituents (9). The structure and function of 

plasma membrane in fungal cells is essential for 

fungus survival, whereas the occurrence of 

changes in the synthesis or maintenance of cell 

membranes usually results in letality (33). 

Therefore, data found in this study prove to be 

quite promising. 

It is observed that the essential oil of C. 

citratus may be a promising antifungal agent to 

improve the treatment available, especially 

against Malassezia yeasts, whereas in addition to 

the antimicrobial activity observed, a possible 

mechanism of action on fungal plasma 

membrane ergosterol was observed. 
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Table I. Antifungal activity of C. citratus essential oil on strains of Malassezia spp. 

Microrganisms MIC range (µL/mL)* MIC90 (µL/mL)* 

Control 

Viability 
Ket 

(50µg/mL) 

M. sympodialis (N=12) 1.25 – 0.15 1.25 + - 

M. furfur (N=6) 0.62 – 0.15 0.62 + - 

M. globosa (N=2) 0.62 – 0.31 0.62 + - 

M. obtusa (N=1) 0.62 0.62 + - 

M. slooffiae (N=1) 0.31 0.31 + - 

*Results expressed as geometric mean of two experiments; (+) presence of fungal growth; (-): 

absence of fungal growth; ket: ketoconazole. 
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Table II. MIC values of C. citratus essential oil on strains of 

Malassezia spp. in the presence and absence of sorbitol (0.8M).  

 

   Control 

Microorganisms Essential oil 

(µL/mL)* 

Essential oil + 

sorbitol* 

Sorbitol Viability#  

M. sympodialis LM-02 1.25 1.25 + + 

M. furfur LM-06 0.62 0.62 + + 

M. obtusa LM-01 0.62 0.62 + + 

M. globosa LM-02 0.31 0.31 + + 

M. slooffiae LM-01 0.31 0.31 + + 

*Results expressed as geometric mean of two experiments; (+) presence of fungal 
growth; #Viability without sorbitol. LM - strains isolated in the mycology laboratory 
from clinical samples. 
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Figure I. MIC values of C. citratus essential oil on strains of Malassezia spp. in the 

presence and absence of several concentrations of ergosterol (E). The results are 

expressed as geometric mean of two experiments. 
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Artigo 4: Evaluation of potential dermal and oral toxicity of essential oil of 
Cymbopogon citratus (DC) Stapf. in animal models. Submetido a Pharmaceutical 
Biology. 
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Context: 

The essential oil of Cymbopogon citratus has antifungal activity against various fungi 

including Malassezia spp., agent of pityriasis versicolor. However, before the clinical 

application of this essential oil for humans are necessary toxicological evaluations. 

Objective: 

This study was conducted to provide data on acute toxicity and skin irritation by the 

essential oil of C. citratus.  

Materials and methods: 

The acute toxicity test was carried out in mice (Mus musculus) who received a dose of 

2000 mg/kg (v.o.). In this trial, we observed the presence or absence of deaths and 

possible behavioral changes. To evaluate the effect of the essential oil compared to the 

skin irritation experiment, we used albino rabbits that received topically doses of 1.25 

µL/mL of the same oil. Rabbits were observed for 72 hours, according to the presence 

or absence of edema, erythema or pressure ulcers.  

Results: 

In the first trial there were no deaths or significant differences in body weight and 

organs weight between control and treated animals. Histopathological changes occurred 

in specific organs such as liver, kidneys and lungs of two animals in the test group, 

which showed nonspecific inflammation, abscesses and necrosis. No sign of skin 

irritation in rabbits was observed. 

Conclusion: 

Data presented contribute to a possible safe use of the essential oil of C. citratus for the 

treatment of pityriasis versicolor; however, not surpassing a priori, the concentration of 

1.25 µL/mL that proved to be safe for in vivo tests. 
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Introduction 

The number of bacterial and fungal infections has increased worldwide, thus the 

antibiotics available in the market have become insufficient, especially by the increasing 

number of resistant microorganisms (Quindos 2002, Shao et al., 2007). In this context, 

researches have been conducted in order to investigate more effective and low toxicity 

alternative therapies, like the pre-clinical trials developed with the essential oil of 

Cymbopogon citratus (DC) Stapf. 

In literature there are several reports describing the antimicrobial properties of 

the essential oil of C. citratus against various pathogenic bacteria and fungi (Irkin & 

Korukluoglu, 2009, Silva et al., 2009, Naik et al., 2010). Indeed, some authors ascribe 

such antimicrobial properties to the presence of citral in its composition (Schuck et al., 

2001).  

Belem et al. (2003) and Carmo et al. (2010) reported an important activity of the 

essential oil of C. citratus against different species of Malassezia causing pityriasis 

versicolor, a superficial fungal infection that afflicts especially immunocompromised 

individuals. However, it is known that the toxicity is a limiting factor in the release and 

consumption of drugs. The analysis of biological activity of a drug versus toxicity, 

therefore, is crucial to determining its therapeutic applicability (Melo et al., 2001, 

Almeida et al., 2003).  

