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RESUMO 

 

VIANA, W. P. ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE Origanum 
vulgare (Orégano) SOBRE FUNGOS OPORTUNISTAS DO GÊNERO Fusarium. 
94 f. Dissertação (mestrado). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013. 
 
As espécies de Fusarium têm emergido como um dos grupos clinicamente mais 
importantes de fungos filamentosos, causando infecções localizadas e invasivas 
com alta morbidade e mortalidade em pacientes imunocomprometidos. Devido à 
crescente relevância clínica dos fungos do gênero Fusarium e porque as 
propriedades antimicrobianas de óleos essenciais são conhecidas há muitos 
séculos, este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia dos óleos essenciais na 
inibição do crescimento de Fusarium solani e Fusarium oxysporum. Neste estudo, os 
seguintes métodos foram utilizados: triagem microbiológica; determinação da 
concentração inibitória mínima (CIM) e concentração fungicida mínima (CFM); 
cinética de morte microbiana; inibição da germinação de conídios e avaliação de 
alterações morfológicas. A análise da composição química do óleo foi realizada por 
cromatografia a gás acoplada ao espectrômetro de massas (CG-EM). Dentre os sete 
óleos essenciais testados, os óleos essenciais de Ocimum gratissimum e de 
Origanum vulgare exibiram potente atividade antifúngica, produzindo grandes zonas 
de inibição de crescimento, com o diâmetro médio de 29 e 42 mm, respectivamente. 
A análise fitoquímica do O. vulgare mostrou que os principais constituintes do óleo 
essencial são carvacrol (67,97%), p-cimeno (11,67%), γ-terpinemo (7,92%), timol 
(7,84%) e linalol (3,44%). O óleo essencial de O. vulgare teve um efeito inibidor 
significativo sobre o crescimento de todos os fungos ensaiados. Os valores de CIM 
foram de 128 e 256 µg/mL, enquanto os valores de CFM variaram de 256 a valores 
acima de 1.024 µg/mL, para o óleo essencial de O. vulgare. O óleo essencial de O. 
vulgare a 128, 256, 512 e 1.024 µg/mL impediu fortemente o crescimento micelial. 
Nestas mesmas concentrações, o óleo foi eficaz na inibição da germinação de 
conídios de ambas as espécies. A determinação do efeito do óleo essencial sobre a 
morfogênese de cepas de Fusarium demonstrou que o óleo essencial foi capaz de 
causar redução da conidiação, perda de citoplasma (hifas vazias) e desenvolvimento 
distorcidos das hifas. Diante disso, conclui-se que o óleo essencial de O. vulgare 
mostrou uma forte atividade inibidora contra  espécies de Fusarium e pode ser 
considerado como um potencial produto com propriedades antifúngicas, 
especialmente para o tratamento de micoses causadas por Fusarium spp. 
 
Palavras-chave: Fusarium. Origanum vulgare. Óleos essenciais. 
 
 
 



ABSTRACT 

 

VIANA, W. P. Antifungal activity of the essential oil of Origanum vulgare 
(oregano) on opportunistic fungi of the genus Fusarium. 94 f. Dissertation 
(Master Course). Federal University of Paraiba, João Pessoa, 2013. 

 
Fusarium species have emerged as one of the more clinically important groups of 
filamentous fungi, causing localized and invasive infections with high morbidity and 
mortality in immunocompromised patients. Due to increasing clinical relevance of 
Fusarium and because the antimicrobial properties of essential oils have been known 
for many centuries this study aimed to evaluate the effectiveness of essential oils in 
inhibiting the growth of Fusarium solani and Fusarium oxysporum. In this study, the 
following methods have been used: microbiological screening; determination of 
minimum inhibitory concentration (MIC) and minimal fungicidal concentration (MFC); 
kinetics of microbial death; inhibition of coinidia germination and evaluation of 
morphological changes. The analysis of the oil chemical composition was performed 
by gas chromatography-mass scpectrometry (GC-MS). Among seven essential oils 
tested, Ocimum gratissimum Blume and Origanum vulgare L. essential oils exhibited 
potent antifungal activity, noted by the large growth inhibition zones with the average 
diameter of 29 and 42mm, respectively.  The phytochemical analysis of O. vulgare 
showed that the main constituents of the essential oil are carvacrol (67,97 %), p-
cymene (11,67 %), γ-terpinene (7,92 %), thymol (7,84 %) and linalool (3,44 %). The 
essential oil from O. vulgare had a significant inhibitory effect on all assayed fungi. 
The values of MIC were 128 and 256 µg/mL, while MFC were in the range of 256 to 
values over 1.024 µg/mL, for the essential oil of O. vulgare. The essential oil from O. 

vulgare at 128, 256, 512 and 1.024 µg/mL strongly prevented mycelial growth. In 
these same concentrations, the oil was effective in inhibited the conidia germination 
of both species. Determination of the essential oil’s effect over Fusarium strains 
morphogenesis demonstrated the essential oil was able to cause decreased 
conidiation, leakage of cytoplasm (empty hyphae) and distorted development 
hyphae. Given this, it is concluded that the essential oil from O. vulgare showed a 
strong inhibitory activity against Fusarium species and can be regarded as a potential 
product with antifungal properties, especially for the treatment of mycoses caused by 
Fusarium spp.. 
 
Key words:  Fusarium. Origanum vulgare. Essential oils. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Após o advento da AIDS, em 1981, as infecções fúngicas oportunistas vêm 

sendo observadas com grande frequência. O conceito de “agente oportunista”, 

microbiano ou neoplásico, é um assunto de grande significado na medicina atual. 

Com relação ao reino Fungi, cujo universo engloba fungos, actinomicetos (aeróbios 

ou anaeróbios) e algas (clorofiladas e aclorofiladas), pode-se afirmar o oportunismo 

da maioria das espécies, ou seja, a maioria dos fungos causa infecções em 

pacientes imunocomprometidos (LACAZ et al., 2002; SLAVIN; CHAKRABARTI, 

2012). 

Os fungos pertencentes ao gênero Fusarium são oportunistas, e podem ser 

encontrados como saprófitas no solo ou como parasitas de plantas. Fusarium spp. é 

considerado o segundo fungo filamentoso mais frequente, após Aspergillus spp., 

como agente causador de infecção fúngica invasiva em pacientes 

imunocomprometidos. No homem, a fusariose pode afetar os tecidos superficiais e 

profundos, causando grande variedade de manifestações clínicas. Em uma 

classificação geral, além das fusarioses poderem pertencer ao grupo das infecções 

oportunistas, estas podem também ser classificadas como hialo-hifomicoses 

(SIDRIM; ROCHA, 2004; PINCELLI et al., 2008). 

Espécies de Fusarium têm emergido como um dos grupos mais destacados 

de fungos filamentosos clinicamente importantes, causando infecções localizadas e 

invasivas com alta morbidade e mortalidade. A capacidade de produzir diferentes 

tipos de enzimas hidrolíticas está relacionada a um importante mecanismo de 

virulência desses patógenos fúngicos (ISHIDA et al., 2012). 

Infecções fúngicas invasivas causadas por espécies de Fusarium, são 

difíceis de tratar, devido às limitadas opções terapêuticas, às condições da 

imunidade do doente e à relativa resistência do fungo aos antifúngicos 

habitualmente utilizados.  Portanto, estão frequentemente associadas a resultados 

terapêuticos insignificantes e apresentam índices de mortalidade elevados 

(PINCELLI et al., 2008; WIEDERHOLD et al., 2010). 

A resistência dos microrganismos patogênicos aos antimicrobianos 

impulsiona a procura de novos agentes terapêuticos, com atividade antimicrobiana, 
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provenientes de plantas medicinais. Uma vez que, as plantas são consideradas uma 

rica fonte de substâncias com atividade antimicrobiana, e tendo em vista a maior 

diversidade molecular dos produtos de origem natural em relação aos produtos 

derivados dos processos de síntese química, os produtos naturais representam uma 

promissora alternativa para o combate de cepas multirresistentes (NOVAIS et al., 

2003; JUIZ et al., 2010). 

A atividade antifúngica de produtos obtidos de plantas medicinais tem sido 

cientificamente atribuída aos óleos essenciais. Por isso, estudos de atividade 

antifúngica com óleos essenciais obtidos de plantas medicinais merecem destaque, 

em especial com o óleo essencial de Origanum vulgar, conhecido mundialmente 

pelo seu valor medicinal devido às suas variadas propriedades terapêuticas 

(MORAIS et al., 2009; SOUZA et al., 2010; FENIMAN, 2011). 

Os dados obtidos na literatura sobre a atividade antimicrobiana dos óleos 

essenciais são tratados do ponto de vista experimental, considerando-se uma 

possível aplicação clínica destes óleos no tratamento de diversas infecções fúngicas 

(NASCIMENTO et al., 2007; CARMO et al., 2008;  SOUZA et al., 2010). 

Diante do exposto, sendo os óleos essenciais alvos para investigações 

farmacológicas, o presente estudo visa contribuir para a pesquisa científica 

destinada à descoberta de novos fármacos para o tratamento de infecções fúngicas, 

tais como aquelas causadas por fungos do gênero Fusarium.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  GERAL 

 

• Investigar a atividade antifúngica, in vitro, de óleos essenciais de 

espécies vegetais pertencentes à família Lamiaceae contra cepas de 

fungos filamentosos do gênero Fusarium. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

 

• Realizar uma triagem microbiológica dos óleos essenciais de plantas 

medicinais da família Lamiaceae; 

 
• Identificar os componentes presentes no óleo essencial com melhor 

atividade, baseado no resultado da triagem; 

 
• Determinar a Concentração Inibitória Mínima − CIM e a Concentração 

Fungicida Mínima − CFM do óleo essencial selecionado a partir da 

triagem microbiológica; 

 
• Avaliar o efeito do óleo essencial de melhor atividade sobre o 

crescimento micelial e a germinação dos conídios das espécies fúngicas 

em estudo;  

 
• Avaliar o efeito do óleo essencial selecionado sobre os aspectos 

morfológicos das cepas fúngicas em estudo. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1  FUNGOS: DEFINIÇÕES E GENERALIDADES 

 

O reino Fungi compreende seres classificados como eucarióticos que se 

alimentam por absorção em mecanismo heterotrófico, sem capacidade de realizar 

fotossíntese e apresentam parede celular rígida quitinosa. A forma primária de 

observação dos fungos em viabilidade biológica é denominada vegetativa, 

caracterizando-se por uma grande variedade de apresentações estruturais, que 

englobam desde a forma unicelular, de levedura, a formas filamentosas (LACAZ et 

al., 2002; MINAMI, 2003; SIDRIM; ROCHA, 2004). Esses seres constituem um 

grande grupo de organismos que são considerados onipresentes na maioria dos 

ambientes com vida e podem utilizar substâncias simples para o crescimento, além 

de possuírem notável habilidade para utilizar quase todos os tipos de fontes de 

carbono orgânico para o seu desenvolvimento (ALEXOPOULOS, 1996). 

A vida dos bolores e leveduras pode ser saprobiótica, comensal ou parasita. 

Artificialmente, crescem sobre meios de cultivo preparados em laboratório 

constituindo colônias ou culturas. Como comensais, vivem nos materiais orgânicos 

em hospedeiros animais ou vegetais. Como parasitas, vivem na dependência de 

animais e vegetais, frequentemente causando doenças, com lesões leves ou graves 

e até fatais. Como saprobiotas, vivem de materiais em decomposição, formando 

colônias. O hábitat, portanto, é constituído por animais, vegetais e solos (MINAMI, 

2003). 

Os fungos estão dispersos no meio ambiente, em vegetais, ar atmosférico, 

solo e água e, embora sejam estimados em 250 mil espécies, menos de 150 foram 

descritos como patógenos aos seres humanos. As portas de entrada no hospedeiro 

são as vias aéreas superiores ou quebra na barreira epidérmica após traumatismos 

com objetos perfuro cortantes, causando as dermatofitoses que invadem tecidos 

queratinizados de animais e humanos sendo comumente uma doença fúngica 

contagiosa (ANVISA, 2004; CRUZ et al., 2007). 

A microbiota fúngica apresenta uma ampla variação em sua incidência, de 

acordo com a estação do ano, temperatura, umidade relativa do ar, hora do dia, 
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velocidade e direção dos ventos, presença de atividade humana e tipo de 

climatização dos ambientes (MARTINS-DINIZ et al., 2005). 

As doenças causadas por microrganismos oportunistas têm adquirido na 

prática médica, importância cada vez maior, especialmente, em ambientes 

hospitalares e em serviços especializados com procedimentos invasivos, e nos 

pacientes em estado de imunossupressão induzida pela quimioterapia 

antineoplásica, AIDS, transplantes ou hemopatias diversas, doenças crônicas e 

degenerativas entre outras. E este panorama vem causando preocupação aos 

administradores hospitalares e todos aqueles que estudam os aspectos 

microbiológicos, imunológicos, profiláticos e terapêuticos. Assim, vírus, protozoários, 

bactérias, helmintos, fungos e até algas do gênero Prototheca, mediante 

determinadas condições, podem provocar manifestações clínicas diversas. E dentre 

as infecções oportunistas hospitalares ou não, merecem destaque e consideração 

aquelas causadas por espécies fúngicas pelo seu aumento progressivo e pelas 

elevadas taxas de morbidade e mortalidade (LACAZ et al., 2002, SINGH, 2003; 

MARTINS-DINIZ et al., 2005; CRUZ et al., 2007; CASTRO; LIMA, 2011). 

Micoses oportunistas mostram distintos padrões de incidência regional em 

todo o mundo e podem apresentar diferentes características epidemiológicas, 

dependendo da região geográfica, o que pode ser particularmente importante para 

as micoses que são adquiridas a partir do meio ambiente (NUCCI et al., 2010). 

 Os dados registrados na literatura mostram que, a incidência de infecções 

oportunistas em ambientes hospitalares estão relacionadas com diversos gêneros 

de fungos, tais como: Candida, Criptococcus, Aspergillus, Rhizopus, Penicillium, 

Acremonium, Cladosporium, Curvularia, Exophiala, Fusarium, entre outros. (SINGH, 

2003; ANVISA, 2004; SIDRIM; ROCHA, 2004; NUCCI et al., 2010).  

 
3.2   GÊNERO FUSARIUM 

 

Os fungos do gênero Fusarium demonstram uma ampla distribuição 

geográfica, apresentando espécies cosmopolitas e outras com ocorrência restrita a 

determinados ambientes, ocorrendo, predominantemente, nas regiões tropicais e 

subtropicais ou em condições de clima frio das regiões temperadas (BURGESS et 

al., 1994; FORTES, 2006). Esse gênero compreende uma grande quantidade de 
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espécies que comumente são fitopatógenas e saprófitas do solo, sendo a minoria 

patogênica para o homem (LACAZ et al., 2002; MARTÍNEZ, 2004). 

Segundo Lacaz et al. (2002), em relação à posição sistemática, os fungos 

que fazem parte do gênero Fusarium pertencem ao reino: Fungi; divisão: Eumycota; 

subdivisão: Deuteromycotina; classe: Hyphomycetes; ordem: Moniliales; família: 

Moniliaceae e gênero: Fusarium. Porém, a taxonomia de fungos baseada em 

critérios morfológicos está sofrendo mudanças apoiadas em resultados da aplicação 

de técnicas moleculares a estes estudos, sendo o gênero Fusarium um exemplo que 

ilustra o crescente número de espécies ainda em descoberta ou em reconhecimento 

por taxonomistas de fungos (QUERALES, 2010). 

Em relação à identificação das espécies de Fusarium, os critérios macro e 

micromorfológicos são o primeiro passo na identificação, porém podem ser 

complementados com a utilização de métodos mais acurados, como, por exemplo, 

os baseados nas características genéticas. Os métodos para a identificação de 

fungos foram incrementados ao longo dos últimos anos e, atualmente, incluem a 

utilização da microscopia ótica e eletrônica, o desenvolvimento de meios de cultura 

seletivos e diferenciais, a comparação de enzimas e metabólitos secundários, bem 

como, o uso de tecnologias imunológicas e moleculares. (BOGALE et al., 2005; 

O’DONNELL et al., 2010; ISHIDA et al., 2012). 

Os meios de cultivo utilizados para a determinação das espécies são do uso 

frequente nos laboratórios de rotina, como ágar aveia (AA) e ágar batata dextrose 

(BDA), sendo, porém, propostos outros meios, pobres em nutrientes como o ágar 

folha-de-cravo (AFC), para estimular a conidiogênese (FISCHER et al., 1982; LACAZ 

et al., 2002). 

As descrições para classificação das espécies de Fusarium têm base nas 

seguintes características: crescimento radial, pigmentação, estruturas e esporulação 

das culturas em meios de cultura específicos; presença ou ausência dos 

macroconídios; forma dos macroconídios; características das células apical e basal; 

presença ou ausência de microconídios; forma e modo de formação dos 

microconídios; natureza da célula conidiógena em que se originam os microconídios; 

presença ou ausência de clamidósporos; sendo também usadas como critérios 
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taxonômicos a morfologia das culturas e sua taxa de crescimento (BURGESS et al., 

1994; VENTURA, 2000; FORTES, 2006). 

As colônias de Fusarium spp. são caracterizadas pelo crescimento rápido e 

micélio aveludado a levemente cotonoso, opaco ou levemente brilhante. Após 7-10 

dias de incubação a temperatura ambiente as colônias podem apresentar 

características de pigmentação do micélio de cor rosa, púrpura, cinza ou amarela, 

sendo estas características importantes para identificação das espécies (GUARRO; 

GENÉ, 1992, FORTES, 2006). Os fungos do gênero Fusarium apresentam hifas 

hialinas e septadas, mas a principal característica deste gênero é a produção de 

conídios em forma de foice com extremidades afiladas constituindo fusos hialinos 

chamados macroconídios (levemente curvos ou inclinados) sendo sua presença 

uma importante ferramenta para identificação do gênero. Os macroconídios 

originam-se de células conidiogênicas (fiálides) que se apresentam isoladas ou 

agrupadas em massas, crescendo diretamente do micélio vegetativo, esporodóquios 

(GUARRO; GENÉ, 1995; FORTES, 2006). 

Os microconídios se formam nas hifas sobre o ágar, são pequenos e podem 

ter forma elipsóide, alantóide, piriforme, ovóides ou subglobosos, unicelulares, às 

vezes podendo apresentar um septo, são produzidos sobre mono ou polifiálides e 

organizados em cabeças mucóides ou cadeias, uma característica importante é que 

possuem a base truncada (GUARRO; GENÉ, 1995; FORTES, 2006).  O modo de 

formação dos microconídios, a presença de cadeias e a formação de clamidósporos 

são importantes na diferenciação entre espécies (GODOY; COLOMBO, 2004). 

Algumas espécies de Fusarium podem produzir toxinas que afetam a 

permeabilidade da membrana celular interrompendo o metabolismo celular das 

plantas (ALEXOUPOULOS, 1996).  Assim, esses fungos têm sido relatados como 

agentes causadores de infecções em plantas de importância econômica como o 

tomateiro, ocasionando perdas severas (AGRIOS, 2005; REN et al., 2010). No 

homem, podem afetar os tecidos superficiais e profundos, causando grande 

variedade de manifestações clínicas (SIDRIM; ROCHA, 2004; ISHIDA et al., 2012). 
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3.3   RELEVÂNCIAS CLÍNICAS DAS INFECÇÕES POR FUSARIUM SPP. 

 

Os fungos são microrganismos que podem provocar diversas doenças no 

organismo humano. A gravidade da infecção fúngica varia desde as formas 

cutâneas leves até quadros fatais que ocasionam a septicemia. Em se tratando de 

processo infeccioso micótico vários fatores podem influenciar seu início, prognóstico 

e evolução (HÖFLING-LIMA et al., 2005).  

Embora os fungos do gênero Fusarium sejam encontrados, principalmente, 

como organismos saprófitas no solo, esses microrganismos têm emergido como um 

dos mais importantes grupos de fungos filamentosos clinicamente relevantes. 

