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RESUMO 

 

PINHEIRO, L. S. ATIVIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO DO ÓLEO ESSENCIAL DE 
Laurus nobilis L. (LOURO) SOBRE CEPAS DE Cryptococcus neoformans. 2013. 
78f. Dissertação (Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, 
Farmacologia). UFPB/CCS – João Pessoa – PB. 

 

Cryptococcus neoformans é uma levedura patogênica oportunista, com ampla 
distribuição geográfica, capaz de infectar os mais variados tipos de animais. No 
homem, a criptococose acomete principalmente o sistema nervoso central e 
pulmões, com menor frequência a pele, apresentando-se de uma forma geral com 
evolução grave e fatal. Indivíduos com o sistema imunológico comprometido são 
mais susceptíveis de desenvolver a criptococose, principalmente os acometidos pelo 
vírus da imunodeficiência humana. O tratamento convencional da criptococose 
utiliza antifúngicos potencialmente tóxicos por longos períodos e que vêm sendo 
alvo de resistência desses microrganismos, além dos elevados custos com o 
tratamento. Diante desse panorama, a busca por produtos naturais com 
propriedades antifúngicas têm sido uma alternativa promissora, com grande atenção 
dos estudiosos quanto à análise dos óleos essenciais e seus constituintes. Assim, o 
presente estudo teve como objetivo avaliar a atividade antifúngica in vitro do óleo 
essencial de Laurus nobilis L. (louro) sobre cepas de Cryptococcus neoformans. A 
composição química do óleo foi analisada por Cromatografia Gasosa acoplada a 
Espectrometria de Massas (CG/EM) e sua atividade antifúngica, avaliada pela 
determinação da concentração inibitória mínima (CIM) e concentração fungicida 
mínima (CFM), pela técnica de microdiluição. A cinética de morte microbiana e os 
efeitos sobre a micromorfologia também foram analisados. Os resultados da CG/EM 
revelaram a presença de sete fitoconstituintes majoritários, isoeugenol (57%), 
mirceno (15,9%), chavicol (9,3%), metileugenol (2,43%), linalol (2,14%), cariofileno 
(2,10%) e limoneno (2,02%). O óleo apresentou inibição do crescimento fúngico 
sobre 70% das 10 cepas ensaiadas, tendo a CIM estabelecida em 256 μg/mL e a 
CFM em 1024 μg/mL. A curva de morte microbiana apresentou efeito fungistático 
(redução < 3 log10UFC/mL a partir do inóculo inicial) nas concentrações de CIM/2, 
CIM, CIM x 2 e efeito fungicida (redução ≥3 log10UFC/mL a partir do inóculo inicial) 
na CIM x 4 a apartir das 2 horas. Não foi constatado alteração na micromorfologia da 
cepa LM 2601, selecionada para o estudo da cinética e da micromorfologia, quando 
submetida ao contato com o óleo essencial em diferentes concentrações. O óleo 
essencial de L. nobilis L. apresentou atividade antifúngica contra as cepas de C. 
neoformans testadas e dessa forma, pode representar um novo produto com 
potencial antifúngico no tratamento da criptococose. 

Palavras chave: Óleo essencial. Laurus nobilis L. Atividade antimicrobiana. 

Cryptococcus neoformans. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

PINHEIRO, L. S. ANTIFUNGAL ACTIVITY IN VITRO OF ESSENTIAL OIL Laurus 
nobilis L. (LAUREL) ON STRAINS Cryptococcus neoformans. 2013. 78f. 
Dissertação (Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, 

Farmacologia). UFPB/CCS – João Pessoa – PB. 

 
Cryptococcus neoformans is the opportunistic pathogenic yeast with broad 
geographic capable of infecting all kinds of animal distribution. In humans, 
cryptococcosis mainly affects the lungs and central nervous system, less frequently 
the skin, presenting in general with severe and fatal outcomes. People with 
compromised immune systems are more likely to develop cryptococcosis, especially 
those affected by human immunodeficiency virus. Conventional treatment of 
cryptococcosis potentially toxic antifungal use for long periods and that has been the 
target of resistance of these microorganisms, in addition to the high costs of 
treatment. Against this background, the searches for natural products with antifungal 
properties have been a promising alternative, with great attention of scholars as to 
the analysis of essential oils and their constituents. Thus, the present study aimed to 
evaluate the in vitro antifungal activity of essential oil of Laurus nobilis L. (Laurel) on 
strains of Cryptococcus neoformans. The chemical composition of the oil was 
analyzed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC / MS) and its 
antifungal activity, assessed by determining the minimum inhibitory concentration 
(MIC) and minimum  fungicide concentration (MFC) by microdilution. Its kinetic 
microbial death and the effects on the morphology were also analyzed. The results of 
GC / MS revealed the presence of seven phytochemicals, isoeugenol (57%), 
myrcene (15,9%), chavicol (9,3%), methyleugenol (2,43%), linalool (2,14%), 
caryophyllenne (2,10%) and limonene (2,02%). The oil showed fungal growth 
inhibition of 70% of the 10 strains tested, with MIC set at 256 µg/mL and 1024 µg/mL 
MFC. The curve of microbial death had a fungistatic effect (reduction <3 
log10UFC/mL from the initial inoculum) at concentrations of MIC / 2, MIC, MIC x 2 and 
fungicidal effect (reduction of ≥ 3 log10UFC/mL from the initial inoculum) in MIC x 4 
starting from 2 hours. Not being observed change in micromorphology of LM 2601 
strain, selected for the study of kinetics and micromorphology, when subjected to 
contact with the essential oil in different concentrations. The essential oil of L. nobilis 
L. showed antifungal activity against all strains of C. neoformans tested and thus may 
represent a novel antifungal product with potential in the treatment of cryptococcosis. 
 