Taking into account the future development of pharmaceutical products 

containing the essential oil of C. citratus, especially for treatment of pityriasis 

versicolor and following the premises of the Resolution No. 90, 2004, Agency of 

Sanitary Surveillance (BRASIL, 2004), which focuses on studies of pre-clinical toxicity 

of herbal medicines, this study aimed to evaluate the safety of the essential oil of C. 
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citratus through the tests of acute toxicity and skin irritation test in order to provide 

scientific support for the safe use of this oil. 

 

Methods 

Essential oil 

Essential oil of C. citratus acquired from Tekton Essential Oils LTDA, whose 

chemical analysis certificate was issued by the University of Caxias do Sul (Brazil), 

under No. 019/08. The chemical analysis revealed the presence of 18.63% myrcene, 

29.05% neral and 42.03% geranial. Immediately before use, the essential oil was 

emulsified in a vehicle (saline and 5% Tween 80) to reach the appropriate dose 

(Kanjanapothi et al. 2004). 

Animals 

Mus musculus mice with 25-36 grams and Oryctolagus cuniculus rabbits (2-6 

kg) from the vivarium of the Center for Research in Natural and Synthetic Bioactive 

Products of the Laboratory of Pharmaceutical Technology, Federal University of 

Paraíba were used. The experimental units were kept in chambers with controlled 

temperature (25 ± 2 °C), under 12 h light-dark cycle, with food and water ad libitum. 

The experimental protocol was approved by the Ethics Committee on Animal Research, 

LTF/UFPB (Protocol No. 0407/09). 

Acute toxicity and general effects in mice 

Groups of six males and six females received 2.000 mg/kg oral doses of the 

essential oil of C. citratus during the first 24 hours, at 0, 15, 30 and 60 minutes, every 4 

hours and daily for 14 days after administration observations were performed for 

evaluation of the autonomous activity, motor activity and reflexes, based on the method 

described by Malone & Robichud (1962). The control was perfomed with two groups of 
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six animals that received vehicle (saline and Tween 80). The LD50 determination in case 

of deaths would be according to the method of Litchfield and Wilcoxon (1949). At the 

end of the observation period, all survivors were sacrificed and necropsied. Gross 

changes were observed in necropsies and histopathological studies on the organs 

affected were performed (Gámez et al. 2000; Brazil, 2004; El Hilaly et al. 2004; 

Kanjanapothi et al., 2004). 

Primary skin irritation – acute effect (single dose) 

In assessing the irritant properties of essential oil of C. citratus, six adult albino 

rabbits (three males and three females) with healthy and intact skin were used. Twenty-

four hours prior to the test, hairs on the back of the animals’ trunk were depilated. A 0.5 

mL dose of the essential oil at 1.25 µL/mL was applied to a small area (2 cm x 3 cm) of 

the test site (concentration based on the anti-Malassezia activity of the essential oil of C. 

citratus verified by Carmo, 2010). The area was covered with a gauze bandage secured 

by hypoallergenic adhesive tape and tied by straps or ribbons crepe. A symmetrical area 

of the test for each animal served as control and was applied in an equal volume of 

vehicle (saline plus Tween 80). Exposure duration was four hours. After this period, the 

gauze was removed and the area washed with sterile distilled water. Animals were 

examined for signs of erythema, edema or other relevant events and the responses were 

scored in 30-60 minutes, then 24, 48 and 72 hours after removing the gauze. Possible 

injuries are classified according to the system employed by Hazardous Substances Act 

of USA (Brito, 1994; Kanjanapothi et al., 2004). 

Statistical analysis 

Statistical analysis was performed using the t-student test to determine 

statistically significant differences (p <0.05) among treatments. To perform this analysis 

we used the Graph Prism Software Version 4.00. 
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Results 

Acute toxicity and general effects in mice 

No deaths were recorded until the 14th day of the observation period for animals 

that received 2.000 mg/kg oral essential oil of C. citratus, without therefore being 

possible to calculate the LD50. Animals showed no changes in general appea rance, 

behavioral or physiological activities. However, it was observed depressant effect of the 

drug tested on one female, which presented pitos, ataxia and reduced touch response, in 

addition to decreased muscle tone in the first 4hours after essential oil administration. 

When examined the intakes of water and food, no significant difference was 

observed (Table 1). As there was no significant difference between treated and control 

groups with respect to body and organ weights of male and female mice when applied 

to the statistical treatment (Table 2). 

The histopathological examination revealed no apparent changes in the 

morphological structure of mice organs receiving the essential oil of C. citratus at 2000 

mg/kg body weight. However, one female from the test group showed liver and kidneys 

with nonspecific inflammation, abscesses and necrosis. And one male from the test 

group showed the same toxicological manifestations without necrosis in the lungs. In 

common, all organs subjected to histopathological examination showed no atypical cells 

(data not shown). 