Fusarium spp. é considerado o segundo fungo filamentoso mais frequente, após 

Aspergillus spp., como agente causador de infecção fúngica invasiva em pacientes 

imunocomprometidos (NUCCI; ANAISSIE, 2007; PINCELLI et al., 2008). 

Em humanos, as espécies de Fusarium causam um amplo espectro de 

infecções, incluindo as formas superficiais, invasiva e disseminada; a última 

ocorrendo quase exclusivamente em pacientes imunodeprimidos e sendo condição 

cada vez mais frequente nos portadores de neoplasias hematológicas (DIGNANI; 

ANAISSIE, 2004; NIR-PAZ et al., 2004; NUCCI; ANAISSIE, 2007; O’DONNELL et 

al., 2008, PINCELLI et al., 2008). 

Pouco mais de uma dezena de espécies têm sido isoladas de lesões 

humanas, sendo, entretanto, três espécies mais frequentemente implicadas em 

processos patogênicos humanos, a saber: F. solani, F. oxysporum e F. moniliforme 

(SIDRIM; ROCHA, 2004; NUCCI; ANAISSIE, 2007; ISHIDA et al., 2012). 

A forma clínica da fusariose depende em grande parte  do estado imune do 

hospedeiro e da porta de entrada da infecção (NUCCI; ANAISSIE, 2007). Espécies 

de Fusarium possuem vários fatores de virulência, entre eles a capacidade de 

produzir micotoxinas, incluindo os tricotecenos, substâncias que suprimem a 

imunidade humoral e celular, e causam ruptura de tecido, bem como a capacidade 

de produzir diferentes tipos de enzimas hidrolíticas (NELSON; DIGNANI; ANAISSIE, 

1994; ISHIDA et al., 2012). Além disso, os fungos do gênero Fusarium apresentam a 

capacidade de aderir ao material protético e produzir proteases e colagenases 

(NUCCI; ANAISSIE, 2007). 
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Foi demonstrado em um estudo com em animais imunocompetentes 

portadores de fusariose, que Fusarium solani é a espécie mais virulenta (NUCCI; 

ANAISSIE, 2007). A infecção por Fusarium solani é uma afecção fúngica 

potencialmente grave em pacientes imunocomprometidos, sobretudo naqueles 

portadores de neoplasias hematológicas (PINCELLI et al., 2008). 

Em humanos, as espécies de Fusarium causam diversos tipos de  

infecções, incluindo infecções superficiais como ceratite (HÖFLING-LIMA et al., 

2005; IBRAHIM, 2008) e onicomicose (GUPTA et al., 2003; LÓPEZ et al., 2008; 

MOUSAVI et al., 2009); e infecções invasivas, essas últimas ocorrendo quase 

exclusivamente em pacientes imunodeprimidos (NUCCI; ANAISSIE, 2002). 

A apresentação clínica de pacientes com fusariose é inespecífica, podendo 

ser observado acometimento superficial tanto em pacientes imunocompetentes 

como em imunossuprimidos. Entretanto, quadros invasivos são observados apenas 

em pacientes imunossuprimidos (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Ceratites são doenças oportunistas, uma vez que raramente infectam olhos 

saudáveis com tecidos intactos. Os fungos filamentosos hialinos são os principais 

causadores de ceratites no mundo destacam-se entre eles Fusarium spp. e 

Aspergillus spp. (HÖFLING-LIMA, et al., 2005; IBRAHIM, 2008). A ceratite é a mais 

frequente apresentação da fusariose e ocorre predominantemente em pacientes 

jovens do sexo masculino, com história de traumatismo acidental da córnea. É mais 

comum em agricultores, nos quais infecção da córnea pode ocorrer após a 

contaminação com conídios de Fusarium spp. que encontram-se dispersos no solo 

(SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Embora os dermatófitos sejam os agentes das onicomicoses mais 

comumente discutidos na literatura, fungos não-dermatófitos como Fusarium spp. 

têm sido frequentemente isolados em pacientes com onicomicose. Os fungos do 

gênero Fusarium são contaminantes ambientais, mas podem causar infecções em 

unhas, sendo as onicomicoses causadas por esses microrganismos de difícil 

tratamento (GUPTA et al., 2003; TOSTI et al., 2003; LÓPEZ et al., 2008). 

Micetoma é uma doença infecciosa crônica que permanece localizada, e 

envolve tecidos cutâneo e subcutâneo, fáscia e osso, sendo não contagiosa. Os 

fungos que causam micetoma são associados com o solo e plantas lenhosas 
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(MCGINNIS, 1996). A literatura descreve o fato de que 25 % dos quadros de 

micetoma com grãos brancos são produzidos por F. oxysporum, F. moniliforme e F. 

solani (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

A colonização da pele queimada e úlceras por esse gênero fúngico têm sido 

descrita nos últimos anos, ocupando, assim, Fusarium spp. o terceiro lugar nesses 

quadros, nos quais se observa acometimento fúngico, ficando atrás de C. albicans e 

de Aspergillus spp., respectivamente (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Infecções fúngicas são comuns e potencialmente graves em pacientes 

imunocomprometidos. As espécies de Fusarium são patógenos oportunistas 

nosocomiais que frequentemente causam micoses invasivas fatais, constituindo um 

difícil desafio para o tratamento de pacientes imunocomprometidos (HUE et al., 

1999). O prognóstico da infecção disseminada por Fusarium spp. é bastante 

desfavorável, sendo a mortalidade muita elevada. A taxa de mortalidade associada 

com fusariose invasoras é de 50 % a 90 % (NUCCI et al., 2010). Essa alta taxa de 

mortalidade justifica-se pelas limitadas opções terapêuticas, devido às condições da 

imunidade do doente e à relativa resistência do fungo aos antifúngicos utilizados de 

rotina (JENSEN et al., 2004; KARAM et al., 2005; PINCELLI et al., 2008). Assim, a 

introdução de novos antifúngicos, menos tóxicos e mais eficazes pode demarcar o 

início de melhorias no combate contra esses fungos. 

 

3.4  DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS FÁRMACOS ANTIFÚNGICOS  

 

A terapia antifúngica tem sido submetida a uma grande transformação nos 

últimos anos. Se antes havia o domínio único dos agentes anfotericina B e 5-

fluorocitosina (flucitocina, 5-FC), que eram tóxicos e difíceis de usar, o tratamento de 

doenças micóticas tem, atualmente, avançado pela disponibilidade de novos 

agentes ativos sistêmicos e novas formulações de outros agentes mais antigos que 

fornecem eficácia comparável, se não superior, com toxicidade menos significativa 

(MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006; RANG; DALE, 2007). 

Os fármacos, atualmente, usados para tratar as infecções fúngicas podem 

ser amplamente classificados em: os antifúngicos que ocorrem naturalmente, tais 

como os polienos; os semissintéticos como as equinocandinas; e os fármacos 
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sintéticos, incluindo os azóis e as pirimidinas fluoradas. De acordo com o mecanismo 

de ação: os polienos atuam e promovem alterações ao nível da membrana fúngica, 

e deles fazem parte a anfotericina B e as suas formulações lipídicas; as 

equinocandinas, lipopeptídeos de que fazem parte a caspofungina, anidulafungina e 

micafungina, atuam por inibição da síntese do 1,3-β-D-glucano, um polímero de 

glicose que é necessário para manter a estrutura das paredes celulares fúngicas; em 

relação aos derivados dos azoles (azo), imidazoles e triazoles, esses fármacos 

inibem a síntese do ergosterol (principal componente da membrana celular fúngica), 

sendo exemplos o fluconazol, cetoconazol, itraconazol, voriconazol e mais 

recentemente o posaconazol; enquanto, os análogos das pirimidinas inibem a 

síntese de DNA, encontra-se inserida nesse grupo a 5-fluorocitosina; e (RANG; 

DALE, 2007; BAL, 2010; SANTOS, 2010). 

Assim, os principais alvos dos fármacos antifúngicos são a parede celular, a 

membrana e o núcleo da célula fúngica (RANG; DALE; RITTER, 2007). 

 

3.4.1  Mecanismos de ação dos antifúngicos 

 

De acordo com o âmbito deste trabalho apenas serão descritos os 

mecanismos de ação referentes aos seguintes antifúngicos: polienos e azóis. 

O local de ação dos polienos são as membranas celulares fúngicas, onde 

interfere com a permeabilidade e com as funções de transporte. Os polienos têm 

como principal mecanismo de ação a ligação ao ergosterol existente na membrana 

celular fúngica. Desta interação resulta a formação de um canal transmembranar, 

que aumenta a permeabilidade da membrana e causa instabilidade osmótica 

(ODDS; BROWN; GOW, 2003; RANG; DALE, 2007). 

A anfotericina B e suas formulações lipídicas são agentes antifúngicos 

macrolídeos polienos utilizados no tratamento de graves micoses com risco de vida. 

A estrutura básica dos polienos consiste em um grande anel lactâmico, com uma 

cadeia lipofílica rígida contendo três a sete ligações duplas, e uma porção hidrofílica 

flexível sustentando vários grupos hidroxila. A anfotericina B contém sete ligações 

duplas conjugadas e pode ser inativada pelo calor, luz e extremos de pH. É pouco 

solúvel em água e não é absorvida pela via de administração intramuscular ou oral. 
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A formulação convencional da anfotericina B na administração intravenosa é a 

anfoterina B desoxicolato. As formulações lipídicas da anfotericina B foram 

desenvolvidas no esforço para evitar a natureza nefrotóxica da anfotericina B 

convencional (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006). 

A anfotericina B é ativa contra a maioria dos fungos, seu espectro de ação in 

vitro abrange leveduras, fungos dimórficos e a maioria dos fungos filamentosos 

oportunistas, sobre os quais exerce um efeito fungistático ou fungicida (ODDS; 

BROWN; GOW, 2003; WINGARD; LEATHER, 2004; RANG; DALE, 2007; SANTOS, 

2010). 

A anfotericina B manifesta sua ação antifúngica por, pelo menos dois 

mecanismos. O mecanismo primário envolve a ligação a anfoterina B ao ergosterol, 

o principal esterol da membrana do fungo. Esta ligação produz canais iônicos que 

destroem a integridade osmótica da membrana celular fúngica e levam à perda dos 

constituintes intracelulares e à morte celular. A anfotericina B também se liga ao 

colesterol, o principal esterol da membrana celular dos mamíferos, porém menos 

avidamente que ao ergosterol. A ligação da anfotericina B ao colesterol é 

responsável pela maioria da toxicidade observada quando esse fármaco é 

administrado em humanos. Um mecanismo adicional da anfotericina B envolve dano 

direto da membrana causado por uma cascata de reações oxidativas deflagradas 

pela oxidação da própria anfotericina B. Este processo pode ser o principal 

responsável para uma atividade fungicida rápida da anfotericina B via geração de 

radicais livres tóxicos (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006). 

O espectro de atividade da anfotericina B é amplo e a resistência a esse 

fármaco tem sido associada a alterações nos esteróis da membrana, geralmente 

uma redução no ergosterol (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006). 

A anfotericina B é um antibiótico fungicida de largo espectro e potente, mas 

seu uso é associado a efeitos adversos significantes, como nefrotoxicidade e febre 

com calafrios, como reação aguda à infusão intravenosa, já que a farmacocinética 

deste fármaco não permite a administração oral (GOODMAN; GILMAN, 2005). Os 

efeitos tóxicos da anfotericina B e a necessidade de se instituírem tratamentos 

agressivos para as micoses sistêmicas invasivas com dosagens necessariamente 

mais altas motivou o desenvolvimento de diferentes veículos para a administração 
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de anfotericina B. Dentre eles, o encapsulamento de base lipossômica, a formação 

de complexos lipídicos e dispersões coloidais destacam-se com os melhores 

resultados na diminuição da toxicidade e aumento da eficácia terapêutica (FILIPPIN; 

SOUZA, 2006). 

Os azóis, grupo ao qual pertence o antifúngico fluconazol, são agentes 

fungistáticos com amplo espectro de ação. Os fármacos desse grupo inibem a 

enzima fúngica 3A do citocromo P450, lanosina 14α-desmetilase, que é responsável 

pela conversão do lanosterol em ergosterol, o principal esterol na membrana celular 

fúngica. A depleção resultante do ergosterol altera a fluidez da membrana e isto 

interfere na ação das enzimas associadas à membrana. O resultado é a inibição da 

replicação (GOODMAN; GILMAN, 2005; RANG; DALE, 2007).  

No tratamento das ceratites fúngicas, nos casos de fusariose, têm sido 

utilizadas na terapêutica drogas como anfotericina B e fluconazol tópico e oral. As 

infecções, causadas por fungos do gênero Fusarium são, comumente bem-

sucedidas em pacientes tratados com anfotericina B. O voriconazol tem sido usado 

com sucesso em alguns pacientes portadores de fusariose refratária à anfotericina 

B. Para o tratamento da fusariose recomenda-se a terapia primária ou com uma 

formulação lipídica de anfotericina B ou voriconazol mais esforços vigorosos com 

vistas à reconstituição imune do paciente (SIDRIM; ROCHA, 2004; STANZANI et al., 

2006; PINCELLI et al., 2008). 

 

3.4.2  Resistência microbiana 

 

Os fungos estão presentes no meio ambiente ou podem coexistir com os 

seres humanos como comensais, sem causar riscos à saúde. Entretanto, desde os 

anos de 1970, tem ocorrido um aumento na incidência das infecções fúngicas 

sistêmicas secundárias sérias. Um dos fatores contribuintes para esse fenômeno foi 

o uso generalizado de antibióticos de amplo espectro, que eliminam ou diminuem as 

populações bacterianas não patogênicas que normalmente competem com os 

fungos, além de contribuir para o crescente surgimento de microrganismos fúngicos 

resistentes os quais representam um desafio para o tratamento de infecções. 

Acrescente a esse fator, a disseminação da AIDS, o uso de agentes 
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imunossupressores e a quimioterapia antineoplásica (ZAROR; ESPINEL-INGROFF, 

1989; FURLAN, et al., 2004; RANG; DALE, 2007; CANNON et al., 2009). 

A ausência de resposta à terapia antifúngica pode ser devido à resistência in 

vitro (intrínseca ou desenvolvida durante a terapia) ou à resistência clínica, esta 

última é associada com inúmeros fatores relacionados ao hospedeiro, ao agente 

antifúngico, ou à cepa responsável pela infecção (ESPINEL-INGROFF, 2008). 

A resistência aos antimicrobianos em populações, principalmente de origem 

hospitalar, tornou-se um dos maiores problemas de saúde pública do mundo 

contemporâneo e essa resistência progressiva tem despertado um interesse na 

busca constante por novos agentes antimicrobianos (PALMEIRA, et al., 2010). 

O termo “resistência clínica” descreve casos clínicos cuja infecção persiste 

ou progride apesar de instituída terapêutica adequada (SANGLARD; ODDS, 2002). 

São vários os mecanismos moleculares envolvidos na resistência aos 

antifúngicos. Estes podem incluir alterações do alvo molecular do fármaco, 

diminuição da concentração intracelular do fármaco (efluxo), sobrexpressão da 

molécula alvo e alterações na biossíntese de esteróis. Os diferentes mecanismos de 

resistência descritos podem atuar isoladamente ou em simultâneo nas células 

fúngicas, desempenhando no último caso um efeito aditivo (GHANNOUM; RICE, 

1999; SANTOS, 2010). 

A resistência de patógenos humanos e animais aos antimicrobianos é um 

dos casos mais bem documentados de evolução biológica e um sério problema tanto 

em países desenvolvidos como em desenvolvimento. Diante do presente cenário, a 

busca por novas substâncias antimicrobianas obtidas a partir de fontes naturais, 

incluindo plantas, tem adquirido importância nas indústrias farmacêuticas (DUARTE, 

2006; MILANI et al., 2012). 

As plantas medicinais com propriedades antimicrobianas são de grande 

relevância no contexto da problemática da resistência microbiana, principalmente em 

países em desenvolvimento, sendo uma ótima alternativa para investimentos em 

pesquisas, uma vez que apontam para o uso de novos agentes antimicrobianos 

mais potentes e eficazes diante dos patógenos emergentes (PALMEIRA, et al., 

2010). 
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3.5   PRODUTOS NATURAIS 

 

Desde a antiguidade, as plantas são usadas como um recurso ao alcance do 

ser humano. A humanidade sempre procurou conhecer as plantas e suas 

propriedades medicinais, aproveitando seus princípios ativos, baseando-se em 

descobertas casuais. A busca por alívio e cura de doenças pela ingestão de ervas e 

folha talvez tenha sido uma das primeiras formas de utilização dos produtos 

naturais. O homem encontrou nas chamadas plantas medicinais, benefícios que 

foram transmitidas de geração a geração. Assim, essas plantas têm significado um 

marco na história do desenvolvimento de nações. Até nas sociedades mais 

industrializadas, o uso de vegetais in natura pela população está cada vez mais se 

intensificando. Diante desta realidade, várias pesquisas de bi prospecção dos 

nossos biomas vêm sendo incrementadas objetivando a busca racional de bi 

produtos de valor agregado.  (MIGUEL; MIGUEL, 1999; BARREIRO; BOLZAN, 

2009). 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que 

aproximadamente 80% da população dos países em desenvolvimento utilizam a 

medicina tradicional (popular) para atendimento primário de saúde, da qual a maior 

parte envolve o uso de extratos vegetais ou de seus princípios ativos (BRASIL, 

2006). 

As plantas medicinais apresentam o chamado metabolismo secundário, do 

qual resultam substâncias de baixo peso molecular, às vezes produzidas em 

pequenas quantidades. Os compostos produzidos pelo metabolismo secundário das 

plantas são conhecidos por apresentar propriedades terapêuticas, tornando-se, 

desta forma, promissoras fontes de novas drogas. Muitas espécies contêm fenóis, 

quininas, saponinas, flavonoides e terpenóides em quantidades apreciáveis para, 

além de repelir insetos, também prevenir a ocorrência de doenças de plantas 

(BRANDÃO et al., 2010). 

Muitas plantas dos biomas brasileiros, tais como o cerrado, a floresta 

amazônica e a mata atlântica têm sido utilizadas como fármacos naturais pelas 

populações locais no tratamento de várias doenças tropicais, incluindo 
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esquistossomose, leishmaniose, malária e infecções fúngicas e bacterianas (ALVES 

et al., 2000). 

Dentro deste contexto e com base na necessidade de novas alternativas 

para obtenção de produtos bioativos, muitos estudos têm sido realizados com 

fitoconstituintes obtidos de plantas medicinais, com alto valor terapêutico que 

possam servir como fontes para a potencial produção de novos medicamentos úteis 

no tratamento de diversas doenças. A diversidade e o grande número 

fitoconstituintes encontrados em tais produtos é que determinam a ampla variedade 

de ações farmacológicas (ARESI, 2011). 

Nos últimos anos, grupos de pesquisadores, orientados pelo uso popular das 

espécies nativas, estudam a atividade biológica de plantas medicinais originárias de 

diversas regiões do mundo. E no Brasil, a investigação sobre produtos naturais com 

atividade antimicrobiana também aumentou consideravelmente (DUARTE, 2006; 

VIEGAS JÚNIOR; BOLZANI, 2006, OLIVEIRA et al., 2011).  

Plantas aromáticas são aquelas que possuem aroma capaz de sensibilizar o 

olfato de modo agradável. Plantas condimentares são usadas como tempero, para 

realçar o sabor e o aspecto dos alimentos, podendo ou não apresentar propriedade 

de conservação, enquanto as plantas consideradas medicinais possuem princípio 

ativo que, dependendo da concentração, podem possuir propriedades tóxicas ou 

curativas (UPNMOOR, 2003).  

As propriedades antimicrobianas de substâncias e óleos essenciais que as 

plantas contêm como produtos de seu metabolismo secundário têm sido 

reconhecidas empiricamente durante séculos, mas foram confirmadas 

cientificamente apenas recentemente. Atualmente, as propriedades antimicrobianas 

dos óleos essenciais de condimentos, têm despertado interesse pela perspectiva de 

constituírem uma alternativa para as exigências dos consumidores quanto à 

utilização de aditivos naturais em alimentos (TASSOU et al., 2000; MENDONÇA, 

2004; TRAJANO et al., 2009; MITCHELL et al., 2010). 