 
Keywords: Essential oil. Laurus nobilis L. Antimicrobial activity. Cryptococcus 

neoformans. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Entre os fungos de interesse médico, encontram-se as leveduras, que são 

organismos unicelulares e apresentam formato oval ou esferoidal, com tipo de 

reprodução sexuada ou assexuada (ZAITZ et al., 2010). Esses microrganismos são 

considerados ubíquos e podem ser disseminados nos mais variados ambientes 

através de animais, insetos, humanos, água e vento (HAZEN, 1995). 

As infecções fúngicas são conhecidas por micoses e podem ser ocasionadas 

por patógenos primários que acometem indivíduos imunocompetentes, e também, 

associadas a patógenos oportunistas, que costumam ter o meio ambiente como 

reservatório e infectar indivíduos que foram expostos a uma dose elevada ou com 

estado imunológico deficiente (BURIK; MAGEE, 2001). 

As micoses oportunistas são consideradas atualmente um grande problema 

de saúde pública e vêm aumentando o número de infecções em indivíduos com 

sistema imunológico comprometido, incluindo pacientes infectados com HIV, 

transplantados e com câncer, atingindo grande parte da população mundial e 

trazendo sérias consequências quanto à diminuição da qualidade e expectativa de 

vida, podendo em alguns casos ser fatal (ESPINEL-INGROFF, 2009; JARVIS et al., 

2008; MASCHMEYER; HASS, 2008; SABLE et al., 2008; SEGAL et al., 2008). 

A criptococose é uma das infecções fúngicas oportunistas que vem 

assumindo papel de destaque devido à sua grande incidência em pacientes com 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), bem como, as dificuldades no 

tratamento, alta mortalidade no homem e em animais, com envolvimento do sistema 

nervoso central (SNC). Cryptococcus neoformans é um dos principais agentes 

etiológicos dessa micose, que apresenta a capacidade de infectar indivíduos sadios 

e imunodeficientes (CHAYAKULKEEREE; PERFECT, 2006; DROMER et al., 2004; 

FARIA, 2010; MIRZA et al., 2003; PUKKILA-WORLEY; MYLONAKIS, 2008; SINGH 

et al., 2008).  

Anualmente são registradas mais de 600.000 mortes em pacientes 

diagnosticados com a criptococose, especialmente em populações com acesso 

limitado aos cuidados de saúde (PARK et al., 2009). Uma vez que o tratamento 

dessa micose envolve um sistema terapêutico ainda com pequena disponibilidade 
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de agentes antifúngicos, alguns destes, com elevada toxicidade e resistência 

microbiana (GIROIS et al., 2006).  

As plantas medicinais e aromáticas têm sido objeto de muitos estudos a fim 

de encontrar compostos eficazes com menor toxicidade, já que apresentam 

importante fonte de compostos biologicamente ativos e podem ser utilizados para o 

tratamento de vários tipos de doenças infecciosas (NAKAMURA et al., 2004; 

OLIVEIRA et al., 2006; PRABUSEENIVASAN; JAYAKUMAR; IGNACIMUTHU, 2006; 

SAAD, 2010). Diversos produtos obtidos de plantas medicinais são relacionados 

cientificamente quanto às suas propriedades antifúngicas, como os óleos essenciais, 

as cumarinas, os terpenos, os flavonóides, as amidas, as imidas e os alcalóides 

(AQUINO et al., 2003; GAYOSO et al., 2005; MOREIRA et al., 2007).   

Os óleos essenciais são produzidos a partir do metabolismo secundário das 

plantas e considerados importantes em diversas funções necessárias à 

sobrevivência do vegetal, como mecanismo de defesa contra microrganismos 

(GONÇALVES et al., 2003; SIQUI; SAMPAIO; SOUSA, 2000). Desde a antiguidade, 

são conhecidos através das suas propriedades antibacterianas e antifúngicas 

(CAVALEIRO et al., 2006; COWAN, 1999; TENPONE et al., 2008).  

Laurus nobilis L. pertence à família Lauraceae, é uma planta aromática de 

pequeno porte, conhecida popularmente como louro. É bastante utilizada pelas 

indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética. As folhas secas são consideradas 

ingredientes importantes no preparo de alimentos, e o óleo essencial, é um 

complemento valioso no aroma de vários tipos de produtos alimentares, 

especialmente carnes, salsichas, sopas enlatadas e produtos de panificação 

(PATRAKAR; MANSURIYA; PATIL, 2012). 

As propriedades antimicrobianas e inseticidas tornaram o uso dessa planta 

frequente para a conservação de alimentos pela indústria alimentícia. Na medicina 

popular, é utilizada em processos reumáticos, dermatites, problemas 

gastrointestinais, tais como a distensão epigástrica, digestão prejudicada e 

flatulência. O extrato aquoso tem uso popular anti-hemorroidal, anti-reumático, 

diurético, como um antídoto para picadas de cobra e para o tratamento de dores de 

estômago (BAYTOP, 1984; GULCIN, 2006). 

Diante da importância clínica e epidemiológica da criptococose, novas 

pesquisas são de grande importância para contribuir com opções terapêuticas mais 

eficazes e seguras, a baixo custo para a população, avaliando-se as possibilidades 
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de sucesso no tratamento. É de fundamental importância a busca por agentes 

antifúngicos menos tóxicos, sendo os produtos derivados de plantas medicinais 

excelentes alternativas para esse propósito. Assim, o objetivo desse estudo foi 

investigar a atividade antifúngica in vitro do óleo essencial de Laurus nobilis L. 

(louro) contra cepas de Cryptococcus neoformans. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 Avaliar a atividade antifúngica, in vitro, do óleo essencial de Laurus nobilis 

L. (louro)  contra cepas de Cryptococcus neoformans  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os constituintes presentes no óleo essencial de Laurus nobilis L. 

 Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração 

Fungicida Mínima (CFM) do óleo essencial de L. nobilis L. 