 

Primary skin irritation 

1.25 µL/mL topical application of the essential oil of C. citratus did not produce 

irritation in rabbits both male and female. No signs of erythema, eschar and edema were 

observed. As no other reactions was observed within 72 hours after application (data not 

shown). 
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Discussion 

To ensure the use of natural products, you should submit them to tests of 

efficacy and safety by methods recommended by the legislation, with the toxicological 

information obtained from preclinical studies in laboratory animals previously 

standardized (BRASIL, 2004). 

In this study there was no death of mice with 2000 mg/kg body weight oral 

administration of the essential oil of C. citratus, assuming low toxicity of this product. 

In their study, Fandohan et al. (2008) observed mortality in mice only at doses higher 

than 3000 mg/kg, with 3250 mg/kg body weight LD50. Fandohan et al. (2008) also 

found some anatomopathological changes such as hepatic necrosis and leukocyte 

infiltration forming granuloma when doses higher than 3000 mg/kg body weight were 

administered. Depressant signs were observed on the nervous system in one animal, but 

with reversibility of these effects 24 hours after the acute toxicity test onset. The 

reversibility of toxic effects is very important as it indicates the organism 

responsiveness when receiving the drug (Eaton & Klaassen, 1996). 

Blanco et al. (2009) by treating mice with different concentrations of the 

essential oil of C. citratus, verified  some depressing effects such as reduction of 

general activity, righting reflex and ear, balance, touch response. These disorders of the 

motor system and coordination were mild at doses lower than 1000 mg/kg and moderate 

to severe at higher concentrations. Furthermore, the treatment with oil showed no 

observable signs of toxicity by the change in organs weight after 15 days of observation. 

With respect to consumption of food and water, no significant difference was found 

between the groups receiving the dose of 2000 mg/kg and control with vehicle only. 

The determination of these parameters is important to study the safety of a product for 

therapeutic purposes, as well as the adequate intake of nutrients and water are essential 
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for the physiological state of animals and performing the appropriate response to the 

drug tested, since answers that do not reflect the reality may be encountered due to 

inadequate nutritional conditions (Stevens & Mylecraine, 1994, Iversen & Nicolaysen, 

2003). 

In addition to these parameters, body weight changes reflect an indicator of 

adverse effects (Raza et al, 2002; Teo et al, 2002). In this study, no significant 

difference was found for total body weight and necropsied organs weight of the animals 

treated with 2000 mg/kg of essential oil of C. citratus. 

Chronic administration of different concentrations of the essential oil of C. 

citratus in mice produced weight gain after 60 days of use. However, the hematological 

and biochemical profiles of the animals were preserved, with no difference being 

observed in the control group (Mishra et al., 1992). 

The safety of essential oil of C. citratus is supported by genotoxicity studies 

conducted with the oil and its constituents citral and β-myrcene, which was reported not 

only the absence of this phenomenon but also a protective effect of mutagenicity 

(Zamith et al., 1993, Rabbani et al., 2006, Bidinotto et al., 2010). However, it has been 

reported that β-myrcene and citral, major components of the essential oil of C. citratus 

induced toxicity at high doses when administered to pregnant rats (Delgado et al., 1993, 

Nogueira et al., 1995). 

It has been shown that when essential oils are used inappropriately, they can 

result in adverse effects to human health, such as headache, skin irritation and nausea 

(Aromacaring, 2004). 

Topical application of the essential oil of C. citratus at 1.25 µL/mL in rabbits 

under skin irritation test presented no any adverse effect. The safety observed in this 

concentration corroborates previous in vitro study with human epidermal cells, where it 
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was found that concentrations up to 100 µL/mL oil showed no cytotoxicity (Koffi et al., 

2009). 

The dermal irritation test should be performed for human safety in case of 

exposure to the substance. Animals have been used to assess skin irritation through the 

observation of visible changes ranging from erythema and edema to corrosion and 

ulceration. Information derived from dermal irritation tests serve to identify potential 

risks to the public who may come to use a product containing the test substance 

(Kanjanapothi et al., 2004). 

 

Conclusion 

 It is concluded that the essential oil of C. citratus demonstrated safety and low 

toxicity at 2000 mg/kg. Results support the potential development in future 

formulations containing the essential oil of C. citratus for treatment of pityriasis 

versicolor, with tested concentrations a priori not exceeding 1.25 µL/mL, which proved 

to be safe in preclinical tests in vivo. 
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Table 1: 

Effect of oral administration (2000 mg/kg) of the essential oil of C. citratus on the 

consumption of water and food for 14 days.  