O Brasil apresenta um grande número de espécies vegetais consideradas 

medicinais. Durante séculos, os óleos essenciais, produtos voláteis provenientes do 

metabolismo secundários das plantas, têm sido bastante utilizados na medicina 

popular devido a suas propriedades terapêuticas, entre elas, antiviral, 
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antiespasmódica, analgésica, antimicrobiana, cicatrizante, expectorante, relaxante, 

antisséptica das vias respiratórias, larvicida, vermífuga e antiinflamatória (KALEMBA; 

KUNICKA, 2003; BRANDÃO et al., 2009; PELISSARI; PIETRO; MOREIRA, 2010). 

 

3.6   ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

Os óleos essenciais destacam-se por serem substâncias resultantes do 

metabolismo secundário das plantas, liberadas no meio ambiente em quantidades 

variáveis, desempenham um papel importante na proteção das plantas como 

agentes antibacterianos, antivirais, antifúngicos, inseticidas, e eles também ajudam a 

atrair alguns insetos favorecendo a dispersão de pólen e sementes. (KALEMBA; 

KUNICKA, 2003; BAKKALI et al., 2008). 

Óleos essenciais apresentam em sua composição, principalmente, 

monoterpenos, sesquiterpeno e fenilpropanóides e cobrem um amplo espectro de 

atividades, produzindo efeitos farmacológicos, demonstrando propriedades anti-

inflamatória, antioxidante e anticancerogênica. Assim, nos dias atuais, observa-se 

um aumento no interesse das indústrias farmacêuticas, cosméticas, agrícolas e 

alimentícias por essas substâncias de origem natural (BAKKALI et al., 2008; 

OLIVEIRA et al., 2011). 

Comumente comercializados em função de sua capacidade aromatizante, os 

óleos essenciais de plantas têm, no entanto, despertado grande interesse devido às 

propriedades funcionais que também apresentam como antimicrobianos. Atuando 

como agentes ativos farmacologicamente, os óleos essenciais mostram grande 

espectro de atuação, contra vírus, fungos, parasitas e bactérias (FENIMAN, 2011). 

Baseado no fato que óleos e extratos de origem vegetal há muito tempo têm 

servido de base para muitas aplicações na medicina popular diversas investigações 

científicas são realizadas, com a finalidade de avaliar a atividade antimicrobiana dos 

óleos essenciais (NASCIMENTO, et al., 2007; TRAJANO et al., 2009; MOREIRA et 

al., 2010; PELISSARI; PIETRO; MOREIRA, 2010; CASTRO et al., 2011). Para tanto, 

existem vários métodos de avaliação da atividade antimicrobiana dos óleos 

essenciais. Os mais conhecidos incluem métodos de: difusão em ágar, 

macrodiluição e microdiluição. Sendo o método de diluição em ágar o mais utilizado, 
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devido à simplicidade de execução e ao baixo custo. Já na determinação da CIM, o 

método da microdiluição de Eloff (1998), vem sendo bastante utilizado, devido a sua 

sensibilidade e necessidade de quantidade mínima de reagentes, o que possibilita 

um maior número de réplicas e aumenta a confiabilidade dos resultados 

(OSTROSKY et al., 2008). 

A utilização de óleos essenciais na pesquisa de novos compostos 

antimicrobianos tem obtido resultados satisfatórios em vários trabalhos que testaram 

a atividade antimicrobiana dos óleos essenciais sobre fungos (MOREIRA et al., 

2010; PELISSARI; PIETRO; MOREIRA, 2010; SOUZA et al., 2010; CASTRO; LIMA, 

2011; DEUS et al., 2011) e bactérias  (OLIVEIRA et al., 2009; TRAJANO et al., 2009; 

OLIVEIRA et al., 2011). Ainda tem sido estabelecido cientificamente que cerca de 60 

% dos óleos essenciais possuem propriedades antifúngicas e 35 % exibem 

propriedades antibacterianas (OLIVEIRA et al., 2006). 

Algumas peculiaridades dos óleos essenciais tais como: volatilidade, 

insolubilidade em água e complexidade podem interferir nos resultados de avaliação 

de atividade antimicrobiana. Por isso, em testes de susceptibilidade microbiana, 

deve-se levar em consideração o tipo de técnica usada, o meio de cultura, o(s) 

microrganismo(s) e a(s) cepas utilizadas, as condições de incubação, a origem e a 

época da coleta da planta, se os extratos foram preparados a partir de plantas 

frescas ou secas e a quantidade do óleo essencial testado (NASCIMENTO et al., 

2007; OSTROSKY et al., 2008). 

Os óleos essenciais de condimentos podem ter muitos componentes, sendo 

os compostos fenólicos os principais responsáveis pelas propriedades 

antimicrobianas. Os compostos fenólicos são hidrofóbicos e o seu sítio de ação é a 

membrana celular da célula microbiana. Esses compostos se acumulam na 

bicamada lipídica causando desarranjo na função e na estrutura da membrana e 

penetram a célula, exercendo atividade inibitória no citoplasma celular, provocando 

lise e liberação do ATP intracelular. Outro mecanismo documentado é a perda de 

constituintes celulares pelo aumento da permeabilidade da membrana citoplasmática 

(SILVA et al., 2010). 

Devido ao grande número de constituintes, considera-se que os óleos 

essenciais não têm alvos celulares específicos. Uma vez que apresentam natureza 
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lipídica, sugere-se que esses produtos atravessam a parede celular e a membrana 

plasmática afetando suas diferentes camadas de polissacarídeos, ácidos graxos e 

fosfolipídios tornando essas estruturas celulares permeáveis. A citotoxidade está 

relacionada ao dano à membrana (CARSON; MEE; RILEY, 2002; BAKKALI et al., 

2008). 

 

3.7  FAMÍLIA LAMIACEAE 

 

A família Lamiaceae compreende cerca de 300 gêneros, com 

aproximadamente 7500 espécies distribuídas em quase todas as regiões do globo, 

especialmente na região do Mediterrâneo e Ásia central. Essa família apresenta 

espécies que são representadas, em geral, por ervas, subarbustos ou arbustos. As 

espécies desta família acumulam substâncias com grande diversidade estrutural, 

tais como esteroides, flavonoides, iridóides e terpenóides, incluindo os triterpenos 

penta cíclicos. Estes últimos são conhecidos por apresentarem atividade: 

antitumoral, anti-inflamátoria, antioxidante, antibacteriana, antifúngica, entre outras 

(ALMEIDA; ALBUQUERQUE, 2002; SOUZA, 2005; LEMES; FERRI; LOPES, 2011). 

Muitas espécies de plantas da família Lamiaceae são importantes 

produtoras de óleos essenciais sendo utilizadas na culinária, na medicina popular e 

na indústria farmacêutica e cosmética. Dentre os gêneros cultivados da família 

Lamiaceae destacam-se várias espécies de importância econômica, tais como: 

alecrim (Rosmarinus officinalis L.), boldo do Chile (Peumus boldus Benth), erva-

cidreira (Melissa officinalis L.), hortelã-da-folha-miúda (Mentha crispa L.), hortelã-

pimenta (Mentha piperita L.), lavanda (Lavandula spp.), manjericão (Ocimum 

basilicum L.), manjerona (Origanum majorana L.), orégano (Origanum vulgare L.), 

sálvia (Salvia officinalis L.) e tomilho (Thymus vulgaris L.) (KRUPPA, 2008). 

 

3.8  CONSIDERAÇÕES SOBRE O ÓLEO ESSENCIAL DE ORIGANUM VULGARE  

 

Origanum vulgare conhecido popularmente como orégano (Figura 1) é uma 

planta perene, aromática e condimentar, pertencente à família Lamiaceae e que se 

adapta bem em solos secos e calcários. Seu caule é ereto, geralmente com uma 
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coloração vermelho pardo, quadrangular, peludo, ramificando-se nas extremidades 

superiores, formando touceiras. Suas folhas são pecioladas, inteiras, verde-escuro 

ou ligeiramente acinzentadas, apresentam pelos finos e curtos na face inferior de 

cada folha. As flores podem apresentar diversas cores como vermelho, púrpura e 

rosada (VON HERTWIG, 1986; LORENZI; MATOS, 2008). 

A grande maioria das espécies de Origanum é nativa das regiões do 

Mediterrâneo (Grécia, Irã, Turquia), mas também são cultivadas por toda Europa, ao 

leste e centro da Ásia e Taiwan. Também é encontrada nas Américas, onde foi 

introduzido pelo homem como condimento, na América do Sul o principal produtor é 

o Chile, seguido pela Bolívia e Peru (LORENZI; MATOS, 2008). 

Os condimentos são mundialmente utilizados para aumentar e/ou 

acrescentar sabor ao alimento, e, secundariamente, com finalidade de conservação, 

devido às suas propriedades antimicrobianas e antioxidantes (MORAIS et al., 2009). 

O. vulgare, um dos condimentos mais populares do mundo, tem um aroma 

característico, próprio, produzido por espécies de plantas que produzem óleo 

essencial com um conteúdo relativamente alto de carvacrol (fenol não cristalizável). 

Suas flores e folhas são usadas extensivamente em homeopatia e o seu óleo 

essencial é usado na tradicional medicina indiana como um aroma estimulador e 

fortificante (RODRIGUES, 2002; MORAIS et al., 2009). 

A importância do estudo dessa planta não está relacionada apenas ao seu 

uso como condimento, O. vulgare é conhecido pelo seu valor medicinal. Na medicina 

o óleo essencial de O. vulgare é muito usado devido as suas variadas propriedades 

terapêuticas como antibacterianas, antifúngicas, anti-inflamatórias, antioxidantes, 

anticancerígenas, emolientes e digestivas (LORENZ; MATOS, 2008; OLIVEIRA et 

al., 2009; SOUZA et al., 2010). 
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Figura 1 – Origanum vulgare. 

 
Fonte:http://www.naturekind.org/imgs/kcn2/r/Lamiaceae_Origanum_vulgare_7326 html. 

 

Os resultados dos testes antimicrobianos, realizados por Sahin et al., (2004), 

mostraram que o óleo essencial de O. vulgare tem um grande potencial de atividade 

antimicrobiana contra algumas bactérias e fungos conhecidos por serem  agentes de 

doenças transmitidas por meio de alimentos e/ou  deterioração dos alimentos, tais 

como: Escherichia coli, Enterobacter spp., Bacillus spp., Salmonella spp., 

Staphylococcus aureus, Candida spp., Fusarium spp. Aspergillus spp., Rhizopus 

spp. e Penicillium spp.. Em contraste, o extrato metanólico das partes aéreas da 

planta O. vulgare, que também foi analisado quanto a sua ação antimicrobiana, não 

apresentou atividade. Com base nesses resultados pode-se sugerir que o óleo 

essencial de O. vulgare possui compostos com propriedades antimicrobianas, e, 

portanto, pode ser usado como ingrediente de conservante natural em alimentos 

e/ou na indústria farmacêutica.  Também é possível concluir que o óleo essencial 

tem atividade antimicrobiana mais forte, bem como um espectro de atividade 

antomicrobiana mais amplo em relação ao extrato metanólico testado. 

As peculiaridades medicinais do óleo essencial de O. vulgare são 

relacionadas aos seus componentes majoritários carvacrol (5-isopropil-2-metil-fenol) 

e timol (2-isopropil-5-metil-fenol), ilustrados na figura 1, sendo o carvacrol composto 

químico inserido em sua composição, considerado o principal constituinte dessa 

planta  (LAMBERT et a., 2001; MARINO; BERSANI; COMI, 2001; SILVA et al., 
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2010). Tem sido sugerido que a mistura de carvacrol e timol produz efeito aditivo e 

que a inibição global do óleo essencial pode ser atribuída, principalmente, à 

atividade antimicrobiana desses dois compostos, sendo capazes de aumentar a 

permeabilidade da membrana citoplasmática microbiana, provavelmente devido a 

sua capacidade de se dissolver na bicamada de fosfolipídeos e alinhar-se entre as 

cadeias de ácidos graxos, causando, consequentemente, uma distorção da estrutura 

física da membrana (ULTEE et al., 2000; ULTEE et al., 2001; BOTRE et al., 2010).  

 

Figura 2 – Estruturas químicas de timol (A) e carvacrol (B).  

 
Fonte: BOTRE et al. (2010) 

 

Rhayour et al. (2003) reportam a ação antimicrobiana do óleo essencial de 

O. vulgare ao fitoconstituinte timol, isômero do composto carvacrol, e descrevem 

danos causados à parede celular e à membrana plasmática como o mecanismo de 

ação desse composto.  

Diante do exposto, evidencia-se que novas pesquisas para avaliar a 

atividade antifúngica do óleo essencial de O. vulgare  apresentam perspectivas 

positivas, representando possibilidades de obtenção de novos fármacos que sejam 

utilizados no tratamento contra agentes infecciosos ou outras doenças. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1   LOCAL DO TRABALHO 

 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Micologia do 

Departamento de Ciências Farmacêuticas, do Centro de Ciências da Saúde - CCS 

da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 

 

4.2   ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

O processo de seleção das espécies vegetais da família Lamiaceae foi 

baseado em informações presentes na literatura sobre seu uso na medicina popular 

e na sua atividade antifúngica comprovada, seguindo bioensaios anteriormente 

realizados por pesquisadores do laboratório. 

Os óleos essenciais da família Lamiaceae (Quadro 1) que tiveram a 

atividade antifúngica avaliada foram obtidos na Quinari Fragrâncias e Cosméticos 

Ltda. (Ponta Grossa, Paraná, Brasil). 

 

Quadro 1. Espécies vegetais das quais foram obtidos os óleos essenciais. 

Espécie Família Nome popular 

Melissa officinalis L. Lamiaceae Erva-cidreira 

Mentha arvensis L. Lamiaceae Hortelã-comum 

Mentha piperita L. Lamiaceae Hortelã-pimenta 

Ocimum basilicum L. Lamiaceae Manjericão 

Ocimum gratissimum Blume Lamiaceae Alfavaca 

Origanum vulgare L. Lamiaceae Orégano 

Peumus boldus Benth Lamiaceae Boldo 

 

O óleo essencial, obtido da espécie vegetal selecionada conforme os 

objetivos do projeto foi avaliado quanto ao seu potencial de atividade antifúngica a 

partir de uma concentração de 1024 até 2 µg/mL (dez diluições), conforme 

metodologia de Allegrini et al. (1973). 
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4.3  ANTIFÚNGICOS  

 

Para o controle de avaliação da atividade antifúngica dos produtos naturais 

foram utilizados como antifúngicos padrões anfotericina B (1024 até 2 µg/mL) obtida 

na Farmácia de Manipulação FARMAFÓRMULA - João Pessoa – PB, e fluconazol 

(1024 até 2 µg/mL), obtido na Farmácia de Manipulação CURA – João Pessoa – PB. 

 

4.4  ESPÉCIES FÚNGICAS 

 

Nos ensaios de atividade antifúngica, as cepas estudadas (Quadro 2) foram 

adquiridas da coleção de culturas da Micoteca − URM do Departamento de 

Micologia de Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e da coleção de culturas 

do Laboratório de Micologia da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 

 

Quadro 2. Cepas fúngicas utilizadas 

Registro Gênero/ Espécie Local Ano de Estoque 

URM 3338 Fusarium solani SP, Brasil 1992 

URM 5796 Fusarium solani PI, Brasil 2008 

URM 5893 Fusarium oxysporum PE, Brasil 2008 

URM 5903 Fusarium solani PE, Brasil 2008 

URM 6052 Fusarium oxysporum PE, Brasil 2009 

URM 6264 Fusarium solani PE, Brasil 2010 

LM 07 Fusarium oxysporum PB, Brasil 2011 

LM 30 Fusarium solani PB, Brasil 2011 

LM 712 Fusarium oxysporum PB, Brasil 2011 

Ni 03 Fusarium oxysporum PB, Brasil 2011 

 

As cepas foram mantidas em Ágar Batata Dextrose (ABD) a 4oC 

(refrigeração) e a temperatura ambiente (28oC). 
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4.5   MEIOS DE CULTURA 

 

Nos ensaios de viabilidade e susceptibilidade foram utilizados os meios Ágar 

Sabouraud Dextrose – ASD (Difco Laboratório Ltda.), Ágar Batata Dextrose – ABD 

(Difco Laboratório Ltda.) e Caldo Sabouraud Dextrose – CSD (Difco Laboratório 

Ltda.), preparados conforme instruções do fabricante. 

Os meios foram solubilizados com água destilada esterilizada, distribuídos em 

tubos de ensaio ou balões de fundo chato e esterilizados em autoclave, a 121°C por 

15 minutos. 

 

4.6   SUSPENSÃO DE MICRORGANISMOS (INÓCULO) 

 

Os inóculos foram preparados a partir de culturas recentes e mantidas em 

Ágar Batata Dextrose, de 7 a 10 dias a temperatura ambiente, em solução salina 

estéril (NaCl 0,85 % p/v),  e padronizado de acordo com a suspensão comparativa 

de sulfato de bário do tubo 0,5 da escala de McFarland, a qual corresponde a um 

inóculo de aproximadamente 1x106 unidades formadoras de colônias/mL (UFC/mL).  

A quantificação do inóculo foi confirmada por meio da contagem celular em câmara 

de Neubauer e as suspensões ajustadas no espectrofotômetro (Leitz-Fhotometer 

340-800), para conter aproximadamente 1x106 UFC/mL. (CASALS, 1979; ODDS, 

1989; CLEELAND; SQUIRES, 1991; HADACEK; GREGER, 2000; SAHIN et al., 

2004).  

 

4.7   TRIAGEM MICROBIOLÓGICA 

 

Para avaliação da atividade antifúngica dos óleos essenciais de espécies da 

família Lamiaceae foi realizada uma triagem microbiológica com base na técnica de 

difusão em meio sólido com discos de papel de filtro (BAUER; KIRBY; TURCK, 

1966; HOLT, 1975; CLEELAND; SQUIRES, 1991; HADACEK; GREGER, 2000; 

QUIROGA; SAMPIETRO; NCCLS, 2000; VATTUONE, 2001). 

 Em placas de Petri (150 x 15 mm) descartáveis e estéreis (J. Prolab® 

Indústria e Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda. São José dos Pinhais/PR), 
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foram adicionados 2 mL da suspensão do microrganismo na concentração de 1x106 

UFC/mL. Em seguida, adicionou-se cerca de 40 mL do meio ASD fundido a 50°C e 

todo o sistema foi homogeneizado lentamente. Após solidificação do meio, discos de 

papel de filtro (Sensiobiodisc do Centro de Controle e Produtos para Diagnósticos 

Ltda. – CECON/SP) embebidos com 20 µL dos óleos essenciais in natura testados 

foram depositados na superfície do meio de cultura. Os discos foram colocados a 

uma distância de aproximadamente 20 mm um do outro e de 15 mm da parede da 

placa, a fim de evitar que as zonas de inibição de crescimento se sobreponham ou 

se estendam até a margem do ágar. Cada disco foi pressionado suavemente sobre 

a superfície do ágar com a ponta da pinça para assegurar um contato firme com o 

meio (KONEMAN et at., 1993). 

Após a colocação dos discos, todo o sistema foi incubado a 28°C por 7 dias. 

Os ensaios foram realizados em duplicata e o resultado foi expresso pela 

média aritmética dos halos de inibição obtidos nos dois ensaios. A atividade 

antifúngica do óleo essencial foi considerada positiva quando a média aritmética dos 

halos de inibição foi superior ou igual a 10 mm de diâmetro (SAKAR; TAMER; 

TOKUR, 1988; WONG-LEUNG, 1988; LIMA, 1996; ALVES et al., 2000; NUNES et 

al., 2006). 