 Avaliar o efeito do óleo essencial sobre a micromorfologia das leveduras de 

C. neoformans em estudo 

 Avaliar a interferência do óleo essencial de L. nobilis L. sobre a cinética de 

crescimento das cepas fúngicas  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1  O GÊNERO Cryptococcus 

 

O gênero Cryptococcus compreende mais de 38 espécies, e entre essas, 

estão as leveduras patogênicas, os principais agentes etiológicos da criptococose, 

relacionadas às espécies Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii 

(KANTARCIOGLU et al., 2007), que receberam essa classificação baseando-se nas 

diferentes propriedades antigênicas da cápsula e variados genótipos moleculares 

(FRANZOT ; SALKIN; CASADEVALL, 1999; IKEDA et al., 1982).  

Cryptococcus neoformans é uma levedura capsulada, pertencente à classe 

dos Basidiomycetes, considerado um importante patógeno oportunista em homens e 

animais (CHAYAKULKEEREE; PERFECT, 2006; HEITMAN et al., 2011). Devido às 

suas características saprófita e cosmopolita, o fungo pode ser normalmente 

encontrado em solos contaminados com excremento de aves e vegetais em 

decomposição (HEITMAN; LIN, 2006; SORREL; ELLIS, 1997; STEENBERGEN; 

CASADEVALL, 2003). 

Macroscopicamente, C. neoformans apresenta-se com colônias de coloração 

branca a creme, brilhante, com textura mucoide, margem lisa e inteira, com 

crescimento após três dias de incubação em temperatura de 25 a 37 º C, utilizando-

se para isso os meios como Agar Sabourad dextrose (ASD) a 2% (Figura 1 A) ou 

Agar extrato de malte (CONSENSO EM CRIPTOCOCOSE, 2008; FARIA, 2010).  A 

levedura tem uma micromorfologia que compreende 3 a 8 µm de diâmetro, formados 

por brotamento único ou múltiplo, envoltos por uma cápsula característica, 

visualizados por microscopia ótica (Figura 1 B).  
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Figura 1 – Características morfológicas de Cryptococcus neoformans  

     

Fonte: PINHEIRO (2013). 
 
A: Macromorfologia, colônias após 3 dias de crescimento em ASD a 35º C, apresentando 
coloração branca a creme, brilhante, com textura mucóide. 
B: Micromorfologia, presença de leveduras capsuladas, com brotamento único ou múltiplo. 
Baar: 100µm (400x).  
 

O fungo é conhecido por resistir à imunidade do hospedeiro através de 

diversos fatores de virulência (MATSUMOTO et al., 2011). A cápsula, o principal 

fator de virulência, é constituída de material polissacarídico que permite a 

sobrevivência da levedura em diversos ambientes e no hospedeiro exibe capacidade 

fagocítica e imunossupressora, diferenciando os diversos sorotipos do C. 

neoformans (BOSE et al., 2003; CHERNIAK, 1994; DOERING, 2009; LEITE, 2010). 

Cryptococcus neoformans apresenta cinco sorotipos (A, B, C, D e AD), sendo 

subdividido em três variedades: variedade grubii (sorotipo A), variedade neoformans 

(sorotipos D e AD) e variedade gattii (sorotipos B e C), recentemente designada 

como uma espécie, denominando-se Cryptococcus gattii. Os tipos moleculares 

variam de VNI a VNIV para Cryptococcus neoformans e VGI a VGIV para 

Cryptococcus gattii (CHAYAKULKEEREE; PERFECT, 2006; FRANZOT et al., 1999; 

SPEED; DUNT, 1995). 

Uma propriedade interessante dessa levedura capsulada está na capacidade 

de alternar o seu crescimento da forma leveduriforme para a forma filamentosa 

durante o ciclo sexual, embora não seja classificado como fungo dimórfico, por conta 

da predominância da sua forma leveduriforme no ambiente e no ser humano 

(KOZUBOWSKI; HEITMAN, 2012). Esse ciclo de vida é composto por fase 

assexuada e sexuada. Na fase sexuada coexistem as formas de basidiósporos e 

A B 
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hifas, onde na fase assexuada existem as formas leveduriformes (KWON-CHUNG, 

1976). 

3.2  FATORES DE VIRULÊNCIA 

 

C. neoformans apresenta uma variedade de fatores de virulência, dentre os 

mais importantes, destacam-se a cápsula polissacarídica que circunda a parede 

celular e o diferencia de outros fungos patogênicos (Figura 2), a síntese de 

melanina, a secreção de urease e fosfolipase, e a capacidade de sobreviver à 

temperatura de 37º C (COX et al., 2000, 2001; DOERING, 2009; GOMEZ; 

NOSANCHUK, 2003). 

 

Figura 2 – Superfície celular de C. neoformans 

 

Fonte: Adaptado de http://www.scq.ubc.ca/a-peach-of-a-pathogen-cryptococcus-
neoformans/ 

 

Os polissacarídeos constituintes da cápsula são o glucuronoxilomanana, 

galactoxilomanana e manoproteínas que apresentam vários mecanismos 

imunomodulatórios sobre a resposta do hospedeiro, como a supressão da 

imunidade mediada por células T, inibição da fagocitose e tolerância imunogênica 

(QUEIROZ et al., 2008). 

A melanina que está presente na parede do fungo, como mostrado na figura 

2, é proveniente de substratos contendo dopamina e da ação de enzimas como a 

fenoloxidase. Como o cérebro é rico em substratos para a fenoloxidase, tais como a 
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Parede celular 
(melanina) 
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Microcorpo 
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http://www.scq.ubc.ca/a-peach-of-a-pathogen-cryptococcus-neoformans/
http://www.scq.ubc.ca/a-peach-of-a-pathogen-cryptococcus-neoformans/
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dopamina, esta seria uma possível explicação para o tropismo desta levedura pelo 

sistema nervoso (CONSENSO EM CRIPTOCOCOSE, 2008). Além disso, a melanina 

confere resistência ao estresse ambiental, protegendo o fungo da radiação 

ultravioleta (UV), dissecação e em temperaturas extremas (LANGFELDER et al., 

2003). 