 Control  
(5% Tween 80) 

Essential oil of C. 

citratus (2000 mg/kg) 
Body weight   
Male   
water (mL) 60.4±4.5 52.5±4.5 
Food (g) 41.3±8.5 35.5±5.9 

   
Female   
water (mL) 47.5±4.5 57.1±5.4 
Food (g) 50.1±6.6 48.4±7.4 

Data are expressed as mean±S.E.M., n=6. No statistical 
difference between control and Essential oil of C. citratus 
(p > 0.05).  
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Table 2: 

Effect of oral administration (2000 mg/kg) of the essential oil of C. citratus on body and 

the organs weights of mice. (values in grams) 

 Control  
(5% Tween 80) 

Essential oil of C. 

citratus (2000 mg/kg) 
Body weight   
Male   
Initial 31.7±2.7 28.2±4.2 
Final 37.3±1.9 32.5±5.4 

   
Female   
Initial 33.0±4.5 31.5±4.8 
Final 33.7±4.4 33.4±4.3 

   
Organ weight   
Male   
Heart 0.17±0.02 0.17±0.05 
Lung 0.27±0.03 0.26±0.03 
Liver 2.37±0.28 2.09±0.42 
Spleen 0.20±0.05 0.25±0.07 
Kidneys 0.52±0.02 0.39±0.08 

   
Female   
Heart 0.15±0.03 0.16±0.02 
Lung 0.27±0.02 0.26±0.03 
Liver 2.30±0.21 1.70±0.60 
Spleen 0.29±0.10 0.25±0.10 
Kidneys 0.47±0.10 0.47±0.12 

Data are expressed as mean±S.E.M., n=6. No statistical 
difference between control and Essential oil of C. citratus (p > 
0.05).   
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Artigo 5: Tratamento de pitiriase versicolor com aplicação tópica do óleo essencial de 
Cymbopogon citratus (DC) Stapf.  
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Resumo 
 

Sabendo-se que a pitiríase versicolor é uma micose causada pela Malassezia 

spp., e que apresenta freqüentes recidivas, especialmente em indivíduos 

imunossuprimidos, este trabalho teve como objetivo realizar estudos clínicos de fase I e 

II, para essa patologia, com formulações contendo óleo essencial de Cymbopogon 

citratus, o qual apresenta atividade anti-Malassezia in vitro. Na fase I, participaram 

vinte voluntários para averiguar a segurança das formulações. Na fase II, de forma 

randomizada, 47 voluntários receberam as formulações do óleo essencial na 

concentração 1,25 µL/mL, as quais deveriam ser utilizadas por quarenta dias, sendo o 

xampu três vezes por semana e o creme duas vezes ao dia. Um grupo controle na fase II, 

constituído por 29 voluntários recebeu as mesmas formulações, porém com cetoconazol 

a 2%. Verificada a segurança das formulações com a finalização da fase I, onde 

nenhuma reação adversa significativa foi observada nos indivíduos sadios, conduziu-se 

a fase II. Nesta segunda fase, apenas 63,83% dos voluntários utilizando óleo essencial e 

62,07% cetoconazol permaneceram até o final do estudo. Observaram-se nos pacientes 

com pitiríase versicolor predomínio de lesões na forma disseminada e M. sympodialis 

foi o agente predominante identificado em cultura. Após 40 dias de tratamento, obteve-

se um percentual de cura micológica de 60% (p < 0.05) para o grupo tratado com óleo 

essencial de C. citratus e superior a 80% (p < 0.05) para o grupo tratado com 

cetoconazol. Estes resultados têm implicações significativas, verificada a eficácia do 

tratamento de pitiríase versicolor com óleo essencial de C. citratus e após validação 

futura destes resultados em um estudo randomizado de fase III, espera-se contribuir com 

mais uma opção terapêutica para este tipo de micose. 

 
Palavras-chave: pitiríase versicolor, Malassezia, Cymbopogon citratus, Estudo clínico. 
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Introdução 

 A pitiríase versicolor ou tinea versicolor é micose superficial causada por 

leveduras do gênero Malassezia spp., prevalente em países tropicais e que acomete 

especialmente indivíduos imunossuprimidos. É um distúrbio de pigmentação 

caracterizado clinicamente pela presença de lesões maculares, inicialmente 

perifoliculares, com descamação fina, de coloração variável apresentando-se do branco 

ao acastanhado, podendo, mais raramente, tornar-se eritematosa (Gupta et al., 2001; 

Oliveira et al., 2002; Erchiga, Palomo, Moyano 2008; Tragiannidis  et al., 2009; Framil 

et al., 2010).  

O tratamento desta micose varia conforme a gravidade das lesões, sendo 

geralmente utilizados derivados imidazólicos tópicos ou sistêmicos. Porém com 

surgimento de fungos resistentes aos antifúngicos disponíveis no mercado e a recidiva 

freqüente de pitiríase versicolor, fica evidente que o desenvolvimento de novos 

antifúngicos é uma estratégia necessária para superar a problemática encontrada no 

tratamento desta micose (ODDS et al, 2003; CURTIS et al., 2005; BARBERÁN et al., 

2008). 

Vários trabalhos têm reportado as atividades antimicrobianas do óleo essencial 

de Cymbopogon citratus (DC) Stapf contra diferentes bactérias patogênicas Gram 

positivas e Gram negativas, leveduras e fungos filamentosos (Cimanga et al., 2002; 

Lima et al., 1993; Irkin; Korukluoglu, 2009; Silva et al., 2009; Naik et al., 2010). 