 

4.8  ANÁLISE DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS DO ÓLEO ESSENCIAL DE O. 

VULGARE 

 

A análise da composição do óleo essencial selecionado na triagem 

microbiológica foi realizada pelo Prof. Dr. Fábio Santos de Souza, no Laboratório 

Unificado de Desenvolvimento e Ensaios de Medicamentos (LUDEM), do Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, utilizando-se um 

Cromatógrafo Gasoso (CG) da Shimadzu, modelo GC17-A, com sistema equipado 

com um Espectrômetro de Massa (EM). 

A coleta de dados e integração foi realizada com o software Class5000. A 

fase móvel composta de hélio e bombeada na vazão de 1,6 mL/min com split 1:5. A 

separação cromatográfica foi realizada utilizando uma coluna capilar DB-5 (30 m x 

0,25 mm x 0,25 µm). A temperatura do forno da coluna foi programada para passar 
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de uma temperatura inicial de 60°C a 105°C a 5°C/min, de 105°C a 190°C a 

10°C/min e de 190°C a 280ºC a 20ºC/min. A temperatura do injetor e do detector 

foram 260 e 280°C, respectivamente. O tempo total foi de 20 minutos e o volume de 

injeção foi 1,0 µL. 

A identificação dos constituintes do óleo essencial foi efetuada junto ao 

sistema de computação e processamento de dados (workstation) interligado ao CG-

EM, equipado com uma biblioteca Wiley, 6a Edição da classe-5000 1999, com 

229,119 espectros, índices de retenção e comparação com dados da literatura 

(ADAMS, 1995; McLAFFERTY; STAUFFER, 1989). A quantificação dos 

componentes foi realizada com base na percentagem de área do pico de cada 

componente em relação à área total de todos os picos normalizados no 

cromatograma. 

 

4.9  DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (CIM)  

 

A determinação da CIM do óleo essencial de O. vulgare foi realizada pelo 

método de microdiluição, utilizando placas de microtitulação contendo 96 cavidades 

com fundo em forma de “U” (ALAMAR®) (CLEELAND; SQUIRES, 1991; ELOFF, 

1998; HADACEK; GREGER, 2000; ALVES, 2006; CASTRO, LIMA, 2011). Em cada 

orifício da placa, foi adicionado 100 µL do meio líquido CSD duplamente 

concentrado. Posteriormente, 100 µL da emulsão do óleo essencial, também 

duplamente concentrada (2.048 µg/mL), foram dispensados nas cavidades da 

primeira linha da placa. E por meio de uma diluição seriada a uma razão de dois, 

foram obtidas concentrações de 1.024 µg/mL até 2 µg/mL, de modo que na primeira 

linha da placa encontra-se a maior concentração e na última, a menor concentração. 

Por fim, adicionou-se 10 µL do inóculo das espécies fúngicas nas cavidades. 

Paralelamente, foi realizado o mesmo experimento com os antifúngicos de escolha, 

fluconazol e anfotericina B, comumente utilizado na terapêutica clínica para casos de 

infecção por Fusarium. O fluconazol e a anfotericina B também foram testados nas 

concentrações de 1.024 µg/mL até 2 µg/mL.  

Para verificar a ausência de interferência nos resultados pelos solventes, 

DMSO e Tween 80, utilizados na preparação da emulsão do óleo essencial, foi feito 
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um controle no qual foram colocados nas cavidades 100 µL do CSD duplamente 

concentrado, DMSO (8%), Tween 80 (2%) e 10 µL da suspensão fúngica. Um 

controle de microrganismo foi realizado colocando-se nas cavidades 100 µL do CSD 

duplamente concentrado e 10 µL do inóculo de cada espécie. Também foi realizado 

um controle de esterilidade do meio, no qual foi colocado 100 µL do CSD em um 

orifício, na ausência da suspensão dos fungos. 

As placas foram assepticamente seladas e incubadas a 28°C por 5 dias,  e 

após esse período foi realizada a leitura dos resultados. 

A CIM para o óleo essencial de O. vulgare, o fluconazol e a anfotericina B foi 

considerada como a menor concentração capaz de inibir visualmente o crescimento 

do microrganismo verificado nos orifícios quando comparado com o crescimento 

controle. Os experimentos foram realizados em duplicata (SANTOS; HAMDAN, 

2005). 

Os seguintes critérios foram utilizados, com base no valor de CIM, óleos com 

CIM ≤ 500 µg/mL são considerados com forte atividade antimicrobiana, com 500 

µg/mL < CIM ≤ 1500 µg/mL possuem moderada atividade e CIM > 1500 µg/mL 

exibem fraca atividade (SARTORATTO et al., 2004). 

 

4.10 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO FUNGICIDA MÍNIMA (CFM)  

 

A concentração fungicida mínima do óleo essencial foi determinada para as 

10 cepas de Fusarium. Para determinar a CFM, após a leitura da CIM em 5 dias, 

alíquotas de 10 µL foram retiradas de cada cavidade da placa de microdiluição onde 

não houve crescimento fúngico e foram cultivadas em uma placa de Petri (90 x 15 

mm) contendo ASD. O sistema foi incubado a 28 oC por 72 horas. 

A CFM foi definida como a menor concentração do óleo essencial, semeada 

em ASD, em que não houve crescimento, ou o crescimento foi menor que 3 UFC 

(Unidades formadoras de colônias) (KLEPSER et al., 1998; ERNST et al., 1999; 

ESPINEL-INGROFF, 2002; TRAJANO et al., 2010; PEREIRA et al., 2011). Os 

experimentos foram realizados em duplicata. 
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4.11  DETERMINAÇÃO DA CINÉTICA DE MORTE MICROBIANA 

 

O ensaio para determinação da cinética de morte microbiana pelo óleo 

essencial foi realizado pela técnica de diluição em meio sólido. Para execução da 

técnica, inicialmente foram preparadas placas de Petri (90 x 15 mm), da marca J. 

Prolab® com 20 mL de meio ASD acrescido do óleo essencial de O. vulgare nas 

concentrações de CIM/2, CIM, CIMx2 e CIMx4. Em seguida, retirou-se um fragmento 

de 2 mm das cepas fúngicas ensaiadas, de culturas mantidas a 28oC por 7- 10 dias 

e colocou-se no centro da placa contendo o ASD acrescido do óleo essencial na 

concentração determinada. 

Os controles incluídos neste ensaio foram a observação do crescimento 

micelial radial da cepa fúngica em ASD sem adição do óleo essencial e em ASD 

adicionado de anfotericina B nas concentrações de CIM/2, CIM, CIMx2 e CIMx4. 

Após a montagem do sistema, o crescimento micelial radial ou não em ASD, foi 

avaliado em diferentes intervalos de tempo (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 dias), sendo 

este crescimento micelial radial da colônia fúngica medido a cada dois dias e o 

resultado expresso em milímetros. Foram realizados dois experimentos 

independentes em diferentes ocasiões e os resultados representam a média dos 

dois experimentos (THYAGARAJA; HOSONO, 1996; ADAM et al., 1998; 

DAFERERA; ZIOGAS; POLISSIOU, 2003). 

 

4.12 EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE O. VULGARE SOBRE A GERMINAÇÃO 

DE CONÍDIOS FÚNGICOS 

 

Emulsões do óleo essencial de O. vulgare  nas concentrações (CIM/2, CIM, 

CIMx2, CIMx4) foram preparadas e testadas em relação a sua capacidade de inibir a 

germinação de conídios das cepas de F. solani e F. oxysporum. Alíquotas de 100 µL 

de cada emulsão do óleo essencial de O. vulgare foram homogeneamente 

misturadas com 100 µL de suspensão de conídios fúngicos (1x106 UFC/mL) obtidos 

de culturas com 7-14 dias de crescimento em ABD a 28oC. Em seguida, 100 µL da 

mistura foi colocada no centro de lâminas de vidro estéreis. As lâminas contendo a 

mistura foram incubadas em uma câmara úmida a 28oC por 24 horas. Após o 
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período de incubação, cada lâmina foi fixada e corada com azul de lactofenol 

algodão e observada sob microscopia óptica para observação da germinação de 

conídios. Assim, 100 conídios foram contados e a percentagem de conídios 

germinados calculados. No experimento controle a emulsão do óleo essencial foi 

substituída por água destilada estéril. Cada análise foi realizada em duplicata e os 

resultados expressos como a média das duas repetições (RANA; SINGH; TANEJA, 

1997; PEREIRA et al., 2011). 

 

4.13  EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE O. VULGARE SOBRE A MORFOGÊNESE 

DE CEPAS DE FUSARIUM 

 

Este ensaio permite a detecção de possíveis alterações morfológicas 

apresentadas pelo fungo quando exposto ao óleo essencial de O. vulgare.  Para 

tanto, em placas de Petri (90 x 15 mm) estéreis, da marca Dispo Petri/ Interlab, 

foram adicionados 18 mL de ASD acrescidos de óleo essencial nas concentrações 

de CIM/2, CIM, CIMx2. Em seguida, um inóculo de aproximadamente 2 mm foi 

adicionado em cima do sistema montado (ASD + óleo essencial de O. vulgare). Por 

fim, as amostras miceliais foram retiradas da periferia das colônias dos fungos 

cultivados em ASD, adicionado de diferentes concentrações do óleo essencial, após 

cinco dias de incubação a 28oC. O mesmo processo foi realizado para as cepas 

fúngicas cultivadas em ASD sem adição do óleo essencial e com adição de 

anfotericina B nas concentrações CIM/2, CIM, CIMx2, as quais serviram como 

procedimento controle. Os fragmentos miceliais coletados foram fixados em azul 

lactofenol algodão, e em seguida examinados sob microscopia óptica utilizando 

aumento de 400 vezes a fim de observação das características micromorfológicas 

das cepas tratadas ou não (DE BILLERBECK et al., 2001; SHARMA; TRIPATHI, 

2008). Os experimentos foram realizados em duplicata. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  TRIAGEM MICROBIOLÓGICA 

 

Com relação à avaliação do potencial antimicrobiano dos óleos essenciais, 

foi realizada uma triagem da atividade antifúngica de sete óleos essenciais de 

espécies da família Lamiaceae com a finalidade de selecionar aquele que 

apresentava melhor perfil de atividade antifúngica. 

O potencial antifúngico dos óleos essenciais de Melissa officinalis L, Mentha 

arvensis L., Mentha piperita L., Ocimum basilicum L., Ocimum gratissimum Blume, 

Origanum vulgare L. e Peumus boldus Benth foi analisado e o resultado pode ser 

observado na (Tabela 1), na qual encontram-se as medidas (milímetros) dos 

diâmetros das zonas de inibição produzidas pelos óleos essenciais in natura. 

Foi considerado com bom potencial antifúngico, quando os produtos 

testados produziram halos de inibição iguais ou superiores a 10 mm de diâmetro 

(LIMA et al., 2006). 
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Tabela 1 - Média dos halos de inibição do crescimento fúngico (em mm) produzidos 

pelos óleos essenciais sobre fungos do gênero Fusarium. 

 

 

Observou-se que todas as cepas fúngicas mostraram-se sensíveis a mais de 

um óleo essencial. Sendo demonstrada intensa atividade antifúngica dos óleos 

essenciais de O. gratissimum e O. vulgare  (Figura 3), os quais produziram médias 

de halo de inibição de aproximadamente, 29 e 42 mm de diâmetros, 

respectivamente. Os demais óleos avaliados apresentaram pouca efetividade de 

inibição sobre as cepas de Fusarium, e entre eles o óleo essencial de Mentha 

arvensis foi o menos efetivo contra os microrganismos. 
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F. solani 
URM3338 

 
0 

 
0 

 
14 

 
14 

 
20 

 
30 

 
0 

F. solani 
URM5796 

0 14 0 0 22 30 20 

F. solani 
URM5903 

0 32 0 0 40 40 10 

F. solani 
URM6264 

8 30 0 0 40 42 22 

F. solani 
LM30 

0 10 0 0 26 44 0 

F.oxysporum 
URM5893 

0 0 0 0 38 50 10 

F. oxysporum 
LM6052 

0 24 0 0 30 44 0 

F.oxysporum 
LM07 

0 10 40 6 40 70 28 

F. oxysporum 
LM712 

0 20 0 0 20 42 40 

F. oxysporum 
Ni03 

0 18 0 0 18 30 0 
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Figura 3. Triagem da atividade antifúngica dos óleos essenciais sobre Fusarium 

solani URM3338. 

 

 

Entre os resultados obtidos, ressalta-se a atividade mostrada pelo óleo 

essencial de O. vulgare (Figura 4), visto que esse óleo inibiu o crescimento de todas 

as cepas ensaiadas, produzindo amplos halos de inibição do crescimento 

microbiano com diâmetros de 30 a 70 mm. Os menores halos de inibição foram 

apresentados pelas cepas Fusarium solani - URM3338 (30 mm), Fusarium solani - 

URM5796 (30 mm) e Fusarium oxysporum – Ni03 (30 mm), enquanto o maior halo 

de inibição foi encontrado na interação do óleo com o Fusarium oxysporum – LM07 

(70 mm). 
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Figura 4 – Óleo essencial de O. vulgare, em embalagem de conservação 

 
Fonte: VIANA (2012) 

 

A triagem microbiológica é um teste qualitativo, utilizado como ensaio 

preliminar na avaliação do potencial antimicrobiano de um composto bioativo. Os 

resultados obtidos, mediante a realização de uma triagem microbiológica, podem 

nortear uma sequência de análises mais precisas com ênfase na ação 

antimicrobiana do produto analisado frente ao microrganismo teste (HSIEH; MAU; 

HUANG, 2001). 

Mitchell (2008) avaliou o efeito do óleo essencial de O. vulgare, por meio do 

método de difusão em meio sólido, frente a cepas de fungos do gênero Aspergillus, 

e observou que todas as cepas ensaiadas mostraram-se sensíveis ao óleo essencial 

de O. vulgare, sendo encontrados halos de inibição de crescimento microbiano com 

diâmetro igual ou superior a 40 mm.  

SOUZA et al. (2008) em estudo para avaliar a efetividade antimicrobiana do  

óleo essencial de O. vulgare sobre uma série de amostras microbianas observaram 

que o óleo essencial apresentou intensa atividade antimicrobiana sobre todas as 
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amostras microbianas ensaiadas (Candida albicans, C. krusei, C. tropicalis, Bacillus 

cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica, Salmonella 

enterica e Serratia marcencens) mostrando amplos halos de inibição do crescimento 

microbiano (30 a 42 mm). Nesse estudo foi observado também que o aquecimento 

do óleo essencial de O. vulgare não mostrou interferência sobre sua propriedade 

antimicrobiana, sendo observado o desenvolvimento de halos de inibição do 

crescimento microbiano com diâmetros similares ou aproximados quando ensaiadas 

as alíquotas do óleo essencial mantido em temperatura ambiente e as alíquotas 

submetidas a diferentes temperaturas de aquecimento. 

Em estudo da ação do óleo essencial de O. vulgare frente a diversos fungos 

filamentosos, por meio da técnica de difusão em disco, Sahin et al. (2004) utilizaram 

10µL do óleo essencial sobre discos de papel de filtro, e encontraram halos de 

inibição de crescimento microbiano de 18 e 24 mm para F. solani e F. oxysporum, 

respectivamente. 

Velluti et al. (2004) avaliando, em uma triagem inicial, o efeito antifúngico do 

óleo essencial de O. vulgare, frente a três espécies de Fusarium, sendo: F. 

verticillioides, F. proliferatum e F. graminearum, observaram que embora o O. 

vulgare demonstrasse ser  menos eficaz que os óleos de Caryophyllus aromaticus e 

Cinnamomum zeylanicum no controle do crescimento das espécies de Fusarium, o 

óleo foi capaz de inibir, significativamente, o crescimento fúngico  nas diferentes 

condições testadas. 

A pesquisa de substâncias ativas de origem vegetal tem despertado 

interesse da comunidade científica em função da grande diversidade de compostos 

com possível ação antimicrobiana. Dentre as diversas espécies avaliadas quanto a 

sua ação terapêutica, destaca-se o O. vulgare, amplamente utilizado na culinária e 

na medicina popular. O óleo essencial de O. vulgare, apresenta alta estabilidade, 

ausência de contaminação microbiológica e diversidade de componentes químicos, 

entre eles carvacrol e o timol, com atividade antimicrobiana comprovada. Essa 

atividade antimicrobiana é devido a sua capacidade de promover danos na 

integridade da membrana, os quais afetam o equilíbrio de íons inorgânicos e a  

homeostase do pH  (LAMBERT et al., 2001). 
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A partir dos resultados obtidos, e diante da destacável atividade antifúngica 

do óleo essencial de O. vulgare, seguiram-se a análise química do óleo e os demais 

ensaios microbiológicos. 

 

5.2   ANÁLISE FITOQUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE O. VULGARE 

 

Os fitoconstituintes e seus respectivos tempos de retenção, índices de 

retenção e percentuais na composição do óleo essencial, estão expostos na (Tabela 

2). 

A análise em CG-EM do óleo essencial de O. vulgare resultou na 

identificação de cinco principais constituintes. Entre os fitoconstituintes, o carvacrol 

apresentou-se como constituinte majoritário do óleo essencial com 67,97 % do total 

de constituintes presentes, seguido por p-cimeno (11,67 %), γ-terpineno (7,92 %), 

timol (7,84 %) e linalol (3,44 %), em ordem decrescente de percentual. 

 

Tabela 2 – Componentes do óleo essencial de O. vulgare 

Picos Componentes Tempo de 
retenção (min) 

Índice de retenção Percentual 
(%) 

 
1 p-cimeno 7,18 1026 11,67 
2 γ-terpineno 8,18 1059 7,92 
3 Linalol 9,13 1098 3,44 
4 Timol 13,69 1290 7,84 
5 Carvacrol 13,85 1298 67,97 
 Outros 

componentes 
-- -- 1,16 

 
Estes resultados revelados são semelhantes aos obtidos por Silva et al. 

(2010). Os pesquisadores analisaram a composição do óleo essencial do O. vulgare 

de cinco diferentes marcas. Como resultado foram identificados dezessete 

componentes voláteis, entre eles, timol, p-cimeno e γ-terpineno, foi observado 

também que todas as marcas analisadas neste trabalho possuíam carvacrol como 

componente principal. 

O óleo essencial do O. vulgare é conhecido, atualmente por sua interessante 

atividade bactericida e fungicida contra diferentes patógenos, sendo essa ação 

atribuída aos compostos carvacrol e timol, que são os componentes fenólicos 
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presentes em maior quantidade em alguns óleos essenciais como o O. vulgare. 

Sendo assim, passa a existir um crescente interesse na utilização desse óleo 

essencial, devido a suas propriedades, como antioxidante e antimicrobiana. Embora 

a utilização deste material ocorra em maior quantidade nas indústrias de alimentos, 

este também vem sendo utilizado em indústrias farmacêuticas, em razão de suas 

propriedades terapêuticas (CARMO; LIMA; SOUZA, 2008; SILVA et al., 2010; 

SOUZA et al., 2010). 

A presença do carvacrol como fitoconstituinte majoritário do óleo de O. 

vulgare está de acordo com os resultados de outros estudos (CHUN et al., 2005; 

CARMO, 2007). Os pesquisadores Farias-Alves; Sicchirol-Lavrados e Pereira-De-

Martinis (2003) reconhecem o fitoconstituinte carvacrol como marcador de potencial 

antimicrobiano do O. vulgare. 

Cleff et al. (2008), analisaram o óleo essencial de O. vulgare  em 

cromatógrafo a gás e o caracterizaram em função do conteúdo dos compostos 

fenólicos, timol e/ou carvacrol. Em relação aos compostos detectados pela análise 

cromatográfica da amostra do óleo utilizada, observou-se maior concentração de 

timol em relação ao carvacrol. Em outro estudo desenvolvido por Cleff et al. (2010a), 

os pesquisadores analisaram os constituintes químicos do óleo essencial de O. 

vulgare e identificaram entre aqueles em maiores concentrações, timol e carvacrol.  

Pereira (2006), pesquisando os constituintes do óleo essencial de O. 

vulgare, identificaram um total de 17 compostos. Entre eles, pode-se listar: terpen-4-

ol, β-cimeno, γ-terpineno, linalol e carvacrol. 