A urease tem a propriedade de catalisar a hidrólise da uréia em amônia e 

carmabamato, em condições fisiológicas, promovendo aumento do pH. E essa 

alcalinização favorece a sobrevivência do fungo no fagolisossoma (COX et al., 

2000). A fosfolipase do tipo B1 (PLB1) tem a propriedade de destruir os 

componentes da membrana celular, ocasionando a lise das células do hospedeiro 

infectado (COX et al., 2001; STEENBERGEN; CASADEVALL, 2003). 

A temperatura é uma característica importante ao ambiente de sobrevivência 

do fungo, que cresce bem entre 25 e 37º C, e sob elevadas condições de 

temperatura, tem seu crescimento inibido (CASADEVALL; PERFECT, 1998; 

MITCHELL; PERFECT, 1995). Essa capacidade de sobreviver e se replicar a 37 ºC 

é denominada termotolerância, sendo muito importante para o fungo invadir o tecido 

e causar infecção (BUCHANAN; MURPHY, 1998). 

 

3.3  ASPECTOS GERAIS DA CRIPTOCOCOSE E EPIDEMIOLOGIA 

 

A criptococose é uma doença micótica sistêmica que acomete principalmente 

o sistema nervoso central ou pulmões, e menos frequente, o sangue, a pele, ossos e 

a próstata. A doença é considerada oportunista por causa da grande incidência em 

pacientes com deficiente imunidade celular, associado ao vírus HIV, transplante de 

órgãos sólidos, tratamento com corticosteroides e doenças linfoproliferativas 

(BADDLEY et al., 2011; MARTINS et al., 2011).  

A infecção é esporádica apresentando variações de acordo com o agente 

etiológico e a localização geográfica (SEVERO et al., 2009). Cryptococcus 

neoformans tem distribuição mundial, pode estar colonizando principalmente fezes 

secas de pombos e acomete indivíduos imunodeficientes. Em contraste, 

Cryptococcus gattii está presente como contaminante de árvores em regiões 

tropicais e subtropicais, causando infecções respiratórias e disseminadas em 

indivíduos imunocompetentes (KIDD et al., 2004; SORREL; ELLIS, 1997; SPEED; 

DUNT, 1995). 
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O trato respiratório é a porta usual de entrada para o organismo, por inalação 

de basidiósporos ou leveduras dissecadas encontradas em fontes ambientais. Após 

a invasão dos pulmões, o microrganismo pode tornar-se forma latente por longos 

períodos em indivíduos imunocompetentes até que um comprometimento 

imunológico apareça. A infecção pode então difundir-se via hematológica a qualquer 

parte do corpo, mais notavelmente para o SNC (Figura 3) (HAYNES et al., 2011; 

MICHEL; PERFECT, 1995; WAJID et al., 2005). 

 

Figura 3 – Esquema representativo da virulência de C. neoformans. 

 

 

Fonte: Adaptado de IDNURM et al., 2005. 
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A criptococose é uma das micoses com maior facilidade de diagnóstico, 

devido ao tropismo neurológico, presença de cápsula característica, abundância de 

elementos fúngicos nas lesões e no Líquor, diagnóstico imunológico e coloração 

tecidual específica. Os materiais clínicos obtidos a partir de lavado brônquico, 

Líquido Cefalorraquidiano (LCR), urina, pus de abscesso, fragmentos de tecido, 

aspirados de medula óssea e de gânglios, podem ser analisados por microscopia 

através do exame direto do fungo numa preparação com tinta da China/tinta 

nanquim (CONSENSO EM CRIPTOCOCOSE, 2008; QUEIROZ et al., 2008). 

Dos pacientes acometidos com a doença, 80% foram associados com a 

infecção por HIV em todo o mundo (DROMER et al., 1996; 2004; HAJJEH et al., 

1999). E mesmo com a era da terapia antirretroviral, ainda 6 a 10% dos pacientes 

submetidos a esse tipo de tratamento, têm acesso limitado aos medicamentos e são 

diagnosticados com a criptococose (MIRZA et al., 2003). 

A doença é mais frequente em adultos, com alguns casos já relatados na 

literatura em crianças (PAPPALARDO; MELHEM, 2003). Um estudo realizado no 

Brasil entre os anos de 1972 a 1996, com pacientes em idade variando de 8 meses 

a 79 anos, foi analisado que a criptococose foi mais comum em um terço dos 

indivíduos em idade inferior a 15 anos (DARZÉ et al., 2000). 

A criptococose associada a AIDS é muito comum em países do sudeste 

africano e asiático. Na Tailândia, 19% dos pacientes portadores do HIV 

desenvolveram a criptococose, entre os anos de 1994 e 1998, tornando a meningite 

criptocócica muito comum nas comunidades, superando as ocasionadas por 

bactérias e as tuberculosas (BICANIC; HARRISON, 2004). 

No Brasil, a criptococose por C. neoformans ocorre em todas as regiões, 

sendo considerada a terceira causa de infecção no sistema nervoso central em 

pacientes com a AIDS (PINTO JUNIOR et al., 2006). Uma pesquisa realizada nos 

anos de 1890-2002 revelou que dos 215.000 casos de AIDS notificados no Brasil, 

6% foram diagnosticados com a criptococose (NUCCI et al., 2010). As regiões Norte 

e Nordeste do Brasil são áreas endêmicas para a criptococose pelo agente C. gattii, 

compreendendo os estados do Amazonas (AM), Roraima (RO), Pará (PA), Piauí 

(PI), Bahia (BA) e Pernambuco (PE) (MORA et al., 2010; PINTO JUNIOR et al., 

2010; SEVERO et al., 2009). 

Em países desenvolvidos, onde a medicina tem passado por constantes 

avanços e o aumento de transplantes de órgãos torna a utilização de 
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corticosteroides e outros agentes imunossupressores uma prática comum, promove-

se com isso frequentemente a reativação da criptococose (HAGE et al., 2003; NATH 

et al., 2005).  