Alguns autores atribuem as propriedades antimicrobianas do óleo à presença de citral na 

sua composição (Schuck et al., 2001). Carmo et al. (2010) ao investigar a atividade 

deste óleo sobre o gênero Malassezia verificou que na concentração de 1.25 µL/mL 

inibiu o crescimento de 100% das cepas testadas, através de um mecanismo que envolve 

certamente, a interação do óleo essencial com o ergosterol da membrana fúngica. 

Além da comprovada atividade antifúngica do óleo essencial de Cymbopogon 

citratus, outros estudos pré-clínicos de toxicidade in vitro e in vivo confirmam a 

segurança deste óleo em baixas concentrações (Mishra et al., 1992; Fandogan et al. 

2008; Koffi et al., 2009; Bidinotto et al., 2010).  

Buscando aplicabilidade clínica do óleo essencial de C. citratus para tratamento 

de pitiríase versicolor, baseando-se nos estudos pré-clínicos relatados acima que 

confirmam a segurança do óleo essencial de C. citratus e o seu potencial antifúngico 

contra Malassezia spp., o presente trabalhou realizou estudos clínicos de fase I e II com 
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duas formulações farmacêuticas contendo óleo essencial de C. citratus nas formas de 

xampu e creme. 

 

Material e Métodos 

 

Sujeitos 

O estudo teve a participação de um total de 96 voluntários que compareceram ao 

ambulatório de dermatologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley da 

Universidade Federal da Paraíba no período de Janeiro de 2010 a Janeiro de 2011. Deste 

total, 20 voluntários participaram da fase clínica I e 76 participaram da fase clínica II.  

Ao término da fase I, desenvolvida para avaliar a segurança de xampu e creme 

contendo óleo essencial de C. citratus, iniciou-se a fase II mediante estudo clínico, 

randomizado e comparativo onde foram incluídos pacientes diagnosticados clinicamente 

com pitiríase versicolor no referido ambulatório.  

O diagnóstico micológico dos indivíduos com pitiríase versicolor foi confirmado 

por exame direto com a adição de hidróxido de potássio (KOH) a 20% e tinta Quink 

permanente (Parker), na proporção de 2:1 e cultura em Agar mycosel suplementado 

com bile de boi e azeite de oliva (Al-Waili, 2004; Miranda, 2004). Para identificação 

das espécies de Malassezia seguiu-se protocolo proposto por Erchiga, Palomo e 

Moyano (2008). Foram excluídos desta pesquisa gestantes, pacientes imunossuprimidos 

ou em uso de medicamentos antifúngicos tópicos (a pelo menos 15 dias) ou sistêmico 

(30 dias antes da pesquisa). 

 

Protocolo experimental 

Os vinte voluntários da fase I e 47 da fase II foram orientados a usar duas 

formulações, um xampu e um creme contendo óleo essencial de C. citratus a 1,25 

µL/mL. O xampu foi utilizado três vezes por semana e o creme duas vezes ao dia, 

ambos por quarenta dias. Os pacientes foram orientados a aplicar o xampu no couro 

cabeludo, deixando-o atuar por cinco minutos antes de enxaguar e aplicar o creme no 

local das lesões de pitiríase versicolor, pela manhã e noite, após o banho.  

Na fase II instituiu-se um grupo controle, composto por 29 voluntários, que 

utilizaram as mesmas formas farmacêuticas, porém contendo cetoconazol a 2% como 

constituinte ativo, seguindo a mesma posologia e período de tratamento.  
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No 41°dia os pacientes voltavam à clínica de dermatologia e ao laboratório de 

micologia do referido hospital para avaliação da resposta terapêutica, através de exame 

direto e cultura das lesões. Os pacientes que concordaram em participar da pesquisa 

assinaram termo de consentimento livre e esclarecido, conforme dispõe as Diretrizes e 

Normas Regulamentares de Pesquisa envolvendo seres humanos, das Resoluções 

196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil 1996; Brasil 1997). Esta 

pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

CCS/UFPB, protocolo n° 0037. 

 

Segurança e tolerabilidade 

Em ambas as fases os grupos foram avaliados com relação a manifestações 

toxicológicas locais ou sistêmicas, especialmente se apresentavam: ardor, edema, 

eritema, prurido ou outras reações adversas a qualquer uma das formulações. 

 

Análise estatística 

Os parâmetros referentes à caracterização dos pacientes que participaram da fase 

II deste estudo foram analisados para desprezar uma possível diferença entre os dois 

grupos de tratamento. Para isto, as variáveis nominais como sexo, prurido, cor de pele, 

localização, cor e tipo de lesão, e espécies de Malassezia foram analisados usando o 

teste Qui-quadrado. Enquanto que a variável contínua “idade” foi analisada por t-test 

não pareado (student). Para examinar a eficácia do tratamento dos dois grupos tratados 

(antes e após o tratamento) e para comparar o poder de cura entre os produtos 

(percentual de pacientes com cura micológica), foi utilizado o teste de Fischer. Os testes 

foram realizados usando GraphPad Prism© 5.00 (GraphPad Software, San Diego 

California, USA). As diferenças foram consideradas estatisticamente significantes 

quando p<0.05. 