No trabalho de Souza et al. (2008), foi verificada a composição química do 

óleo essencial de O. vulgare, e a análise da composição do óleo essencial mostrou a 

presença de monoterpenos, compostos terpênicos e sesquiterpenos, de modo que 

carvacrol e p-cimeno foram os compostos encontrados em maiores concentrações 

no óleo essencial. 

A literatura cita que fenóis, como carvacrol, timol, γ-terpineno e p-cimeno, 

representam 70,2 % a 98 % dos compostos ativos do óleo de O. vulgare 

(RODRIGUES et al., 2004). Sendo os componentes fenólicos tais como timol, 

carvacrol e p-cimeno principais responsáveis pelas propriedades antibacterianas dos 

óleos essenciais (COSGE  et al., 2009). 



57 

�

�

Na literatura científica existem vários relatos que comprovam a atividade 

antimicrobiana relacionada aos fitoconstituintes fenólicos carvacrol e timol 

(LAMBERT et al., 2001; NOSTRO et al., 2004; KORDALI et al., 2008; DAL POZZO et 

al., 2011). 

 

5.3 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (CIM) E 

CONCENTRAÇÃO FUNGICIDA MÍNIMA (CFM) 

 

Os resultados dos ensaios realizados para a avaliação da CIM e da CFM, 

pelo método de microdiluição, estão apresentados na (Tabela 3). Nesses ensaios 

foram verificadas as CIMs e as CFMs do óleo essencial de O. vulgare frente a 10 

cepas de fungos do gênero Fusarium. Os resultados sobre a atividade antifúngica de 

O. vulgare mostraram que as concentrações de 256 µg/mL e 128 µg/mL foram 

encontradas como CIMs para, respectivamente, 60 % e 40 % das cepas fúngicas 

ensaiadas.  

Sartoratto et al. (2004), estabelecem critérios para categorizar o poder 

antimicrobiano de óleos essenciais com base no valor de CIM, e de acordo com 

esses critérios considera-se que  óleos com CIM ≤ 500 µg/mL apresentam forte 

atividade antimicrobiana, com 500 µg/mL < CIM ≤ 1500 µg/mL possuem moderada 

atividade e CIM > 1500 µg/mL exibem fraca atividade. Desta forma, pode-se 

considerar que o óleo essencial de O. vulgare apresenta forte atividade 

antimicrobiana frente às cepas de Fusarium testadas, uma vez que as CIMs foram 

de 128 e 256 µg/mL. 

Quanto as CFMs os resultados mostraram que entre as cepas ensaiadas 10 

% apresentaram CFM equivalente a CIM, 10 % apresentaram CFM equivalente a 

CIMx2 e 80 % apresentaram CFM igual ou maior que a CIMx4, ou seja a CFM variou 

de 256 a valores maiores que 1.024 µg/mL.  
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Tabela 3. Valores de CIM e CFM do óleo essencial de O. vulgare e CIM do 

fluconazol e da anfotericina B sobre cepas de F. solani e F. oxysporum. 

 

Cepas fúngicas 

 

 

Óleo essencial 

(µg/mL) 

 

 

Fluconazol 

(µg/mL) 

 

 

Anfotericina B 

(µg/mL) 

 

 

 

V
ia

bi
lid

ad
e*

 

CIM CFM  CIM CIM   

F. solani  
URM3338 

256 256  >1024 4  + 

F. solani  
URM5796 

128 512  >1024 8  + 

F. solani  
URM5903 

256 >1024  >1024 8  + 

F. solani  
URM6264 

256 1024  >1024 4  + 

F. solani  
 LM30 

128 256  >1024 >1024  + 

F. oxysporum 
URM5893 

256 1024  >1024 4  + 

F. oxysporum 
 LM6052 

256 >1024  >1024 4  + 

F. oxysporum  
LM07 

128 >512  >1024 8  + 

F. oxysporum  
LM712 

128 >512  >1024 4  + 

F. oxysporum  
Ni03 

256 >1024  >1024 4  + 

 
*Capacidade de crescimento do microrganismo em CSD, DMSO (8%) e Tween 80 (2%), sem adição 
do óleo essencial ou antifúngico. 
 

 

Os resultados mostraram que entre os antifúngicos padrões, utilizados como 

controle, a anfotericina B foi o fármaco mais promissor frente às cepas de Fusarium 

testadas. Os valores de CIM para a anfotericina B variaram entre 4 e 8 µg/mL, 

exceto para a cepa de F. oxysporum LM30 a qual apresentou CIM maior que 1.024 

µg/mL para a anfotericina B. 

Quanto ao fluconazol, os resultados demonstram que não houve atividade 

antifúngica satisfatória contra os fungos do gênero Fusarium, visto que todas as 
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cepas ensaiadas foram resistentes a todas as concentrações testadas de fluconazol, 

ou seja, as cepas apresentaram valores de CIM maior que 1.024 µg/mL para este 

antifúngico. 

Sahin et al. (2004) estudaram a atividade antimicrobianas do óleo essencial 

de O. vulgare contra 10 bactérias e 15 fungos, utilizando a técnica de difusão em 

ágar, e encontraram o valor de CIM de 62,5 µg/mL para o F. oxyporum, valor esse 

que coincidiu com a CIM da anfotericina B, utilizada como antifúngico padrão.  

Oliveira et al. (2009) avaliando as propriedades antibacteriana do óleo 

essencial do O. vulgare em Staphylococcus aureus, Enterobacter spp., Proteus spp., 

Acinetobacter spp. e Klebsiella spp., isolados de pacientes com conjuntivite, 

observaram valores de CIM entre 5-20 µL/mL. 

Os resultados encontrados para o fluconazol corroboram trabalhos 

anteriores sobre a resistência do gênero Fusarium ao antifúngico fluconazol. Por 

exemplo, Almeida et al. (2009) ao avaliar a existência de variabilidade nos isolados 

fúngicos quanto à susceptibilidade in vitro de fungos filamentosos, previamente 

isolados de micoses cutâneas, frente aos antifúngicos fluconazol, cetoconazol, 

itraconazol e terbinafina, observou que o gênero Fusarium foi resistente a todas as 

drogas testadas, uma vez que todas as amostras cresceram mesmo na presença 

das concentrações mais elevadas recomendadas para teste. 

Todas as cepas fúngicas ensaiadas foram capazes de crescer no caldo 

Sabouraud duplamente concentrado sem adição do óleo essencial ou dos 

antifúngicos padrões, o que caracteriza a sua viabilidade microbiana. 

Nascimento et al. (2007) cita que embora a utilização de agentes 

emulsificadores, a exemplo de  DMSO e Tween 80, vise melhorar a qualidade dos 

procedimentos com óleos essenciais, uma vez que facilitam a sua dispersão  através 

do meio de cultura, deve-se levar em consideração que ao se introduzir um agente 

emulsificador, esse está sujeito a possíveis interações sinérgicas ou antagônicas 

com a substância em teste, bem como, possuir atividade antimicrobiana. Esses 

efeitos podem ser acentuados ou minimizados dependendo do modo de preparo da 

solução óleo-agente emulsificador (HAMMER; CARSON; RILEY, 1999). Diante do 

exposto, para minimizar esses efeitos, alguns autores propuseram que os 

emulsificadores Tween 20, Tween 80 e outros, sejam utilizados em concentrações 
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que variem entre 0.5 a 20% em solução com óleo (HOOD; WILKINSON; 

CAVANAGH, 2003). 

Diante da possibilidade de uma interferência do uso dos agentes 

emulsificadores e tendo em vista padronizar e caracterizar melhor a viabilidade 

microbiana se faz necessário verificar a sensibilidade das cepas ensaiadas frente 

aos agentes emulsificadores usados e nas concentrações adotadas. 

No teste de controle dos agentes emulsificantes utilizados no presente 

estudo, pode-se observar que todas as cepas conseguiram tolerar a concentração 

de Tween 80 (2%) e de DMSO (8%) confirmando que o impedimento do seu 

crescimento microbiano era consequência da presença do óleo essencial no CSD, 

não existindo interferência no crescimento das cepas por parte dos agentes 

emulsificantes utilizados para diluição do óleo essencial.  

Um controle de esterilidade foi realizado para certificar que o CSD utilizado 

nos ensaios não estava contaminado com microrganismos, o que inviabilizaria a 

execução dos testes caso houvesse crescimento microbiano de qualquer natureza. 

Na prática clínica o valor da CIM de um antimicrobiano significa 

simplesmente que esta concentração deve ser obtida no sítio da infecção para que o 

crescimento microbiano seja potencialmente inibido (KONEMAN et al., 2008). 

Cleff et al. (2010b), avaliaram a atividade in vitro do óleo essencial extraído 

do O. vulgare contra dezesseis  espécies de Candida spp. A suscetibilidade dos 

fungos ao óleo essencial foi expressa como concentração inibitória mínima (CIM) e 

concentração fungicida mínima (CFM). Os autores observaram que todas as cepas 

testadas in vitro foram sensíveis ao óleo essencial. Nos referidos ensaios, a CIM 

variou de 2,10 a 2,97 µL/mL e a CFM variou de 2,97 a 5 µL/mL. Com base nos 

resultados apresentados, é possível concluir que o óleo essencial extraído do O. 

vulgare pode representar uma boa alternativa para o tratamento de candidíase 

devido a sua apreciável ação antifúngica in vitro contra Candida spp..  

Mitchell et al. (2010), utilizando a técnica de diluição em caldo, estudou o 

efeito do óleo essencial de O. vulgare sobre o crescimento de A. flavus, A. 

parasiticus, A. fumigatus, A. terreus e A. ochraceus, fungos contaminantes de 

alimentos, e  observou que  a CIM foi 0,6 µL/mL para todos os fungos, enquanto a 

CFM variou entre 1,25-2,5 µL/mL. Sugerindo que o óleo essencial de O. vulgare 
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apresentou um significante efeito inibitório sobre todos os fungos ensaiados e 

sugerindo que esse óleo essencial é uma  interessante fonte de compostos 

antimicrobianos para ser aplicado na conservação de alimentos. 

Extratos e óleos essenciais de plantas mostraram-se eficientes no controle 

do crescimento de uma ampla variedade de microrganismos, incluindo fungos 

filamentosos, leveduras e bactérias. Assim, usos práticos dessas atividades são 

sugeridos em humanos e animais, bem como na indústria de alimentos (TRAJANO 

et al., 2009; MITCHELL et al., 2010). 

 

5.4 EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE O. VULGARE SOBRE A CINÉTICA DE 

MORTE MICROBIANA  

 

As diferentes concentrações do óleo essencial de O. vulgare utilizadas no 

ensaio de interferência do óleo essencial sobre a cinética de morte microbiana pelo 

crescimento micelial radial foram escolhidas com base nos resultados obtidos no 

ensaio da determinação da CIM. Entre as dez cepas, anteriormente ensaiadas, 

foram selecionadas, tomando como critério valores iguais de CIM, uma cepa de F. 

solani e uma cepa de F. oxysporum. O presente estudo foi realizado em diferentes 

intervalos de tempo (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 dias). 

O ensaio ocorreu utilizando a técnica de diluição em meio sólido, para 

avaliar o crescimento de F. solani URM6264 e F. oxysporum URM5893, expostos a 

concentrações de 128 µg/mL (CIM/2), 256 µg/mL (CIM), 512 µg/mL (CIMx2) e 1.024 

µg/mL (CIMx4) do óleo essencial de O. vulgare. Sendo a anfotericina B a droga de 

escolha como antifúngico padrão.  

O experimento controle demonstrou um crescimento micelial radial igual a 80 

e 85 mm, após 14 de interação, para o F. solani e o F. oxysporum, respectivamente. 

Nas (Figuras 5 e 6) pode-se observar a inibição do crescimento micelial 

radial das cepas de F. solani URM6264 e F. oxysporum URM5893, respectivamente, 

quando expostas ao óleo essencial de O. vulgare nas concentrações 256 (CIM) e 

1.024 µg/mL (CIMx4), durante 10 dias de exposição. 
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Figura 5 – Cinética de morte microbiana da cepa de F. solani URM6264 

 

Placas representativas: controle do crescimento do fungo (5A), inibição do 
crescimento sobre o fungo, pelo óleo essencial de O. vulgare, nas concentrações 
256 µg/mL (CIM) (5 B) e 1.024 µg/mL (CIMx4) (5 C),  após 10 dias de exposição 
 

Figura 6 - Cinética de morte microbiana da cepa de F. oxysporum URM5893 

 

Placas representativas: controle do crescimento do fungo (6 A), inibição do 
crescimento sobre o  fungo, pelo óleo essencial de O. vulgare, nas concentrações 
256 µg/mL (CIM) (6 B) e 1.024 µg/mL (CIMx4) (6 C),  após 10 dias de exposição. 
 

O óleo essencial na concentração de 1.024 µg/mL (CIMx4), demonstrou 

intenso efeito fumigante sobre o  F. solani e o F. oxysporum (Gráficos 1 e 2), efeito 

esse percebido pelo ausente crescimento micelial durante os 14 dias de exposição, 

indicando o bom efeito antifúngico do óleo essencial testado. O óleo essencial de O. 

vulgare, concentração 1024 µg/mL (CIMx4), quando ensaiado na espécie F. solani 
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exibiu a mais forte atividade antifúngica, apresentando 100% de inibição do 

crescimento micelial. O óleo essencial nas concentrações de 128 µg/mL (CIM/2), 

256 µg/mL (CIM) e 512 µg/mL (CIMx2) promoveu  redução do crescimento micelial 

para ambas as espécies quando comparado com o grupo controle. O crescimento 

micelial da cepa de F. oxysporum foi mais pronunciadamente inibido pelo óleo 

essencial na concentração de 128 µg/mL (CIM/2), quando comparado ao 

crescimento da cepa de F. solani, sugerindo o bom efeito antifúngico do óleo 

testado. 

A anfotericina B, antifúngico padrão, quando testada na concentração de 4 

µg/mL (CIM) demonstrou, ao longo dos 14 dias de exposição, inibição do 

crescimento micelial sobre as  cepas de F. solani e F. oxysporum. 

Comparando-se o efeito inibitório do óleo essencial de O. vulgare e da 

anfotericina B, pode-se observar que o óleo essencial nas concentrações de 128 

µg/mL (CIM/2) e 256 µg/mL (CIM) foi mais eficaz na inibição do crescimento micelial 

sobre a cepa F. oxysporum URM5893 (Gráfico 2) que a anfoterina B na 

concentração de 4 µg/mL (CIM). 

 

Gráfico 1 – Efeito do óleo essencial de O. vulgare e da anfotericina B sobre a 

cinética de morte microbiana de F. solani URM6264. 
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Gráfico 2 – Efeito do óleo essencial de O. vulgare e da anfotericina B sobre a 

cinética de morte microbiana de F. oxysporum URM5893. 
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Assim, este estudo revelou um bom efeito fungicida do óleo essencial de O. 

vulgare, quando testado nas diferentes concentrações, sobre as cepas de F. solani e 

F. oxysporum, sendo capaz de inibir o crescimento micelial desses fungos 

oportunistas. 

Daferera; Ziogas e Polissiou (2003) avaliando a cinética de crescimento 

micelial do fungo F. solani, frente ao óleo essencial de O. vulgare, observou total 

inibição do crescimento radial na concentração de 150 µg/mL. 

Zacaroni et al. (2009) investigaram o potencial do óleo essencial das folhas 

de  Piper hispidinervum em inibir o crescimento micelial de F. oxysporum e 

obsevaram total inibição do crescimento micelial na concentração de 1000 µg/mL. 

Tendo em vista a importância do óleo essencial de Cymbopogon citratus e 

os crescentes estudos sobre as atividades fungitóxicas dos óleos essenciais, 

Guimarães et al. (2011) avaliaram os efeitos fungitóxicos do óleo essencial de  

Cymbopogon citratus e do citral, seu constituinte majoritário, sobre a inibição micelial 

do  Fusarium oxysporum, e observaram inibição de 50 % do crescimento micelial, 

nas concentrações de 162,18 e 126,97 µL/mL do óleo essencial e do citral, 

respectivamente. 
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Santos et al. (2011)  analisaram  o efeito do óleo essencial de folhas de 

Piper marginatum no crescimento micelial em meio sólido de colônias de F. 

oxysporum.  Após 92 horas, colônias de F. oxysporum com diâmetro médio de 22,5 

mm foram observadas no tratamento com óleo essencial, enquanto no controle o 

diâmetro médio foi de 69,9 mm. Os resultados mostram que o óleo essencial de 

folhas de P. marginatum tem efeito inibitório sobre o crescimento in vitro de F. 

oxysporum. 

Salgado et al. (2003) testaram a atividade fungitóxica de óleo de três 

espécies de Eucalyptus sobre Fusarium oxysporum, Botrytis cinerea e Bipolaris 

sorokiniana e obtiveram variadas inibições no crescimento micelial em todas as 

espécies para diferentes concentrações de óleo; no entanto, o óleo com maior ação 

fungitóxica foi de Eucalyptus urophylla, sendo essa atribuída à presença do 

composto globulol. 

Em estudo, utilizando a técnica de diluição em meio sólido, para avaliar a 

capacidade do óleo essencial de O. vulgare  de inibir o crescimento  de fungos 

potencialmente patogênicos como  T. rubrum  e M. canis,  óleo essencial de O. 

vulgare na concentração de 80 µL/ mL exibiu uma total inibição do crescimento 

micelial radial das espécies ensaiadas, ao longo de 14 dias (SOUZA et al., 2010). 

Mitchell et al. (2010) ao testar o efeito do óleo essencial de O. vulgare sobre 

o crescimento micelial radial de Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus em meio 

sólido  observou que o óleo essencial nas concentrações de 0,6, 1,25, e 2,5 µL/mL 

exibiu um efeito inibitório contra ambos os fungos. O. vulgare promoveu 100% de 

efeito letal em relação a A. flavus após 2 dias. A. parasiticus apresentou um 

aumento no crescimento radial até 8 dias de exposição a 1,25 e 0,6 µL/mL do óleo. 

No entanto, o crescimento foi sempre menor do que o apresentado no ensaio 

controle. Estes resultados mostram que o óleo essencial ensaiado fornece uma taxa 

rápida e contínua da inibição do crescimento micelial. 

O método de diluição em ágar, utilizado para o estudo da inibição do 

crescimento micelial fúngico, apresenta a vantagem de não requerer suspensão de 

esporos, e ao invés disso, utilizar “plugs” ou discos cortados das bordas de colônias 

em crescimento ativo em ágar. Entre outras vantagens, pode-se citar o efeito de 

scoring de inibição de crescimento, os quais são realizados pela comparação dos 
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diâmetros das colônias do experimento tratado com aquele obtido no experimento 

controle, o que apresenta facilidade de mensurar em escala milimétrica. 

Comparando-se o crescimento fúngico em meio líquido ou sólido, o crescimento em 

meio sólido difere em um aspecto relevante, pois o crescimento submerso ocorre 

sob baixas concentrações de oxigênio, enquanto que os fungos que crescem sob 

superfície de ágar, estão menos sujeito a esta interferência (HADACEK; GREGER, 

2000; MITCHELL, 2008). 

 

5.5 EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE O. VULGARE SOBRE A GERMINAÇÃO DE 

CONÍDIOS FÚNGICOS 

 

Os resultados da interferência do óleo essencial de O. vulgare nas 

concentrações 128 µg/mL (CIM/2), 256 µg/mL (CIM), 512 µg/mL (CIMx2) e 1.024 

µg/mL (CIMx4) sobre a inibição da germinação de conídios das cepas de F. solani 

estão plotados na (Tabela 4).  

De modo geral, todas as concentrações do óleo essencial exerceram forte 

poder inibitório sobre o processo germinativo dos conídios de ambas as espécies 

testadas. 

O óleo essencial de O. vulgare na concentração de 1.024 µg/mL (CIMx4) 

promoveu 78 % de inibição da germinação de conídios de F. solani URM6264, 

enquanto nas concentrações de 512 µg/mL (CIMx2) e 256 µg/mL (CIM) essa inibição 

foi de 57 e 48 %, respectivamente. A concentração de 128 µg/mL (CIM/2) foi a que 

demonstrou menor capacidade de inibição, 35 %. 