O agente C. neoformans var. grubii (sorotipo A) é o mais comum entre os 

outros sorotipos encontrados em espécimes clínicos em todo mundo, relacionando-

se com 95% dos casos de criptococose, já o C. neoformans var. neoformans 

(sorotipo D) é mais prevalente nos países europeus e nos Estados Unidos, e o C. 

gattii (sorotipos B e C) ainda são encontrados em áreas de clima tropical e 

subtropical. No Brasil, a prevalência dos sorotipos ocorre em B, D e AD (BENNETT; 

KWON-CHUNG; HOWARD, 1977; JENNEY et al., 2004; NISHIKAWA et al., 2003). 

 

3.4  TRATAMENTO 

 

O tratamento da criptococose está relacionado à utilização de medicamentos 

padronizados pelo NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), 

através do Mycoses Study Groups, Infections Diseases Society of America 

(PERFECT et al., 2010).  

Dentre os agentes antifúngicos, é mais comum o uso da anfotericina B, 5-

fluorocitosina e fluconazol ou itraconazol, administrados em associação ou de forma 

individualizada. No início do tratamento pode ser usado a Anfotericina B associado a 

5-fluorocitosina, onde para tratamentos mais prolongados é recomendado o uso do 

fluconazol (SAAG et al., 2000). 

A anfotericina B (Figura 4) é um antibiótico poliênico pertencente à classe dos 

macrolídeos. Age nas células fúngicas por interação com os esteróis da membrana, 

resultando na formação de poros aquosos, e ocasionando assim um aumento de 

permeabilidade, perda de componentes citoplasmáticos e morte celular 

(GHANNOUM; RICE, 1999; SANGLARD, 2002). Esse fármaco é ativo contra a 

maioria dos fungos filamentosos e leveduriformes, sendo considerado o padrão-ouro 

no tratamento de micoses disseminadas ocasionadas por vários microrganismos 

(RANG; DALE; RITTER, 2007). 
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Figura 4 – Estrutura química da anfotericina B 

 
Fonte: BRAUTASET et al., 2011. 

 

A toxicidade da anfotericina B torna o seu uso limitado devido aos efeitos 

nefrotóxicos, observados nos primeiros dias após o uso clínico, através de distúrbios 

eletrolíticos (OSTROSKY-ZEICHNER et al., 2003; ODDS; BROWN; GOW, 2003; HA 

et al., 2011. No entanto, o interesse clínico por esse fármaco é justificado devido à 

sua alta potência, amplo espectro de ação, efeito fungicida e raros aparecimentos de 

resistência entre os fungos patogênicos (BRAUTASET et al., 2011; EGGIMAN; 

GARBINO; PITTET, 2003; AKINS, 2005. 

Os derivados azólicos, representados nesse grupo pelo fluconazol (Figura 5) 

e o itraconazol, são agentes fungistáticos de uso sistêmico que também têm como 

alvo o ergosterol da membrana fúngica, provocando a inibição da citocromo P450 

lanosterol 14--desmetilase, ocasionando a diminuição do ergosterol e acúmulo de 

precursores do esterol, principalmente, os esteróis metilados, resultando assim, 

numa membrana plasmática com estruturas e funções alteradas (GHANNOUM; 

RICE, 1999; SANGLARD, 2002). Essas alterações na membrana comprometem as 

funções de determinados sistemas enzimáticos ligados à membrana, como a 

ATPase e as enzimas do sistema de transporte de elétrons, resultando na inibição 

do crescimento e replicação dos fungos (BENNETT, 2006; DODDS-ASHLEY, 2006; 

MOHR et al., 2008).  
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Figura 5 – Estrutura química do fluconazol 

 

 

 

 

 

Fonte: PASQUALOTTO; DENNING, 2008.  

 

Um incoveniente dos azóis, principalmente do flucozanol, encontra-se no fato 

de que o seu uso prolongado durante a terapia da criptococose, em pacientes com 

AIDS, pode ocasionar a resistência do Cryptococcus, justificando o seu uso em 

intervalos de tempos definidos (FRIESE et al., 2001).  

A 5-fluorocitosina é uma pirimidina fluorada (BENNETT, 2006), como 

mostrado na figura 7, que tem a capacidade de penetrar na célula fúngica por ação 

de uma permease, sendo transformada em 5-fluorouracil pela ação da enzima 

citosina desaminase. O 5-fluorouracil é convertido a ácido 5-fluorouridílico (FUMP) 

pela enzima UMP-pirofosforilase, o qual é fosforilado e incorporado ao RNA, 

ocasionando a inibição da síntese proteica. Outro possível mecanismo ocorre 

através da ação sobre a enzima timidilato sintase, inibindo a síntese do DNA e 

divisão celular. Portanto, a fluorocitosina interfere no metabolismo das pirimidinas, 

DNA, RNA  e síntese proteica (GHANNOUM; RICE, 1999; MATHEW; NATH, 2009). 

 

Figura 6 – Estrutura química da 5-fluorocitosina 
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Fonte: BENNETT, 2006.  

Esse fármaco é o único antimetabólito disponível e a sua ação fungicida pode 

ser obtida apenas em alguns fungos que apresentam as enzimas necessárias para a 

conversão em 5-fluorouracil, como as leveduras do gênero Candida e Cryptococcus 

neoformans (MATHEW; NATH, 2009; PFALLER et al., 2002).  

A fluorocitosina é pouco utilizada na terapia antifúngica devido ao seu limitado 

espectro de ação e toxicidade, relatados por problemas gastrintestinais e 

hematológicos, como também, ao rápido desenvolvimento de cepas resistentes 

quando utilizado de maneira individualizada (WILSON; DREW; PERFECT, 2009), de 

forma que, o seu uso tem sido associado em combinação com a anfoterina B, como 

combinação sinérgica importante no tratamento de infecções graves sistêmicas 

(RANG; DALE; RITTER, 2007). 