 

Resultados 

 

Fase I 

 Dos 20 voluntários que participaram da fase I, a média de idade foi de 25-37anos 

e 11 (55%) eram do sexo masculino. Os voluntários demonstraram boa aceitação das 

formulações e não relataram reações adversas, durante ou após o uso das mesmas. Uma 

voluntária quando questionada sobre possíveis manifestações toxicológicas, relatou 
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ardor no couro cabeludo, no primeiro dia de uso do xampu contendo óleo essencial de 

C. citratus.  

  

Fase II 

 Atestada a segurança das formulações com o desenvolvimento da fase I, 

prosseguiu-se com a fase II. Nesta fase dos 76 voluntários incluídos, trinta que 

utilizaram os produtos contendo óleo essencial de C. citratus e dezoito cetoconazol a 

2% concluíram o tratamento, totalizando uma taxa de não adesão de 36% para o 

primeiro grupo e 37% para o segundo. As motivações para não cumprimento do 

protocolo de avaliação foram variáveis: não confiou no tratamento, não retornou ao 

serviço de dermatologia ou laboratório de micologia, não foram encontrados.  

Nenhuma diferença estatisticamente significativa para os dados demográficos 

dos pacientes avaliados na fase II foi observada entre os dois grupos tratados, 

verificando homogeneidade entre os mesmos. A espécie M. sympodialis foi o patógeno 

predominante identificado através de cultura, independente do grupo tratado (tabela 1). 

Após o período de tratamento, observou-se uma redução estatisticamente 

significativa no número de pacientes com pitiríase versicolor, tanto para o grupo que 

utilizou as formulações contendo óleo essencial de C. citratus, quanto para o grupo 

controle com cetoconazol a 2% (figura 1). Embora os dados de cura micológica tenham 

apontado diferença nos resultados entre os grupos tratados com o óleo e com o 

cetoconazol, ambos os grupos apresentaram relevante resposta terapêutica justificada, 

respectivamente, pela cura micológica igual ou superior a 60% (figura 2). 
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    Tabela 1. Características clínicas dos pacientes  

Pacientes 
Óleo essencial 

(n = 30) 

Cetoconazol 

(n = 18) 

Idade (média, [intervalo]) 14-65 (32.8 anos) 13-56 (33.5anos) 

Gênero (M/F) 10 (33.3%)/ 20 (66.7%) 10 (55.5%)/ 8 (44.4%) 

Cor de pele   

Branca 16 (53.3%) 6 (33.3%) 

Parda 12 (40.0%) 6 (33.3%) 

Negra 2 (6.7%) 6 (33.3%) 

Localização da lesão   

Face 1 (3.3%) - 

Dorso anterior  4 (13.3%) 1 (5.5%) 

Dorso posterior 4 (13.3%) 3 (16.7%) 

Membros superiores 7 (23.3%) 4 (22.0%) 

Membros inferiores 1 (3.3%) 1 (5.5%) 

Disseminada 13 (43.4%) 9 (50%) 

Prurido 12 (40.0%) 8 (44.4%) 

Cor da lesão    

Hipocrômica 25 (83.3%) 14 (77.8%) 

Hipercrômica 4 (13.3%) 3 (16.7%) 

Eritematosa 1 (3.3%) 1 (5.5%) 

Tipo de lesão    

Pitirospórica 6 (20.0%) 3 (16.7%) 

Placas 23 (76.7%) 15 (83.3%) 

Ambas 1 (3.3%) - 

Espécies de Malassezia   

M. sympodialis 10 (33.3%) 6 (33.3%) 

M. furfur 8 (26.7%) 2 (11.1%) 

M. obtusa 1 (3.3%) - 

M. globosa - 1 (5.5%) 

M. sloofiae - 1 (5.5%) 

Malassezia spp. 11 (36.7%) 8 (44.4%) 

     -: Não detectada  
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Figura 1. Pacientes com micose antes (1° dia) e após tratamento (41°dia) com creme e 

xampu do óleo essencial de C. citratus ou Cetoconazol *p<0.05 (teste de Fischer). 

 
 

 
Figura 2. Percentual de pacientes com cura micológica após tratamento com creme e 

xampu contendo óleo essencial de C. citratus essential ou cetoconzaol *p<0.05 (teste de 

Fischer). 