Evidenciou-se um aumento gradual do percentual de inibição na medida em 

que a concentração dos produtos também aumentava, revelando um efeito inibitório 

dependente da concentração. 
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Tabela 4 – Efeito da inibição do óleo essencial de O. vulgare sobre a germinação de 

conídios de F. solani URM6264.  

Concentração do óleo essencial Inibição da germinação de conídios 
Controle  5 % 

CIM/2 35 % 

CIM 48 % 

CIMx2 57 % 

CIMx4 78 % 

 

A (Figura 7) ilustra a diferença na quantidade de conídios germinados de F. 

solani URM6264 entre as lâminas tratadas com o óleo essencial, em diferentes 

concentrações, e sem o óleo essencial (controle). 

 

Figura 7- Efeito do óleo essencial de O. vulgare sobre a germinação de conídios de 

F. solani URM6264. 
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Controle do microrganismo (7 A): F. solani na ausência do óleo essencial. F. solani 
exposto a 256 µg/mL (CIM) do óleo essencial (7 B). F. solani exposto a 512 µg/mL 
(CIMx2) do óleo essencial (7 C). Seta preta: conídio germinado. Seta vermelha: 
conídios não-germinados. 
 

A (Tabela 5) demonstra os resultados do efeito do óleo essencial de O. 

vulgare  na inibição da germinação dos conídios de F. oxysporum URM5893. Pode-

se observar que o óleo essencial exibiu inibição da germinação de conídios em 

todas as concentrações testadas (CIM/2, CIM, CIMx2 e CIMx4). 

Observou-se que a redução da germinação dos conídios de F. oxysporum foi 

mais expressiva para o óleo essencial na concentração de 1.024 µg/mL (CIMx4), 

produzindo 67 % de inibição. 

Evidenciou-se, neste ensaio, um aumento gradual do percentual de inibição 

na medida em que a concentração dos produtos também aumentava, revelando um 

efeito inibitório dependente da concentração. 

 

Tabela 5 - Efeito da inibição do óleo essencial de O. vulgare sobre a germinação de 

conídios de F. oxysporum URM5893.  

Concentração do óleo essencial Inibição da germinação de conídios 
Controle 25 % 

CIM/2 45 % 
CIM 52 % 

CIMx2 56 % 
CIMx4 67 % 

 

 

A diferença na quantidade de conídios de F. oxysporum URM5893 

germinados entre as lâminas tratadas com o óleo essencial, em diferentes 

concentrações, e sem o óleo essencial (controle) está ilustrada na (Figura 8). 
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Figura 8- Efeito do óleo essencial de O. vulgare sobre a germinação de conídios de 

F. oxysporum URM5893. 

 

Controle do microrganismo (8 A): F. oxysporum na ausência do óleo essencial. F. 
oxysporum exposto a 256 µg/mL (CIM) do óleo essencial (8 B). F. oxysporum 
exposto a 512 µg/mL (CIMx2) do óleo essencial (8 C). Seta preta: conídio 
germinado. Seta vermelha: conídios não-germinados. 
 

Em todos os casos, evidenciou-se um aumento gradual do percentual de 

inibição na medida em que a concentração dos produtos também aumentava, 

revelando um efeito inibitório dependente da concentração. 

As seguintes condições devem ser adequadas à germinação de conídios: 

suprimento nutritivo, suprimento de O2, temperatura, pH, umidade e viabilidade. O 

estudo morfológico das transformações que ocorrem durante a germinação de 

esporo é importante na determinação da velocidade de crescimento, da atividade 

dos fármacos, da ação de fatores físicos, etc. (MINAMI, 2003). 

Os conídios representam o modo mais comum de reprodução assexuada, 

cumprem um papel importante na dispersão dos fungos na natureza e são estruturas 
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de resistência. Ainda, é importante ressaltar que os conídios não são meramente 

células quiescentes, pois um nível basal de síntese de RNA e proteínas é requerido 

para a sobrevivência dos esporos (LIU et al., 2007). 

A germinação de conídios implica a passagem do estado inativo para o ativo 

de crescimento. Ocorre o aparecimento do tubo ou tubos germinativos que formam o 

sistema germinativo. Eles estão distribuídos em grande quantidade na atmosfera e, 

alguns deles, apresentam capacidade de causar doenças em seres humanos, 

animais e vegetais (MINAMI, 2003; ZOPPAS, VALENCIA-BARRERA, FERNÁNDEZ-

GONZÁLES, 2011).  

Assim sendo, vários óleos essenciais, atualmente, vêm sendo testados no 

intuito de inibir a germinação de conídios fúngicos. A atividade antifúngica do óleo 

essencial isolado das folhas de Aegle marmelos, foi avaliada através do ensaio de 

germinação de conídios realizados por Rana; Singh e Taneja (1997) e foi observado 

eficácia do óleo essencial contra diferentes cepas de fungos, entre elas cepas de 

fungos do gênero Fusarium, demonstrando, na concentração de 500 ppm, inibição 

de 100 % da germinação de conídios fúngicos. 

Mitchell et al. (2010) avaliaram o efeito do óleo essencial de O. vulgare, nas 

concentrações de 10, 5, 2,5, e 1,25 µL/mL, sobre a germinação de conídios de  

Aspergillus parasiticus,  e observaram que o óleo essencial exibiu forte efeito 

inibitório de 96% na germinação de conídios na concentração de 10 µL/mL, 

enquanto que produziu inibição da germinação na faixa  de 25 - 46%, nas 

concentrações entre 5, 2,5 e 1,25 µL/mL. 

 

5.6  EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE O. VULGARE SOBRE A MORFOGÊNESE 

DE CEPAS DE FUSARIUM 

 

As cepas de F. solani e F. oxysporum cultivadas em ASD na presença do 

óleo essencial de O. vulgare nas concentrações de 128, 256 e 512 µg/mL (CIM/2, 

CIM e CIMx2), quando analisadas sob microscopia óptica, num aumento de 400 

vezes, revelaram algumas alterações morfológicas quando comparadas ao micélio 

controle, cultivado em ASD, na ausência do óleo essencial. 

O exame microscópico dos micélios controle de F. solani e F. oxysporum
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demonstrou estrutura celular regular, apresentando hifas com citoplasma 

homogêneo, ampla conidiação, macroconídios bisseptados ou multisseptados, 

fusiformes ou em forma de meia-lua ou canoa, e microconídios ovóides ou 

cilíndricos. 

Algumas alterações morfológicas, observadas sob microscopia óptica, de F. 

solani após exposição a concentração de 128 µg/mL (CIM/2), 256 µg/mL (CIM) e 

512 µg/mL (CIMX2) do óleo essencial de O. vulgare, são apresentadas na (Figura 

9), na qual pode-se observar distintas alterações morfológicas, tais como: citoplasma 

heterogêneo com perda de conteúdo citoplasmático (hifas vazias), redução da 

conidiação e hifas distorcidas. As hifas tornaram-se distorcidas com pontos de 

alargamento devido à presença de formações “tipo bolhas” em regiões ao longo de 

sua estrutura.  

 

Figura 9 – Micromorfologia das hifas de Fusarium solani URM6264, na ausência e 

presença do óleo essencial de O. vulgare, durante 5 dias de incubação. 

 

Controle: hifas com citoplasma homogêneo (9 A). Alteração morfológica na estrutura 
das hifas, demonstrando citoplasma heterogêneo com perda de conteúdo 
citoplasmático, induzidas por 256 µg/mL de O. vulgare (9 B).  Alterações 
morfológicas na estrutura das hifas, demonstrando citoplasma heterogêneo com 
perda de conteúdo citoplasmático (hifas vazias) e hifas distorcidas com formações 
“tipo bolhas”, induzidas por 512 µg/mL de O. vulgare (9 C). 
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Em relação ao F. oxysporum, as características morfológicas observadas sob 

microscopia óptica, após exposição a concentração de 128 µg/mL (CIM/2), 256 

µg/mL (CIM) e 512 µg/mL (CIMX2) do óleo essencial de O. vulgare são 

apresentadas na (Figura 10), na qual pode-se observar alterações morfológicas, 

incluindo: citoplasma heterogêneo com diminuição do teor citoplasmático (hifas 

vazias), redução da conidiação, macroconídios deformados e hifas distorcida devido 

à presença de formações “ tipo bolhas “  e, ainda, presença de clamidoconídios. 

Figura 10 – Micromorfologia das hifas e macroconídios de Fusarium oxysporum 

URM5893, na ausência e presença do óleo essencial de O. vulgare, durante 5 dias 

de incubação. 

 
Figura 10 – Micromorfologia das hifas de F. oxysporum URM5893 na ausência e 

presença do óleo essencial de O. vulgare. 

 

Controle: hifas com citoplasma homogêneo, macroconídios bisseptados ou 
multisseptados e fusiformes (10 A). Alteração morfológica na estrutura das hifas, 
demonstrando citoplasma heterogêneo com diminuição do teor citoplasmático (hifas 
vazias), macroconídios deformados e hifas distorcidas com formações “tipo bolhas”, 
induzidas por 256 µg/mL de O. vulgare (10 B). Alterações morfológicas na estrutura 
das hifas, demonstrando citoplasma heterogêneo com diminuição do teor 
citoplasmático (hifas vazias), hifas distorcidas com formações “tipo bolhas” e 
presença de clamidoconídios, induzidas por 512 µg/mL de O. vulgare (10 C). 
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Os clamidoconídios são geralmente arredondados, de volume aumentado e 

com paredes espessas. São formados em condições ambientais adversas, não 

favoráveis ao desenvolvimento fúngico (GOMPERTZ, et al., 2000). Provavelmente, 

por esta razão que foram produzidos por cepas de F. oxysporum na medida em que 

se aumentava a concentração do óleo essencial, em uma  tentativa de suportar seu 

crescimento na presença desse componente adverso. 

As alterações morfológicas observadas nas cepas expostas ao óleo 

essencial de O. vulgare foram  semelhantes às alterações  que se observou com 

relação à anfotericina B, antifúngico sintético usado como controle. 

A morfologia fúngica é um fator importante durante a invasão das células do 

hospedeiro. A forma celular (conídios) parece iniciar a infecção, mas as hifas 

apresentam alguma vantagem em específicos estágios do processo infeccioso. As 

hifas formadas são mais difíceis de serem fagocitadas e podem eventualmente 

provocar morte de macrófagos, penetrar mais facilmente através do epitélio, e assim 

invadir tecidos. Por isso, as alterações na morfologia de fungos filamentosos por 

compostos antifúngicos são de grande importância para o impedimento do seu 

crescimento normal, a viabilidade e a virulência dos fungos (ROMÁN et al, 2007). 

Em estudo sobre o efeito do óleo essencial de O. vulgare sobre a 

morfogênese do  A. flavus, Souza et al. (2010) verificaram que o óleo essencial, na 

concentração de 80 µL/mL, provocou, como principais alterações morfológicas, 

redução da conidiação, perda de conteúdo citoplasmático, perda da pigmentação 

das hifas e ruptura da estrutura celular, sugerindo que o óleo essencial de O. vulgare 

pode ser considerado como um composto antifúngico potencial para controlar o 

crescimento de fungos patogênicos, bem como a ocorrência de micoses. 

Carmo et al. (2008) avaliaram a interferência do óleo essencial de 

Cinnamomum zeylanicum Blume, na concentração de 80 µL/mL, sobre a 

morfogênese de espécies de Aspergillus, potencialmente patogênicas, e  

observaram alterações morfológicas, indicativas de degeneração da parede celular. 

Os ensaios de controle com crescimento sem adição de produto teste e de 

antifúngico padrão apresentaram para todas as cepas crescimento fúngico normal, 

com formação das estruturas morfológicas características dos fungos do gênero 

Fusarium. Esses dados confirmam a viabilidade celular das amostras e sua 

capacidade normal de morfogênese. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, pode-se considerar 

que: 

• Na triagem microbiológica realizada para avaliação preliminar da 

atividade antifúngica, os óleos essenciais de O. gratissimum e O. vulgare 

demonstraram, quando comparados aos demais óleos avaliados, intensa 

atividade antifúngica; 

• Os componentes majoritários do óleo essencial do O. vulgare são o 

carvacrol, p-cimeno, γ-terpineno e timol; 

• O óleo de O. vulgare foi efetivo como fungistático sobre as cepas 

fúngicas do gênero Fusarium ensaiadas; 

• Na avaliação da cinética de morte microbiana o óleo essencial de O. 

vulgare inibiu o crescimento das cepas de Fusarium, no intervalo de 0-14 

dias; 

• O óleo de O.vulgare interferiu no padrão de germinação de conídios de 

Fusarium, inibindo-o ao logo do tempo; 

• O óleo essencial testado promoveu alterações na morfogênese de fungos 

filamentosos do gênero Fusarium; 

• Devido ao sugestivo potencial antifúngico apresentado pelo o óleo 

essencial de O. vulgare, justifica-se que este possa ser adotado de forma 

racional pela indústria farmacêutica como um agente antimicrobiano 

natural. 

 

 



 

�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

 



77 

�

�

REFERÊNCIAS 

 

ADAM, K.; SIVROPOULOU, A.; KOKKINI, S.; LANARAS, T. ARSENAKIS, M. 
Antifungal activities of Origanum vulgare subsp. hirtum, Mentha spicata, Lavandula 
augustifolia and Salia fruticosa essential oils against humam pathogenic fungi. 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 46, n. 5, p. 1739-1745, 1998. 
 
ADAMS, R.P. Identification of essential oil components by gas 
chromatography/mass spectroscopy. Carol Stream: Allured Publishing 
Corporation, 1995.  
 
AGRIOS, G.N. Plant Pathology. London: Elsevier Academic Press, 2005. 
 
ALEXOUPOULOS, C.J.; MIMS, C.W.; BLACKWELL, M. Introductory Mycology. 
4.ed. New York: John Wiley & Sons Inc., 1996. 869p. 
 
ALLEGRINI, J.;BOUCHBERG, M.S.; MAILLOLS, H. Emulsions d’huiles essentielies, 
fabrication et applications in microbiologia. Society Pharmacy Montpellier, v.33, 
n.1, p. 73- 86, 1973. 
 
ALMEIDA, C.F.C.B.R.; ALBUQUERQUE, U.P. Check-list of the Family Lamiaceae in 
Pernambuco, Brazil. Brazilian Archives of Biology and Technology, v.45, n.3, p. 
343-353, 2002. 
 
ALMEIDA, L.M.M.; SOUZA, E.A.F.; BIANCHIN, D.B.; SVIDZINSKI, T.I. E. Resposta 
in vitro de fungos agentes de micoses cutâneas frente aos antifúngicos sistêmicos 
mais utilizados na dermatologia. Anais Brasileiros de Dermatologia, v.84, n.3, 
p.249-255, 2009. 
 
ALVES, A.J. Atividade biológica de óleos essenciais e fitoconstituintes sobre 
espécies de Mycobacterium. 143 p. Tese (Doutorado) Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa – PB, 2006. 
 
ALVES, T.M.A.; SILVA, A.F.; BRANDÃO, M.; GRANDI, T.S.M.; SMÂNIA, E.F.A.; 
SMÂNIA JÚNIOR, A.; ZÁNI, C.L. Biological Screening of Brazilian Medicinal Plants. 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v.95, n.3, p. 367-373, 2000. 
 
ANVISA - Manual de microbiologia clínica para o controle de infecção em 
serviços de saúde. Brasília, 1.ed., 2004. Disponível em: < 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/microbiologia/introducao.pdf>. Acesso em: 29 
jul 2012.  
 
ARESI, C. Avaliação da potencial atividade antimicrobiana de produtos de 
origem natural: estudo bioguiado de Dalbergia ecastaphyllum L. Taub. 
(Dissertação de Mestrado). 77 p. Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis – SC, 2011. 



78 

�

�

BAKKALI, F., AVERBECK , S., AVERBECK, D., IDAOMAR, M.  Biological effects of 
essential oils – A review. Food and Chemical Toxicology, v.46, n.2, p. 446–475, 
2008. 
 
BAL, A.M. The echinocandins: three useful choices or three too many? International 
Journal of Antimicrobial Agents, v.5, n.1, p.13-18, 2010. 
 
BARREIRO, E.J.; BOLZANI, V.S. Biodiversidade: fonte potencial para a descoberta 
de fármacos.  Química Nova, v.32, n.3, p. 679-688, 2009. 
 
BAUER, A.W.M.M.; KIRBY, J.C.; TURCK, M. Antibiotic susceptibility testing by a 
standardized single disk method. American Journal of Clinical Pathology, v.45, 
n.3, p. 493-496, 1966. 
 
BOGALE, M.; WINGFIELD, B.D.; WINGFIELD, M.J.; STEENKAMP, E.T. Simple 
sequence repeat markers for species in the Fusarium oxysporum complex. 
Molecular Ecology, v.5, p. 622-624, 2005. 
 
BOTRE, D.A.; SOARES N.F.F.; ESPITIA P.J.P.; SOUSA S.; RENHE, I.R.T. 
Avaliação de filme incorporado com óleo essencial de orégano para conservação de 
pizza pronta. Revista Ceres, v.57, n.3, p. 283-291, 2010. 
 
BRANDÃO, H.N.; DAVID, J.P.; COUTO, R.D.; NASCIMENTO, J.A.P.; DAVID, J.M. 
Química e farmacologia de quimioterápicos antineoplásicos derivados de plantas. 
Química Nova, v.33, n.6, p. 1359-1369, 2010. 
 
BRANDÃO, M.G.L.; COSENZA, G.P.; GRAEL, C.F.F.; JUNIOR, N.L.N.; MONTE-
MÓR, R.L.M. Traditional uses of American plant species from the 1st edition of 
Brazilian Official Pharmacopoeia. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.19, n.2, 
p. 478-487, 2009. 
 
BURGESS, L.W.; SUMMERELL, B.A.; BULLOCK, S. GOTT, K.P. & BACKHOUSE, 
D. Laboratory manual for Fusarium  research. University of Sydney- Sydney, 
1994. 
 
CANNON, R.D.E. LAMPING, A.R. HOLMES, K. NIIMI, P.V. BARET, M.V. KENIYA, 
TANABE, K.; NIIMI, M.; GOFFEAU, A.; MONK, B.C. Efflux-Mediated Antifungal Drug 
Resistance. Clinical Microbiology Reviews, v.22, p. 291-321, 2009. 
 
CARMO, E.S. Susceptibilidade de fungos do gênero Aspergillus a óleos 
essenciais. 113 p. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa – PB, 2007. 
 
CARMO, E.S.; LIMA, E.O.;  SOUZA, E.L.; SOUSA, F.B. Effect of Cinnamomum 
zeylanicum Blume essential oil on the growth and morphogenesis of some potentially 
pathogenic Aspergillus species. Brazilian Journal of Microbiology, v.39, n.1, p. 91-
97, 2008. 



79 

�

�

CARMO, E.S.; LIMA, E.O.; SOUZA, E.L. The potential of Origanum vulgare L. 
(Lamiaceae) essential oil in inhibiting the growth of some food-related Aspergillus 
species. Brazilian Journal of Microbiology, v.39, n.2, p. 362-367, 2008. 
 
CARSON, C.F., MEE, B.J., RILEY, T.V. Mechanism of action of Melaleuca alternifolia 
(tea tree) oil on Staphylococcus aureus determined by time-kill, lysis, leakage and 
salt tolerance assays and electron microscopy. Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy, v.46, n.6, p.1914–1920, 2002. 
 
CASALS, J.B. Tablet sensitivity testing of pathogenic fungi. Journal of Clinical 
Pathology, v.32, n.7, p. 719-722, 1979. 
 
CASTRO, C.E.; RIBEIRO, J.M.; DINIZ, T.T.; ALMEIDA, A.; FERREIRA, L.C.; 
MARTINS, E.R.; DUARTE, E.R. Antimicrobial activity of Lippia sidoides Cham. 
(Verbenaceae) essential oil against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. 
Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.13, n.3, p. 293-297, 2011. 
 