 

3.5  RESISTÊNCIA AOS ANTIFÚNGICOS 

 

Em se tratando do agente C. neoformans, o aumento da resistência aos 

agentes antifúngicos é um dado recente, dos últimos 20 anos, e os principais 

mecanismos de resistência utilizados pelos fungos estão relacionados à produção 

de bombas de efluxo capazes de expulsar o medicamento da célula fúngica, 

modificações na membrana plasmática que dificultam a permeabilidade ou captação 

da droga, alterações estruturais no sítio de ligação das drogas, e em alguns casos, 

diminuição dos alvos moleculares (DEISING; REIMANN; PASCHOLATI, 2008; 

FERREIRA et al., 2005). 

C. neoformans tem apresentado resistência aos antifúngicos utilizados na 

prática clínica, trazendo como consequências o insucesso de algumas terapias. A 

resistência aos medicamentos da classe dos azólicos tem sido relacionada 

principalmente em pacientes com AIDS e outros tipos de imunossupressão, como 
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também, os pacientes submetidos a tratamentos prolongados nos casos de 

meningite por C. neoformans (GHANNOUM; RACE, 1999; PEREA; PATTERSON, 

2002; POSTERARO et al., 2003; WHITE; MARR; BOWDEN, 1998). Foi descoberto 

recentemente um gene de C. neoformans capaz de codificar um transportador ABC, 

denominado AFR1(antifungal resistence 1, denominado CnAFR1), que está 

envolvido na resistência ao fluconazol (SANGUINETTI et al., 2006). 

A resistência de algumas cepas de C. neoformans ao fluconazol tem sido 

demonstrado como efeito à pressão exercida pelo fármaco promovendo várias 

duplicações cromossômicas, como a encontrada no cromossomo 1, intimamente 

relacionada com dois genes, ERG11, que é o alvo do fluconazol, e o AFR1, que é o 

transportador dos azoles pelo C. neoformans (SIONOV et al., 2010). 

Em relação à anfotericina B, a resistência a este antifúngico ocorre 

geralmente em pacientes tratados previamente com os derivados azólicos, 

provavelmente através de uma alteração na membrana celular fúngica, já que o 

ergosterol é o alvo deste antifúngico (GHANNOUM; RACE, 1999; PEREA; 

PATTERSON, 2002). 

A 5-fluorocitosina também apresenta relatos de resistência, como resultado 

da diminuição de sua incorporação à célula, ocasionada pela perda da atividade da 

permease, bem como, pode estar relacionada à perda da atividade da enzima 

responsável pela conversão do ácido 5-fluorouridílico (FUMP) (GHANNOUM; RACE, 

1999; WHITE; MARR; BOWDEN, 1998). 

O desenvolvimento de cepas resistentes às drogas utilizadas na clínica, bem 

como, a sua toxicidade, os elevados custos dos medicamentos, interações 

medicamentosas, biodisponibilidade insuficiente das drogas antifúngicas 

(CAVALEIRO et al., 2006; KHAN et al., 2010; MARUI et al., 2010; SAAD, 2010), têm 

motivado a busca de novos agentes antifúngicos mais seguros e eficazes (FENNER 

et al., 2006).  

 

3.6  PRODUTOS NATURAIS  

 

O uso de plantas medicinais é considerado uma prática antiga e esses 

conhecimentos vem sendo difundidos pelas populações ao longo do tempo, 

constituindo-se como integrante da cultura de alguns povos (AGRA; FREITAS; 

BARBOSA-FILHO, 2007; OLIVEIRA et al., 2007). Os estudos que comprovem os 
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seus benefícios são essenciais para que a utilização desses produtos sejam 

baseados na sua atividade terapêutica, uma vez que apresentam grande 

importância econômica e para a saúde (RAHMAN et al., 2004; YUNES; PEDROSA; 

CECHINEL-FILHO, 2001).  

As plantas constituem uma fonte inesgotável de compostos naturais 

potencialmente ativos, produzidos a partir do seu metabolismo (CARDOSO; SHAN; 

SOUZA, 2001). O metabolismo primário desses vegetais produz substâncias 

necessárias a sua sobrevivência, incluindo os lipídeos, glicídeos, protídeos e 

nucleotídeos, que apresentam funções bem definidas. E a partir desse metabolismo, 

rotas biossintéticas diversas e frequentemente desconhecidas, originam os 

metabólitos secundários, que são encontrados em pequenas concentrações em 

grupos de plantas e essenciais à adaptação e perpetuação da espécie no 

ecossistema (POSER; MENTZ, 2004; SANTOS, 2004).  

Devido a grande versatilidade de aplicações, os produtos obtidos de plantas 

medicinais, são fontes preferenciais para a pesquisa farmacológica e o 

desenvolvimento de drogas (BARIS et al., 2006; BRASIL, 2006). Estudos realizados 

com ervas aromáticas, extratos, óleos essenciais e constituintes químicos isolados, 

têm demonstrado resultados satisfatórios em relação à inibição de patógenos 

oportunistas, patógenos primários e de toxinas microbianas (SOUZA et al., 2005). E 

as principais classes de compostos antimicrobianos de origem vegetal, encontram-

se atribuídas a metabólitos secundários, relacionadas a alcalóides, lecitinas, 

polipeptídeos, fenóis e terpenos (CATÃO et al., 2010).  