 
Segurança e tolerabilidade 

Do ponto de vista de segurança e tolerabilidade, uma voluntária do grupo com 

cetoconazol a 2% relatou cefaléia durante o tratamento, o que não a desencorajou a 

continuar o tratamento e retornar ao serviço de dermatologia para reavaliação.  
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Discussão 

 Os dados demográficos encontrados neste estudo estão de acordo, com várias 

outras pesquisas realizadas no Brasil e no mundo. Pitiríase versicolor é uma doença 

cosmopolita que acomete desde lactantes até anciãos, com predomínio dos 15 aos 30 

anos (Arenas et al., 2001; Quintero; Perfett, 2004). Pacientes com pitiríase versicolor 

geralmente apresentam múltiplas lesões no tronco, especialmente no dorso, intercaladas 

de pele normal. Também são frequentemente acometidos o pescoço e extremidades 

superiores proximais. Na face, são mais comuns em crianças (incluindo recém-nascidos 

e lactentes) do que em adultos (Quintero; Perfetti, 2004; Oliveira et al., 2002). Em 

estudo realizado em Manaus (Brasil), foram observadas as seguintes freqüências: 

disseminada (31,50%), tronco (20,65%), membros superiores (13,75%), membros 

inferiores (9,50%), face (8,85%), entre outros (Furtado et al., 1997). 

Com relação ao agente etiológico, percebeu-se nesta pesquisa uma prevalência 

das espécies identificadas, M. sympodialias e M. furfur. Tais agentes estiveram entre os 

mais isolados em outros estudos realizados em Goiânia (Brasil) e em países como 

Espanha e Indonésia (Aspiroz et al., 2002; Miranda et al, 2006; Krisanty et al., 2008). 

São poucos os ensaios clínicos divulgados na literatura científica sobre 

tratamento de pitiríase versicolor utilizando produtos de origem natural, dentre eles 

destaca-se uma pesquisa realizada por Al-Waili (2004) com uma mistura de mel de 

abelha e azeite de oliva, onde se observou uma cura micológica de 79% dos indivíduos 

tratados.  

A não adesão foi um fator limitante desta pesquisa, uma vez que resultados 

melhores poderiam ter sido percebidos, caso muitos pacientes, não tivessem 

abandonado o tratamento. Outros estudos clínicos de fase II para tratamento de 

infecções fúngicas (Pappas et al., 2009); diabetes mellitus (Figueiredo, 2008) e 

fibromialgia (Andrade, 2009) já observaram taxas de não adesão variando entre 26-

50%. 

Sobre o percentual de cura micológica nos pacientes tratados com óleo essencial 

de C. citratus, confirma o potencial antifúngico deste óleo sobre leveduras do gênero 

Malassezia observado nos ensaios pré-clínicos, assim como a segurança das 

formulações nas concentrações aplicadas (1.25 µL/mL). Contudo, houve uma 

discordância em termos de percentagens de sensibilidade do agente etiológico entre os 

estudos in vitro e in vivo, fato observado em estudos semelhantes (Archer et al., 1983; 

Briston; Hill, 1990; Rodriguez-Tudela et al., 2008). 
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Pesquisa com plantas medicinais, especialmente com óleos essenciais são 

promissoras, pois tais substâncias apresentam notadamente, menos efeitos indesejáveis, 

baixo custo e maior segurança para população, quando comparados com antifúngicos 

disponíveis no mercado, como o próprio cetoconazol e a anfotericina B (Cimanga et al., 

2002, Duarte et al., 2005, Nunes et al., 2006). 

Os resultados presentes neste estudo indicam boas perspectivas quanto à 

aplicabilidade clínica do óleo essencial de C. citratus para o tratamento de pitiríase 

versicolor. E dessa forma, este estudo precisa ser ampliado em um estudo randomizado 

de fase III, visando levar estas formulações até o mercado consumidor, como mais uma 

opção na terapêutica antifúngica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

• A pitiríase versicolor ocorre em todas as idades, independente do gênero, sendo 

mais comum em adolescentes e adultos, onde o tronco é a região mais 

acometida; 

 

• As espécies mais freqüentes isoladas neste estudo foram M. sympodialis e M. 

furfur; 

 

• O óleo essencial de C. citratus na concentração de 1,25 µL/mL apresentou 

importante atividade antifúngica in vitro contra o gênero Malassezia, atuando 

certamente por um mecanismo que envolve a interação com o ergosterol da 

membrana fúngica; 

 

• Baixa toxicidade e segurança da utilização do óleo essencial de C. citratus foi 

atestada por ensaios de toxicidade aguda e irritação de pele em coelhos; 

 

• Nos ensaios clínicos de fase I e II verificou-se a segurança e eficácia da 

aplicação tópica do óleo essencial de C. citratus a 1,25 µL/mL, observada pela 

significativa atividade anti-Malassezia nos indivíduos que receberam o xampu e 

loção cremosa; 
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APÊNDICE A 

I. FICHA DE ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO 

Tese: Ensaios pré-clínicos e clínicos com óleo essencial de Cymbopogon citratus (DC) Stapf. para 

tratamento de pitiríase versicolor. 

Local: Laboratório de micologia clínica/DCF/CCS/UFPB. 