CASTRO, R.D.; LIMA, E.O. Atividade antifúngica dos óleos essenciais de sassafrás 
(Ocotea odorifera Vell.) e alecrim (Rosmarinus officinalis L.) sobre o gênero Candida. 
Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.13, n.2, p. 203-208, 2011. 
 
CHUN, S-S., VATTEM, A.D., LIN, Y-T., SHETTY, K. Phenolic antioxidants from 
clonal oregano (Origanum vulgare) with antimicrobial activity against Helicobacter 
pylori. Process in biochemistry, v.40, n.2, p. 809-816, 2005. 
 
CLEELAND, R.; SQUIRES, E. Evalution of new antimicrobials “in vitro ” and in 
experimental animal infections. In: LORIAN, V. M. D. Antibiotics in Laboratory 
Medicine. Willians & Wilkins, p. 739-788, 1991. 
 
CLEFF, M.B.; MEINERZ, A.R.M.; SCHUCH, L.F.D.;  RODRIGUES, M.R.A.; 
MEIRELES, M.C.A.; MELLO, J.R.B. Atividade in vitro do óleo essencial de Origanum 
vulgare frente à Sporothrix Schenckii. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, v.60, n.2, p. 513-516, 2008. 
 
CLEFF, M.B.; MEINERZ, A.R.; FARIA, R.O.; XAVIER, M.O.;  SANTIN, R.; 
NASCENTE,  P.S.; RODRIGUES, M.R.; MEIRELES, M.C.A.  Atividade inibitória do 
óleo essencial de orégano em fungos de  importância médica e veterinária. Arquivo 
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.62, n.5, p. 1291-1294, 2010a. 
 
CLEFF, M.B.; MEINERZ, A.R.; XAVIER, M.; SCHUCH, L.F.; MEIRELES, M.C.A.; 
RODRIGUES, M.R.A.; MELLO, J.R.B. In vitro activity of Origanum vulgare essential 
oil against Candida species. Brazilian Journal of Microbiology, v.41, n.1, p. 116-
123, 2010b. 
 



80 

�

�

COSGE, B.; TURKER, A.; IPEK, A.; GURBUZ, B.; ARSLAN, N. Chemical 
compositions and antibacterial activities of the essential oils from aerial parts and 
corollas of Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart, an endemic species to 
Turkey. Molecules, v.14, n.5, p. 1702-1712, 2009. 
 
CRUZ, M.C.S; SANTOS, P.O.; BARBOSA Jr, A.M.; MÉLO, D.L.F.M.; ALVIANO, 
C.S.; ANTONIOLLI, A.R.; ALVIANO, D.S.; TRINDADE, R.C. Antifungal activity of 
Brazilian medicinal plants involved in popular treatment of mycoses. Journal of  
Ethnopharmacology, v.111, p. 409-412, 2007. 
 
DAFERERA, D.J.; ZIOGAS, B.N.; POLISSIOU, M.G. The effectiveness of plants 
essential oils on the growth of Botrytis cinerea, Fusarium sp. and Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis. Crop Protection, v.22, n.1, p. 39-44, 2003. 
 
DAL POZZO, M.; SANTURIO, D.F.; ROSSATTO, L.; VARGAS, A.C.; ALVES, S.H.; 
LORETO, E.S.; VIEGAS, J. Activity of essential oils from spices against 
Staphylococcus spp. isolated from bovine mastitis. Arquivo Brasileiro de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, v.63, n.5, p. 1229-1232, 2011. 
 
DE BILLERBECK, V.G., DE ROQUES, C.G.; BESSIERE, J-M.; FONVIEILLE, J-L.; 
DARGENT, R. Effect of Cymbopogon nardus (L) W. Watson essential oil on the 
growth and morphogenesis of Aspergillus niger. Canadian Journal of Microbiology, 
v.47, n.1, p. 9-17, 2001. 
 
DEUS, R.J.A.; ALVES, C.N.; ARRUDA, M.S.P. Avaliação do efeito antifúngico do 
óleo resina e do óleo essencial de copaíba (Copaifera multijuga Hayne). Revista 
Brasileira de Plantas Medicinais, v.13, n.1, p. 1-7, 2011. 
 
DIGNANI, M.C.; ANAISSIE, E.J. Human fusariosis. Clinical Microbiology and 
Infection, v.10, n.1, p. 67–75, 2004. 
 
DUARTE, M.C.T. Atividade antimicrobiana de plantas medicinais e aromáticas 
utilizadas no Brasil. MultiCiência: Construindo a história dos produtos naturais. 
2006. Disponível em: <http://www.multiciencia.unicamp.br/artigos_07/a_05_7.pdf.> 
Acesso em: 21 jan 2012. 
 
ELOFF, J.N.A sensitive and quick microplate method to determine the minimal 
inhibitory concentration of plant extracts for bacteria. Planta Medica, v.64, n.8, p. 
711-713, 1998. 
 
ERNST, E.J.; KLEPSER, M.E.; ERNST, M.E.; MESSER, S.A.; PFALLER, M.A. In 
vitro pharmacodynamic properties of MK-0991 determined by time-kill methods. 
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, v.33, n.2, p. 75-80, 1999. 
 
ESPINEL-INGROFF, A.; FOTHERGILL, A.; PETER, J.; RINALDI, M.G.; WALSH, T. 
Testing conditions for determination of minimum fungicidal concentrations of new and 
established antifungal agents for Aspergillus spp.: NCCLS collaborative study. J. 
Journal of Clinical Microbiology, v.40, n.9, p. 3204-3208, 2002. 



81 

�

�

 ESPINEL-INGROFF, A. Mechanisms of resistance to antifungal agents: Yeasts and 
filamentous fungi. Revista Iberoamericana de Micologia, v.25, n.2, p.101-106, 
2008. 
 
FARIAS-ALVES, V.; SICCHIROL-LAVRADOS, M.A.; PEREIRA-DE-MARTINIS, E; C. 
Bacteriocins exposure and food ingredients influence on growth and virulence of 
Listeria monocytogenes in a model mat gravy system. Journal of Food Safety, v.23, 
n.3, p. 201-217, 2003. 
 
FENIMAN, C.M. Potencialização de óleos essenciais como antimicrobianos 
aplicados em produtos lácteos fermentados. 98 p. Tese (Doutorado). 
Universidade Estadual Paulista, Botucatu – SP, 2011. 
 
FILIPPIN, F.B.; SOUZA, L.C. Eficiência terapêutica das formulações lipídicas de 
anfotericina B. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. v.42, n.2, p. 167-
194, 2006. 
 
FISCHER, N.L.; BURGUESS, L.W.; TOUSSOUN, T.A.; NELSON, P.E. Carnation 
leaves as a substrate and for preserving cultures of Fusarium species. 
Phytopathology, v.72, n.1, p.151-153, 1982. 
 
FORTES, N.L.P. Taxonomia e Identificação de Fusarium sp. Departamento de 
Ciências Agrárias. Taubaté-SP, 2006. Disponível em: < 
www.agro.unitau.br:8080/dspace/bitstream/.../Revisão+Fusarium.doc.>. Acesso em: 
17 jul 2012. 
 
FURLAN, M.R.; JORGE, A.O.; PEREIRA, R.S.; SUMITA, T.C.; UENO, M. Atividade 
antibacteriana de óleos essenciais em cepas isoladas de infecção urinária. Revista 
de Saúde Pública, v.38, n.2, p. 326-328, 2004. 
 
GHANNOUM, M.A.; RICE, L.B. Antifungal agents: mode of action, mechanisms of 
resistance, and correlation of these mechanisms with bacterial resistance. Clinical 
Microbiology Reviews, v.12, n.4, p. 501-517, 1999. 
 
GODOY, P.; COLOMBO, A.L. Biologia e relevância clínica das espécies do gênero 
Fusarium spp. Prática Hospitalar, v.11, n.34, p.136-140, 2004. 
 
GOMPERTZ, O.F.; GAMBALE, W.; PAULA, C.R.; CÔRREA, B. Biologia de fungos. 
In: Microbiologia. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2000.  
 
GOODMAN, L.S.; GILMAN, A. As bases farmacológicas da terapêutica. 10.ed. 
Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2005. 
 
GUARRO, J.; GENÉ, J. Fusarium infections. Criteria for the identification of the 
responsible species. Mycoses, v.35, p.109-114, 1992. 
 



82 

�

�

GUARRO, J.; GENÉ, J. Opportunistic Fusarial infections in humans. European 
Journal of Clinical Microbiology & Infectious  Diseases, v.14, n.9, p. 741-754, 
1995. 
 
GUIMARÃES, L.G.L.; CARDOSO, M.G.; SOUSA, P.E.; ANDRADE, J.; VIEIRA, S.S. 
Atividades antioxidante e fungitóxica do óleo essencial de capim-limão e do citral. 
Revista Ciência Agronômica, v.42, n.2, p. 464-472, 2011. 
 
GUPTA, A.K.; RYDER, J.E.; BARAN, R.; SUMMERBELL, R.C. Non-dermatophyte 
onychomycosis. Dermatologic Clinics, v.21, n.2, p. 257-268, 2003. 
 
HADACEK, F.; GREGER, H. Testing of antifungal natural products: methodologies, 
comparability of results and assay choice. Phytochemical Analysis, v.11, n.3, p. 
137-147, 2000.  
 
HAMMER, K.A.; CARSON, C.F.; RILEY, T.V. Antimicrobial activity of essential oils 
and others plants extracts. Journal of Applied Microbiology, v.86, n.6, p. 985-990, 
1999. 
 
HÖFLING-LIMA, A.L.; FORSETO, A.; DUPRAT, J.P.; ANDRADE, A.; SOUZA, L.B.; 
GODOY, P.; FREITAS. D. Estudo laboratorial das micoses oculares e fatores 
associados às ceratites. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, v.68, n.1, p. 21-27, 
2005. 
 
HOLT, R.I. Laboratory tests of antifungal drugs. Journal of Clinical Phatology, v.28, 
n.10, p. 767-774, 1975. 
 
HOOD, J.R.; WILKINSON, J.M.; CAVANAGH, H.M.A. Evaluation of common 
antibacterial screening methods utilized in essential oil research. Journal of 
Essential Oil Research, v.15, n.6, p. 428-433, 2003. 
 
HSIEH, P-C.; MAU, J-L.; HUANG, S-H. Antimicrobial effect of various combinations 
of plant extracts. Food Microbiology,  v.18, n.1, p. 35-43, 2001. 
 
HUE, F.X.; HUERRE, M.; ROUFFAULT, M.A.; BIEVRE, C. Specific detection of 
Fusarium species in blood and tissues by a PCR technique.  Journal of Clinical 
Microbiology, v.37, n.8, p. 2434–2438, 1999.  
 
IBRAHIM, M. M. Aspectos clínicos e epidemiológicos da ceratite fúngica. 116 p. 
Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Ribeirão Preto – SP, 2008. 
 
ISHIDA, K.; ALVIANO, D.S.; SILVA, B.G.; GUERRA, C.R.; COSTA, A.S.; NUCCI, M.; 
ALVIANO, C.S.;  ROZENTAL, S. Negative correlation between phospholipase and 
esterase activity produced by Fusarium isolates. Brazilian Journal of Medical and 
Biological Research, v.45, n.5, p. 411- 416, 2012 . 



83 

�

�

JENSEN, T.G.; GAHRN-HANSEN, B.; ARENDRUP, M.; BRUUN, B. Fusarium 
fungaemia in immunocompromised patients. Clinical Microbiology and Infection, 
v.10, n.6, p. 499-501, 2004. 
 
JUIZ, P.J.L.; ALVES, R.J.C.; BARROS, T.F. Uso de produtos naturais como 
coadjuvantes no tratamento da doença periodontal. Revista Brasileira de 
Farmacognosia, v.20, n.1, p. 134-139, 2010. 
 
KALEMBA, D.; KUNICKA, A. Antibacterial and Antifungal Properties of Essential Oils. 
Current Medicinal Chemistry, v.10, n.10, p. 813-829, 2003. 
 
KARAM, A.; EVEILLARD, J.R.; IANOTO, J.C.; QUINIO, D.; LE FLOHIC, A.M.; LE 
ROY, J.P.; MISERY, L.; BERTHOU, C. Disseminated cutaneous and visceral 
fusariosis in an aplastic patient: an unusual digestive entry. Annales de 
dermatologie et de venereologie, v.132, n.3, p. 255-258, 2005. 
 
KLEPSER, M.E.; ERNST, E.J.; ERNST, M.E.; MESSER, S.A.; PFALLER, M.A. 
Evaluation of endpoints for antifungal susceptibility determinations with LY303366. 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v.42, n.6, p. 1387-1391, 1998. 
 
KONEMANN, E.W.; ALLEN, S.D.; DOWEL-JÚNIOR, V.R.; SOMMERS, H.M. 
Diagnóstico microbiológico – texto e atlas colorido. 2.ed. São Paulo: Medicina 
Panamericana Editora do Brasil Ltda, 1993. 
 
KONEMAN, E.W.; ALLEN, S.D.; JANDA, W.M.; SCHRECKENBERGER, P.C.; 
JÚNIOR-WINN, W.C. Diagnóstico Microbiológico. Texto e Atlas Colorido. 6.ed. 
São Paulo: Editora Médica e Cientifica Ltda, 2008. 1565p. 
 
KORDALI, S.; CAKIR, A.; OZER, H.; CAKMAKCI, R.; KESDEK, M.; METE, E.  
Antifungal, phytotoxic and insecticidal properties of essential oil isolated from Turkish 
Origanum acutidens and its three components, carvacrol, thymol and p-cymene. 
Bioresource Technology, v.99, n.18, p. 8788-8795, 2008. 
 
KRUPPA, P.C.; RUSSOMANO, O.M.R. Ocorrência de fungos em sementes de 
plantas medicinais, aromáticas e codimentares de família Lamiaceae. Tropical Plant 
Pathology, v.33, n.1, p. 72-75, 2008. 
 
LACAZ, C.L.; PORTO, E.; MARTINS, J.E.C.; HEINS-VACCARL, E.M.; MELO, N.T. 
Tratado de Micologia Médica. 9.ed. São Paulo: Sarvier, 2002. 
 
LAMBERT, R.J.W.; SKANDAMIS, P.N.; COOTE, P.J.; NYCHAS, G.J.E. A Study of 
the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essencial oil, 
thymol and carvacrol. Journal of Applied Microbiology, v.91, n.3, p. 453-462, 
2001. 
 
LEMES, G.F., FERRI, P.H., LOPES, M.N. Constituintes químicos de Hyptidendron 
canum (Pohl ex Benth.) R. Harley (Lamiaceae). Química Nova, v.34, n.1, p. 39-42, 
2011. 



84 

�

�

LIMA, E.O. Estudo das dermatofitoses em João Pessoa-Pb e atividade de 
plantas medicinais contra alguns fungos isolados. 180 p. Tese (Doutorado) 
Universidade de São Paulo, São Paulo – SP, 1996. 
 
LIMA, I.O.;  OLIVEIRA, R.A.G.; LIMA, E.O.; FARIAS, N.M.P.; SOUZA, E.L. Atividade 
antifúngica de óleos essenciais sobre espécies de Candida. Revista Brasileira de 
Farmacognosia, v.16, n.2, p.197-201, 2006. 
 
LIU, T.; ZHANG, Q.; WANG, L.; YU, L.; LENG, W.; YANG, J.; CHEN, L.; PENG, J; 
MA, L.; DONG, J.; XU, X.; XUE, Y.; ZHU, Y.; ZHANG, W.; YANG, L.; LI, W.; SUN, L.; 
WAN, Z.; DING, G.; YU, F.; TU, K.; QUIAN, Z.; LI, R.; SHEN, Y.; LI, Y.; JI, Q. The 
use of global transcriptional analysis to reveal the biological and cellular events 
involved in distinct development phases of Trichophyton rubrum conidial germination. 
BMC genomics, v.8, n.100, p.1-14, 2007. 
 
LÓPEZ, N.C.; CASAS, C.; SOPO, L.; ROJAS, A.; PORTILLO, P.D.; GARCÍA, M.C. 
C.; RESTREPO, S. Fusarium species detected in onychomycosis in Colombia. 
Mycoses, v.52, n.4, p. 350–356, 2008. 
 
LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. Plantas Medicinais no Brasil: Nativas e Exóticas. 
2.ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2008. 544p. 
 
MARINO, M.; BERSANI, C.; COMI, G. Impedance measurements to study the 
antimicrobial activity of essencial oils from Lamiaceae and Compositae. 
International Journal of Food Microbiology, v.67, n.3, p. 187-195, 2001. 
 
MARTÍNEZ, P. C. G. Diversidade genotípica de cepas de Fusarium solani 
isoladas de episódios de ceratites. 146p. Tese (Doutorado). Universidade Federal 
de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, São Paulo-SP, 2004. 
 
MARTINS-DINIZ, J.N.; SILVA, R.A.M.; MIRANDA, E.T.; MENDES-GIANNINI, M.J. S. 
Monitoramento de fungos anemófilos e de leveduras em unidade hospitalar. Revista 
de Saúde Pública, v.39, n.3, p. 398-405, 2005. 
 
MCGINNIS, M.R. Mycetoma. Dermatologic clinics, v.14, n.1, p. 97-104, 1996. 
 
McLAFFERTY, F.W.; STAUFFER, D. The Wiley/NBS registry of mass spectral 
data. New York: John Wiley Sons, 1989. 
 
MENDONÇA, A.T. Efeito dos óleos essenciais de condimentos sobre o 
crescimento de Staphylococcus aureus em ricota cremosa. 72 p. Tese 
(Doutorado). Universidade Federal de Lavras, Lavras – MG, 2004. 
 
MIGUEL, M.D.; MIGUEL, O.G. Desenvolvimento de Fitoterápicos. Editora Robe 
Editorial, São Paulo, 1999. 
 



85 

�

�

MILANI, L.I.G.; TERRA, N.N.; FRIES, L.L.M.; CICHOSKI, A.J.; REZER, A.P.S.; 
BACKES, A.M.; PARODIA, C.G. Atividade antioxidante e antimicrobiana in vitro de 
extratos de caqui (Diospyros kaki L.) cultivar Rama Forte. Brazilian Journal of Food 
Technology, v.15, n.2, p.118-124, 2012. 
 
MINAMI, P.S. Micologia: Métodos laboratoriais de diagnóstico das micoses. 
Barueri: Manole, 2003. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE (BRASIL). Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no Sistema Único de Saúde – PNPIC. PORTARIA No 971. 2006. 
Disponível em: < http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf PNPIC.pdf />. Acesso 
em: 15 jun 2012. 
 
MITCHELL, T.C.C.C. Efetividade do óleo essencial de orégano (Origanum 
vulgare L., Lamiaceae) na inibição do crescimento de espécies de Aspergillus 
potencialmente toxigênicas. 85 p. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife – PE, 2008. 
 
MITCHELL, T.C.; STAMFORD, T.L.M.; SOUZA, E.L.; LIMA, E.O.; CARMO, E.S. 
Origanum vulgare L. essential oil as inhibitor of potentially toxigenic Aspergilli.  
Ciência eTecnologia de Alimentos, v.30, n.3, p.755-760, 2010. 
 
MORAIS, S.M.; CAVALCANTI, E.S.B.; COSTA, S.M. O.; AGUIAR, L.A. Ação 
antioxidante de chás e condimentos de grande consumo no Brasil. Revista 
Brasileira de Farmacognosia, v.19, n.1B, p. 315-320, 2009. 
 
MOREIRA, A.C.P.; LIMA, E.O.; WANDERLEY, P.A.; CARMO, E.S.; SOUZA, E.L. 
Chemical composition and antifungal activity of hyptis suaveolens (l.) Poit leaves 
essential oil against aspergillus species. Brazilian Journal of Microbiology, v.41, 
n.1, p. 28-33, 2010. 
 
MOUSAVI, S.A.A.; ESFANDIARPOUR, I.; SALARI, S.; H. SHOKRI, H. 
Onychomycosis due to Fusarium spp. in patient with squamous cell carcinoma: A 
case report from Kerman, Iran. Journal de Mycologie Médicale, v.19, n.2, p. 146-
149, 2009. 
 