A avaliação das propriedades antifúngicas dos produtos vegetais tem  

ocorrido principalmente, devido ao aumento da importância clínica que as infecções 

fúngicas tem recebido, diante do progressivo desenvolvimento da resistência aos 

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

O Brasil apresenta a maior diversidade genética vegetal do mundo, contando 

com mais de 55.000 espécies catalogadas em um total de 350.000 a 550.000 

espécies, onde muitas são endêmicas de uma região e ainda não foram estudadas 

sob seu ponto de vista fitoquímico e farmacológico (SIMÕES et al., 2002), o que 

representa que grande parte de compostos bioativos ainda não foi descoberta 

(CATÃO et al., 2010) e pode ser a fonte para obtenção de novas substâncias com 

finalidade terapêutica (CARVALHO et al., 2007).  
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Baseando-se nesses aspectos, o governo brasileiro tem incentivado a 

valorização do conhecimento associado às plantas medicinais como medida de 

acesso da população aos medicamentos, e nesse sentido, em 2006 foram 

implementadas a Política Nacional e Práticas Integrativas e Complementares no 

Sistema Único de Saúde (SUS), bem como, a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos, no sentido de alocar os estudos voltados às propriedades 

biológicas das plantas almejando a contribuição com novos agentes terapêuticos 

(BRASIL, 2006). 

Visto que a junção de diversas áreas de conhecimento, tais como: a 

etnobotânica, que estuda a medicina tradicional e popular; a fitoquímica, que realiza 

o isolamento, purificação e caracterização de princípios ativos; a farmacologia, que 

investiga os efeitos farmacológicos; a química orgânica sintética, que avalia as 

transformações químicas de princípios ativos; a química orgânica e farmacologia, 

que avalia os efeitos da relação estrutura/atividade e dos mecanismos de ação dos 

princípios ativos e a realização das formulações para a produção de fitoterápicos, 

podem representar um meio promissor e eficaz para a descoberta e aplicação de 

novos medicamentos (MACIEL et al., 2002).  

 

3.7  ÓLEOS ESSENCIAIS E Laurus nobilis L. 

 

Os óleos essenciais são compostos naturais, voláteis, solúveis em lipídeos e 

em solventes orgânicos, caracterizados por um forte odor e produzidos por plantas 

aromáticas a partir do metabolismo secundário desses vegetais. Geralmente, são 

obtidos através da destilação a vapor e conhecidos por suas atividades bactericidas, 

virucidas, atifúngicas e propriedades medicinais das suas fragâncias. 

Aproximadamente, 3000 tipos de óleos essenciais são conhecidos, e destes, 300 

são comercialmente importantes para as indústrias farmacêutica, agronômica, 

alimentícia, sanitária, cosmética e de perfumes (BAKKALI et al., 2008). 

Devido à atenção que os produtos naturais vem recebendo na atualidade, 

através óleos essenciais, é importante desenvolver uma melhor compreensão do 

seu modo de ação biológica para novas aplicações na área da saúde humana, na 

agricultura e no meio ambiente. Alguns deles constituem alternativas eficazes ou 

complementam o uso de compostos sintéticos produzidos na indústria, sem 

apresentar os mesmos efeitos secundários (CARSON; RILEY, 2003). 
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Estudos têm revelado que a atividade antimicrobiana de especiarias 

dependem da sua composição química, que é determinada pelo genótipo da planta 

e é muito influenciada por vários fatores, tais como, a origem geográfica e ambiental, 

e as condições agronômicas (YESIL-CELIKTAS et al., 2007). 

A família Lauracea compreende 32 gêneros com cerca de 2000 a 2500 

espécies, dentre as quais a espécie Laurus nobilis L. faz parte como membro 

(OZCAN et al., 2010), sendo considerada uma espécie nativa da região do 

Mediterrâneo, cultivada em muitos países com clima moderado e subtropical 

(DERWICH; BENZIANE; BOUKIR, 2009).  

Laurus nobilis L. é uma árvore perenifólia com múltiplas ramificações, que 

cresce a cerca de 10 m de altura, apresentando folhas simples, coriáceas, verde-

escuras e aromáticas (figura 7). As flores são pequenas, contendo poucos lóbulos, 

masculinas e femininas, separadas na mesma planta, com coloração amarela. O 

fruto apresenta 10 - 15 mm, ovóide, suculento, com coloração roxa e pequena 

semente (LORENZI et al., 2003; PATRAKAR; MANSURIYA; PATIL, 2012).  

 
Figura 7 – Laurus nobilis L., imagem da planta. 

 

 
Fonte: http://sociedade-e-seresvivos.blogspot.com.br/2011/01/loureiro-laurus-nobilis.html 

 

A folha é a parte da planta mais utilizada para fins medicinais (LORENZI, 

2002; PANIZZA, 1997). Estudos fitoquímicos tem revelado a presença de 

terpenóides, antocianinas e glicosídeos (PATRAKAR; MANSURIYA; PATIL, 2012). 

Na indústria de alimentos, os óleos essenciais presentes nas folhas são amplamente 
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utilizados como realçadores de sabor para alimentos e produtos de confeitaria 

(MARION et al., 1994). 

Devido ao grande número de relatos na literatura relacionados as suas 

propriedades antimicrobianas (FIORINI et al.,1997; OZCAN; ERKMEN, 2001; 

OZCAN et al., 2010; SANGUN et al., 2007; SIMIC; KUNDAKOVIC; KOVACEVIC, 

2003), o óleo essencial de L. nobilis L. foi escolhido para a realização desse estudo.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 LOCAL DO TRABALHO 

 
Os ensaios para a análise da atividade antifúngica do óleo essencial de L. 

nobilis L. (louro) foram realizados no Laboratório de Micologia do Departamento de 

Ciências Farmacêuticas (DCF) no Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A análise dos constituintes do óleo 

essencial foi realizada no Laboratório Unificado de Desenvolvimento e Ensaio de 

Medicamentos (LUDEM) do DCF/CCS/UFPB. 

 

4.2 MATERIAL BOTÂNICO 

 

Foi utilizado o óleo essencial de L. nobilis L. para os ensaios de atividade 

antifúngica, selecionado a partir de uma triagem realizada previamente com cinco 

óleos essenciais disponíveis no Laboratório de Micologia/CCS/UFPB. O óleo 

essencial de L. nobilis L. foi adquirido da Empresa Quinarí® Casa das Essências 

(Ponta Grossa, Paraná, Brasil), sendo extraído a partir das folhas por destilação a 

vapor. Esse produto cumpriu os requisitos de pureza especificados pela Food and 

Agriculture Organization (FAO) e a World Health Organization (WHO) sobre aditivos 

alimentícios, e seus parâmetros de qualidade foram descritos em um boletim técnico 

enviado pela empresa (Tabela 1).  