 

Questionário  

1. Identificação  

Caso nº _________ 

Nome: _______________________________________________________ 

Idade: ____________ Gênero: (  ) M  (  ) F 

Cor da pele: (  ) Branca  (  ) Negra   (  ) Parda 

Profissão: _________________ Procedência: _______________________ 

Naturalidade:_________________________ 

Endereço:____________________________________________________ 

Telefone/Contatos:_____________________________________________ 

2. Exame físico 

 Localização da lesão 

(  ) Face   (  ) Pescoço  (  ) Tronco anterior 

(  ) Tronco posterior  (  ) MMSS  (  ) MMII 

     2.2 Prurido: (  ) Presente  (  ) Ausente 

     2.3 Cor da lesão  

 (  ) Hipocrômica (  ) Hipercrômica (  ) Eritematosa 

     2.4 Tipo: (  ) Pitirospórica  (  ) Placas 

     2.5 Número de lesões: (  ) < 10  (  ) > 10 

     2.6 Outros episódios: (  ) sim. Quantos_______________ (  ) não   

     2.7 Tratamento instituído anteriormente: (  ) Tópico  (  ) Sistêmico (  ) Ambos   

     3.0 Antes da Terapia: Ex. Direto____________ Cultura_________________ 

     4.0 Após Terapia: Ex. Direto____________ Cultura_________________ 

 

Responsável__________________________________   

Data da consulta  ___/___/___ 
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APÊNDICE B 

 
  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: Ensaios pré-clínicos e clínicos com óleo essencial de Cymbopogon 

citratus (DC) Stapf. para tratamento de pitiríase versicolor. 

Introdução: A Malassezia sp. é um fungo muito comum na pele que pode causar micose 
denominada de pitiríase versicolor (pano-branco). Essa forma de micose quase sempre 
acompanhada de desconforto estético e prurido variável, não é de difícil tratamento, 
porém com freqüência apresenta recidiva, ou seja, o doente fica bom após o tratamento, 
mas em poucos meses a doença volta.  
 
Objetivo: observar o grau de sensibilidade de fungos do gênero Malassezia in vitro, 
através de ensaios microbiológicos e in vivo, com a apliacação das formulações.  
 
Por meio deste instrumento, estou sendo informado (a), com detalhe, sobre o estudo 
acima e resolvi participar de maneira voluntária. 
 
Na consulta inicial, serei examinado, fornecerei meus dados pessoais e foi colhido 
material de minha pele, através de raspado das lesões que tenho.  
 
Eu serei informado (a) de qualquer alteração no estudo ou qualquer nova observação 
pertinente ao estudo. Todos os dados da minha participação foram documentados e 
mantidos confidencialmente, sendo disponíveis apenas para as autoridades de saúde e 
minha pessoa. 
 
Como minha participação é voluntária, posso abandonar o estudo a qualquer momento 
sem que isto resulte em qualquer penalidade ou perda de meus direitos nesta instituição.  
 
Não receberei compensação financeira pela participação neste estudo. Se eu tiver 
qualquer dúvida ou perguntas relativas a este ou aos meus direitos, no que diz respeito a 
minha participação, deverei contatar Egberto Santos Carmo (CPF. 010.044.464-46), 
através do fone: (083) 8847-2057 e (083) 9929-1846.  
 
Declaro que li atentamente o “TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO” e aceito participar do estudo.  

 

_________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa  

                   ou Responsável Legal 
 
 
     _________________________________ 
      Assinatura do Pesquisador Responsável 

                   João Pessoa, ___/___/___. 

 
 
Espaço 
impressão  
dactiloscópica 
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Ensaio de toxicidade aguda – Fêmea 1 do grupo teste que recebeu 2000 mg/Kg 
do óleo essencial de C. citratus (tempo: 2horas), apresentou-se sem efeito no teste 
de catatonia.  

 

 

Ensaio de toxicidade aguda – Fêmea 4 do grupo teste que recebeu 2000 mg/Kg do 
óleo essencial de C. citratus (tempo: 2horas) apresentou efeito intenso no teste de 
catotonia. 
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Ensaio clínico fase II. Paciente D.F.C. com lesões hipocrômicas e pitirospóricas no 
tronco posterior antes da terapia com cetoconazol a 2% creme. 
 
 

 
 
Ensaio clínico fase II. Tronco posterior do Paciente D.F.C. após terapia com 
cetoconazol a 2% creme. 
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Histopatológico do fígado de fêmea do grupo teste – abscesso (reação exsudativa aguda 
– seta branca) em meio ao parênquima hepático (seta preta). Hematoxilina-eosina X400 
 

 
Histopatológico de rim de fêmea do grupo teste: glomérulo preservado (seta preta) 
margeado por reação inflamatória crônica intersticial (seta branca). Hematoxilina-eosina 
X400 
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Histopatológico de pulmão de macho do grupo teste - Abscesso endobrônquico - detalhe 
de epitélio de revestimento respiratório (seta branca) e reação inflamatória flegmonosa, com 
leucocitoclasia (seta preta). Hematoxilina-eosina X400 
 
 
 
 