MURRAY, P.R; ROSENTHAL K.S.; PFALLER, M.A. Microbiologia Médica. 5.ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
 
NASCIMENTO, P.F.C.; NASCIMENTO, A.C.; RODRIGUES, C.S.; ANTONIOLLI, 
A.R.; SANTOS, P.O.; BARBOSA JÚNIOR, A.M.; TRINDADE, R.C. Atividade 
antimicrobiana dos óleos essenciais: uma abordagem multifatorial dos métodos. 
Revista Brasileira de Farmacognosia, v.17, n.1, p. 108-113, 2007. 
 
NATTINAL COMMITTEE FOR CLINICAL LABORATORY STANDARDS-NCCLS. 
Perfomance standards for antimicrobial disk susceptibility tests. 7.ed. 
Villanova. PA: NCCLS, 2000.   



86 

�

�

NELSON, P.E.; DIGNANI, M.C.; ANAISSIE, E.J. Taxonomy, biology, and clinical 
aspects of Fusarium species. Clinical Microbiology Reviews, v.7, n.4, p. 479-504, 
1994. 
 
NIR-PAZ, R.; STRAHILEVITZ, J.; SHAPIRO, M.; KELLER, N.; GOLDSCHMIED 
REOUVEN, A.; YARDEN, O.; BLOCK, C.; POLACHECK, I. Clinical and 
Epidemiological Aspects of Infections Caused by Fusarium Species: a Collaborative 
Study from Israel. Journal of Clinical Microbiology, v.42, n.8 p. 3456–3461, 2004. 
 
NOSTRO, A.; BLANCO, A.R.; CANNATELLI, M.A.; ENEA, V.; FLAMINI, G.; 
MORELLI, I.; ROCCARO, A.S.; ALONZO, V. Susceptibility of methicillin-resistant 
staphylococci to oregano essential oil, carvacrol and thymol. FEMS Microbiology 
Letters, v.230, n.2, p.191-195, 2004. 
 
NOVAIS, T.S.; COSTA, J.F.O.; DAVID, J.P.L.; DAVID, J.M.; QUEIROZ, L.P.; 
FRANÇA, F.; GIULIETTI, A.M.; SOARES, M.B.P.; SANTOS, R.R. Atividade 
antimicrobiana em alguns extratos de vegetais do semi-árido brasileiro. Revista 
Brasileira de Farmacognosia, v.13, n.2, p. 05-08, 2003. 
 
NUCCI, M.; ANAISSIE, E. Cutaneous infection by Fusarium species in healthy and 
immunocompromised hosts: implications for diagnosis and management. Clinical 
Infectious Diseases, v.35, n.8, p. 909–920, 2002. 
 
NUCCI, M.; ANAISSIE, E. Fusarium infections in immunocompromised patients. 
Clinical Microbiology Reviews, v.20, n.4, p. 695–704, 2007.  
 
NUCCI, M.; QUEIROZ-TELLES, F.; TOBO´N, A.M.; RESTREPO, A.; COLOMBO, A. 
L. Epidemiology of Opportunistic Fungal Infections in Latin America. Clinical 
Infectious Diseases, v.51, n.5, p.561–570, 2010. 
 
NUNES, X.P.; MAIA, G.L.A.; ALMEIDA, J.R.G.S.; PEREIRA, F.O.; LIMA, E.O. 
Antimicrobial activity of the essential oil of Sida cordifolia L. Revista Brasileira de 
Farmacognosia, v.16, p. 642-644, 2006.  
 
O’DONNELL, K.; SUTTON, D.A.; FOTHERGILL, A.; MCCARTHY, D.; RINALDI, 
M.G.;  BRANDT, M.E.; ZHANG, N.; GEISER, D.M. Molecular phylogenetic diversity, 
multilocus haplotype nomenclature, and in vitro antifungal resistance within the 
Fusarium solani species complex. Journal of Clinical Microbiology, v.46, n.8, p. 
2477–2490, 2008. 
 
O’DONNELL, K.; SUTTON, D.A.; RINALDI, M.G.; SARVER, B.A.;  BALAJEE, S.A.; 
SCHROERS, H.J., et al. Internet-accessible DNA sequence database for identifying 
fusaria from human and animal infections. Journal of Clinical Microbiology, v.48, 
n.10, p. 3708-3718, 2010. 
 
ODDS, F.C. Antifungical activity of saperconazole (R 66905) in vitro. Journal 
Antimicrobial Chemotherapy, v.24, p. 533-537, 1989. 



87 

�

�

ODDS, F.C.; BROWN, A.J.P.; GOW, N.A.R. Antifungal agents: mechanisms of 
action. Trends in Microbiology, v.11, n.6, p.272-279, 2003. 
 
OLIVEIRA, J.L.T.M., DINIZ, M.F.M., LIMA, E.O., SOUZA, E.L., TRAJANO, V.N., 
SANTOS, B.H.C. Effectiveness of Origanum vulgare L. and Origanum majorana L. 
Essential oils in Inhibiting the Growth of Bacterial Strains Isolated from the Patients 
with Conjunctivitis. Brazilian Archives of Biology and Technology, v.52, n.1, p. 45-
50, 2009. 
 
OLIVEIRA, M.M.M.; BRUGNERA, D.F.; CARDOSO, M.G.; GUIMARÃES, L.G.L.; 
PICCOLI, R.H. Rendimento, composição química e atividade antilisterial de óleos 
essenciais de espécies de Cymbopogon. Revista Brasileira de Plantas 
Medicinais, v.13, n.1, p. 8-16, 2011. 
 
OLIVEIRA, R.A.G.; LIMA, E.O.; VIEIRA, W.L.; FREIRE, K.R.L.; TRAJANO, V.N.; 
LIMA, I.O.; SOUZA, E.L.; TOLEDO, M.S.; SILVA-FILHO, R.N. Estudo da 
interferência de óleos essenciais sobre a atividade de alguns antibióticos usados na 
clínica. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.16, n.1, p. 77-82, 2006. 
 
OSTROSKY, E.A.; MIZUMOTO, M.; LIMA, M.E.L.; KANEKO, T.M.; NISHIKAWA, 
S.O.; FREITAS, B.R. Métodos para avaliação da atividade antimicrobiana e 
determinação da concentração mínima inibitória (CMI) de plantas medicinais. 
Revista Brasileira de Farmacognosia, v.18, n.2, p. 301-307, 2008. 
 
PALMEIRA, J.D.; FERREIRA, S.B.; DE SOUZA, J.H.; DE ALMEIDA, J.M.; 
FIGUEIREDO, M.C.; PEQUENO, A.S.; ARRUDA, T.A.; ANTUNES, R.M.P.; CATÃO, 
R.M.R. Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro e determinação da 
concentração inibitória mínima (CIM) de extratos hidroalcóolico de angico sobre 
cepas de Staphylococcus aureus. Revista Brasileira de Análises Clínicas, v.42, 
n.1, p.33-37, 2010. 
 
PELISSARI, G.P.; PIETRO, R.C.L.R.; MOREIRA, R.R.D. Atividade antibacteriana do 
óleo essencial de Melampodium divaricatum (Rich.) DC., Asteraceae. Revista 
Brasileira de Farmacognosia, v.20, n.1, p. 70-74, 2010. 
 
PEREIRA, A.A. Efeito inibitório de óleos essenciais sobre o crescimento de 
bactérias e fungos. 72 p. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Lavras, 
Lavras – MG, 2006. 
 
PEREIRA, F.O.; WANDERLEY, P.A.; VIANA, F.A.C.; LIMA, R.B.; SOUSA, F.B.; 
LIMA, E.O. Growth inhibition and morphological alterations of Trichophyton rubrum 
induced by essential oil from Cymbopogon winterianus Jowitt ex bor. Brazilian 
Journal of Microbiology, v.42, n.1, p. 233-242, 2011. 
 
PINCELLI, T.P.H.; BRANDT, H.R.C.; MOTTA, A.L.; MACIEL, F.V.R.; CRIADO, P.R. 
Fusariose em paciente imunocomprometido: sucesso terapêutico com voriconazol. 
Anais Brasileiros de Dermatologia, v.83, n.4, p. 331-334, 2008. 



88 

�

�

QUERALES, P.J. Caracterização morfológica e genética de Fusarium spp. 
isolados de sementes e associados à podridão de colmo de milho (Zea mays 
L.). 84 p. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo-Piracicaba-SP, 2010. 
 
QUIROGA, E.N.; SAMPIETRO, A.R.; VATTUONE, M.A. Screening antifungal 
activities of selected medicinal plants. Journal of Ethnopharmacology, v.74, n.1, p. 
89-96, 2001. 
 
RANA, B.K.; SINGH, U.P.; TANEJA, V. Antifungal activity and kinetics of inhibition by 
essential oil isolated from leaves of Aegles marmelos. Journal of 
Ethnopharmacology, v.57, n.1, p. 29-34, 1997. 
 
RANG, H.P.; DALE, M.M.; RITTER, J.M.; FLOWER, R.J. Rang & Dale 
Farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2007.  
 
REN, L.; LOU, Y.; SAKAMOTO, K.; INUBUSHI,K.;  AMEMIYA, Y.; SHEN,Q.; XU, G. 
Effects of Arbuscular Mycorrhizal Colonization on Microbial Community in 
Rhizosphere Soil and Fusarium Wilt Disease in Tomato. Communications in Soil 
Science and Plant Analysis, v.41, p.1399–1410, 2010. 
 
RHAYOUR, K.; BOUCHIKHI, T.; TANTAOUI-ELARAKI, A.; SENDIDE, K.; REMMAL, 
A. The mechanism of bactericidal action of oregano and clove essential oils and of 
their phenolic major components on Escherichia coli and Bacillus subtilis. Journal of 
Essential Oil Research, v.15, n.5, p. 356-362, 2003. 
 
RODRIGUES, M.R.A. Estudo dos óleos essenciais presentes em manjerona e 
orégano. 2002. 181 p. Tese (Doutorado) Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre – RS, 2002. 
 
RODRIGUES, M.R.A.; KRAUSE, L.C.; CARAMÃO, E.B.; SANTOS, J.G.; DARIVA, 

C.; OLIVEIRA, J.V. Chemical composition and extraction yield of the extract of 
Origanum vulgare obtained from sub- and supercritical CO2. Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, v.52, n.10, p. 3042-3047, 2004. 
 
ROMÁN, E.; ARANA, D.M.; NOMBELA, C.; ALONSO-MONGE, R.; PLA, J. MAP 
kinase pathways as regulators of fungal virulance. Trends in Microbiology, v.30, 
n.10, 2007.  
 
SAHIN, F.; GULLUCE, M.; DAFERERA, D.; SOKMEN, A.; POLISSIOU, M.; AGAR, 
G.; OZER, H.; Biological activities of the essential oil and methanol extract of 
Origanum vulgare ssp vulgare in the Eastern Anatolia region of Turkey. Food 
Control, v.15, n.7, p. 549-557, 2004.  
 
SAKAR, M.K.; TAMER, A.V.; TOKOUR, S. - Antimicrobial activites of some 
Hypericum species growing in Turkey. Fitoperapia, v.59, n.1, p. 49-52, 1988. 
 
 



89 

�

�

SALGADO, A.P.S.P.; CARDOSO, M.G.; SOUZA, P.E.; SOUZA, J.A.; ABREU, C.M. 
P.; PINTO, J.E.B.P. Avaliação da atividade fungitóxica de óleos essenciais de folhas 
de Eucalyptus sobre Fusarium oxysporum, Botrytis cinerea e Bipolaris sorokiniana. 
Ciência e Agrotecnologia, v.27, n.2, p. 249-254, 2003. 
 
SANGLARD, D.; ODDS, F.C. Resistance of Candida species to antifungal agents: 
molecular mechanisms and clinical consequences. The Lancet Infectious 
Diseases, v.2, n.2, p. 73-85, 2002. 
 
SANTOS, D.A.; HAMDAN, J.S. Evaluation of broth microdilution antifungal 
susceptibility testing conditions for Trichophyton rubrum. Journal of Clinical 
microbiology, v.43, n.4, p. 1917-1920, 2005.  
 
SANTOS, M.R.A.; LIMA, R.A.; FERNANDES, C.F.; SILVA, A.G.; FACUNDO, V.A. 
Antifungal activity of Piper marginatum L. (Piperaceae) essential oil on in vitro 
Fusarium oxysporum (Schlecht). Revista Saúde e Pesquisa, v.4, n.1, p. 09-14, 
2011. 
 
SANTOS, R.D.T. Perfil de susceptibilidade e resultados da associação de 
antifúngicos: um novo método. 55 p. Dissertação (Mestrado). Universidade de 
Lisboa, Faculdade de Ciências, 2010. 
 
SARTORATTO, A.; MACHADO, A.L.M; DELARMELINA, C.; FIGUEIRA, G.M.; 
DUARTE, M.C.T.; REHDER, V.L.G. Composition and antimicrobial activity of 
essential oils from aromatic plants used in Brazil. Brazilian Journal of 
Microbiology, v.35, n.4, p. 275-280, 2004. 
 
SHARMA, N.; TRIPATHI, A. Effects of Citrus sinensis (L.) Osbeck epicarp essential 
oil on growth and morphogenesis of Aspergillus niger (L.) Van Tieghen. 
Microbiological Research, v.163, n.3, p. 337-344, 2008. 
 
SIDRIM, J.J.C.; ROCHA, M.F.G. Micologia médica à luz de autores 
contemporâneos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
 
SILVA, J.P.L.; DUARTE-ALMEIDA, J.M.; PEREZ, D.V.; FRANCO, B.D.G.M. Óleo 
essencial de orégano: interferência da composição química na atividade frente a 
Salmonella Enteritidis. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v.30, n.1, p. 136-141, 
2010.  
 
SINGH, N. Impact of current transplantation practices on the changing epidemiology 
of infections in transplant recipients. The Lancet Infectious Diseases, v.3, n.3, p. 
156-161, 2003. 
 
SLAVIN, M.A.; CHAKRABARTI, A.  Opportunistic fungal infections in the Asia -Pacific 
region. Medical Mycology, v.50, n.1, p. 18-25, 2012. 
 
 



90 

�

�

SOUZA, E.L.; STAMFORD, T.L.M.; LIMA, E.O.; BARBOSA FILHO, J.M.; MARQUES, 
M.O.M. Interference of heating on the antimicrobial activity and chemical composition 
of Origanum vulgare L. (Lamiaceae) essential oil. Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, v.28, n.2, p. 418-422, 2008. 
 
SOUZA, N.A.B.; LIMA, E.O.; GUEDES, D.N.; PEREIRA, F.O.; SOUZA, E.L.; SOUSA, 
F.B. Efficacy of Origanum essential oils for inhibition of potentially pathogenic fungi.  
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v.46, n.3, p. 499-508, 2010. 
 
SOUZA, V.C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: guia ilustrado para 
identificação das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em 
APG II.  Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2005. 640p. 
 
STANZANI, M.; VIANELLI, N.; BANDINI, G.; PAOLINI, S.; ARPINATI, M.; BONIFAZI, 
F.; GIANNINI, B.; AGOSTINELLI, C.; BACCARANI, M.; RICCI, P. Successful 
treatment of disseminated Fusariosis after allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation with the combination of voriconazole and liposomal amphotericin B. 
Journal of Infection, v.53, n.6, p. 243-246, 2006. 
 
TASSOU, C.; KOUTSOUMANIS, K.; NYCHAS, G.J.E. Inhibition of Salmonella 
enteritidis and Staphylococcus aureus in nutriente broth by mint essential oil. Food 
Research International, v.33, n.3-4, p. 273- 280, 2000. 
 
THYAGARAJA, N.; HOSONO, A. Effect of spice extract on fungal inhibition. LWT - 
Food Science and Technology, v.29, n.3, p. 286-288, 1996. 
 
TOSTI, A.; PIRACCINI, B.M.; LORENZI, S.; IORIZZO, M. Treatment of 
nondermatophyte mold and Candida onychomycosis. Dermatologic Clinics, v.21, 
n.3, p. 491-497, 2003. 
 
TRAJANO, V.N., LIMA, E.O., SOUZA, E.L, TRAVASSOS, A., E.R. Propriedade 
antibacteriana de óleos essenciais de especiarias sobre bactérias contaminantes de 
alimentos. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v.29, n.3, p. 542-545, 2009. 
 
TRAJANO, V.N.; LIMA, E.O.; SOUZA, E.L.; TRAVASSOS, A.E.R. Inhibitory effect of 
the essential oil from Eugenia caryophyllata Thumb leaves on coalho chesse 
contaminating microorganisms. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v.30, n.4, p. 
1001-1006, 2010. 
 
ULTEE, A.; SLUMP, R.A.; STEGING, G.; SMID, E.J. Antimicrobial activity of 
carvacrol toward Bacillus cereus on rice. Journal of Food Protection, v.63, n.5, p. 
620- 624, 2000.  
 
ULTEE, A.; SMID, E.J. Influence of carvacrol on growth and toxin production by 
Bacillus cereus. International Journal of Food Microbiology, v.64, n.3, p. 373-378, 
2001. 
UPNMOOR, I. Cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. 
Guaíba: Agropecuária, 2003. 56 p. 



91 

�

�

 
VELLUTI, A.; MARÍN, S.; GONZALEZ, P.; RAMOS, A.J.; SANCHIS, V. Initial 
screening for inhibitory activity of essential oils on growth of Fusarium verticillioides, 
F. proliferatum and F. graminearum on maize-based agar media. Food 
Microbiology, v.21, n.6, p. 649–656, 2004. 
 
VENTURA, J.A. Taxonomia de Fusarium e seus segredos. Parte II – Chaves para 
identificação. Revisão Anual de Patologia de Plantas, v.8, p. 303-338, 2000. 
 
VIEGAS JÚNIOR, C.; BOLZANI, V.S. Os produtos naturais e a química medicinal 
moderna. Química Nova,  v.29, n.2, p. 326-337, 2006. 
 
VON HERTWIG, I.F. Plantas Aromáticas e Medicinais. Ícone Editora Ltda: São 
Paulo, SP,1986. 450 p. 
 
WIEDERHOLD, N.P.; NAJVAR, L.K.; BOCANEGRA, R.; GRAYBILL, J.R.; 
PATTERSON, T.F. Efficacy of Posaconazole as Treatment and Prophylaxis against 
Fusarium solani. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v.54, n.3, p. 1055–
1059, 2010. 
 
WINGARD, J.R.; LEATHER, H. A new era of antifungal therapy. Biology of Blood 
and Marrow Transplantation, v.10, p. 73-90, 2004. 
 
WONG-LEUNG, Y.L. Antibacterial activities of some Hong Kong plants used in 
Chinese medicine. Fitoterapia, v.69, n.1, p. 11-16, 1988. 
 
ZACARONI, L.M.; CARDOSO, M.G.; SOUZA, P.E.; PIMENTEL, F.A.; GUIMARÃES, 
L.G.L.; SALGADO, A.P.S.P. Potencial fungitóxico do óleo essencial de Piper 
hispidinervum (pimenta longa) sobre os fungos fitopatogênicos Bipolaris sorokiniana, 
Fusarium oxysporum e Colletotrichum gloeosporioides. Acta Amazonica, v.39, n.1, 
p. 193-198, 2009 . 
 
ZAROR, L.; ESPINEL-INGROFF, A. Pruebas de susceptibilidad fungica frente a 
antimicoticos. Boletín Micológico, v.4, n.2, p.77-90, 1989. 
 
ZOPPAS, B.C.A.; VALENCIA-BARRERA, R.M.; FERNÁNDEZ-GONZÁLES, D. 
Distribuição de esporos de Cladosporium spp no ar atmosférico de Caxias do Sul, 
RS, Brasil, durante dois anos de estudo. Revista Brasileira de Alergia e 
Imunopatologia, v.34, n.2, p. 55-58, 2011. 
 

 

 

 



 

�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 



 

�

�

ANEXO I 

 

 