 
Tabela 1 - Boletim técnico do óleo essencial de L. nobilis L. (louro) 

Itens Especificações 

Aparência Líquido 

Cor Amarelo acastanhado 

Odor Característico 

Densidade 0,964 g/cm3 

Índice de Refração 1,5135 

Rotação específica -0,56º 

Fonte: Quinari Casa das Essências. Responsável Técnico: José Eduardo Cintra de Pinheiro, 
CRQ nº: 4446531 4ª região. 
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O óleo foi conservado em frasco âmbar e mantido sob refrigeração em 

temperatura inferior a 4ºC. As emulsões foram preparadas em diferentes 

concentrações no momento da execução dos ensaios, conforme o protocolo de 

Allegrini; Bouchberg; Maillols (1973). Em um tubo estéril foi adicionado o óleo 

essencial em estudo, solubilizado em 5% de dimetilsulfóxido (DMSO) e 2% de 

Tween 80 (INLAB/Indústria Brasileira). Em seguida, quantidades suficientes de água 

destilada esterilizada foram adicionadas para completar o volume de 2 mL. A mistura 

foi agitada por 5 minutos em aparelho Vortex (Fanem). E através de diluições em 

água destilada ou no próprio meio de cultura foram obtidas as concentrações iniciais 

de 1024µg/mL, desejadas para a execução dos ensaios biológicos. 

 

4.3 MICRO-ORGANISMO 

 

Foram selecionadas para a execução deste trabalho dez cepas de C. 

neoformans: FCF10, LM 0109, LM 310, ICB 59, LM 0310, LM 2601, LM 2301, LM 

1909, FCF 119 e LM 5, previamente isoladas e identificadas, obtidas da coleção do 

Laboratório de Micologia da Universidade Federal da Paraíba. Todas as cepas foram 

mantidas em tubos de ensaio contendo ágar Sabourad dextrose (ASD) sob 

refrigeração (4 ºC) e em estufa (35 ºC) no Laboratório de Micologia. 

 

4.4 MEIOS DE CULTURA 

 
Os meios de cultura utilizados foram o ASD (Difco Lab., USA) para 

manutenção dos microrganismos, ensaio de cinética e Concentração Fungicida 

Mínima (CFM); caldo Sabouraud dextrose – CSD (Difco Lab., USA) para 

determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM), CFM e ensaio de cinética; e 

ágar-fubá (Himédia, Índia) para o ensaio de microcultivo, todos preparados conforme 

as instruções do fabricante, sendo solubilizados em água destilada e esterilizados 

em autoclave a 121ºC, 1 atm, por 15 minutos. 
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4.5 INÓCULO 

 

A preparação do inóculo foi realizada a partir de culturas recentes de cada 

uma das dez cepas selecionadas de C. neoformans, previamente cultivadas em 

tubos estéreis contendo ASD inclinado e incubados a 35 ºC por 24 - 72 horas para 

atingirem crescimento satisfatório. As colônias recentes foram então submetidas a 

raspagens (cerca de 3 a 5 colônias) com o auxílio de uma alça de platina em “L” e 

cobertas com 5 mL de solução salina estéril (8,5 g/L NaCl, salina a 0,85%). A 

suspensão resultante foi agitada em Vortex (Fanem) durante 2 minutos, comparada 

e ajustada à suspensão de sulfato de bário do tubo 0,5 da escala de MacFarland, a 

qual corresponde a um inóculo de aproximadamente 106 unidades formadoras de 

colônias/mL (UFC/mL). Foi realizado também a contagem celular em câmara de 

Neubauer a fim de ser ajustada para 90% de transmitância no espectrofotômetro 

(Leitz-Photometer 340-800) e conter cerca de 1 x 106 UFC/mL (CLEELAND; 

SQUIRES, 1991; HADACEK; GREGER, 2000; ODDS, 1989; SAHIN et al., 2004.; 

SOUZA et al., 2007). 

 

4.6 ANTIFÚNGICOS SINTÉTICOS 

 
Os antifúngicos sintéticos utilizados como droga padrão ou controle positivo 

foram a anfotericina B e fluorocitosina, ambos adquiridos na Sigma-Aldrich® (São 

Paulo-SP) na forma de pó. As soluções desses produtos foram preparadas no 

momento da execução dos testes para o alcance das concentrações desejadas nos 

testes de sensibilidade. 

 

4.7 METODOLOGIA 

 

4.7.1 Análise da Composição do Óleo Essencial 

 

A análise dos constituintes do óleo essencial de L. nobilis L. foi realizada em 

parceria com a equipe do Núcleo de Caracterização e Análise (NUCAL) da UFPB. 

Os resultados obtidos estão anexados a este trabalho. 
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4.7.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 
A determinação da CIM do óleo essencial de louro foi realizada através da 

técnica de microdiluição em caldo, utilizando-se placas estéreis contendo 96 poços 

(TISSUE CULTURE TESTPLATE 96U/Europe/Switzerland) com fundo em formato 

de “U” e tampa (CLEELAND; SQUIRES, 1991; ELOFF, 1998; HADACEK, GREGER, 

2000). Inicialmente foram adicionados aos poços 100 µL de CSD duplamente 

concentrado, em seguida, foram dispensados 100 µL da suspenção do óleo 

essencial na concentração inicial de 2048 μg/mL (também duplamente concentrado) 

na primeira linha da placa, a fim de obter por meio de uma diluição seriada de dois, 

as diferentes concentrações de 1024, 512, 256, 128, 64, 32 e 16 µg/mL, de modo 

que na primeira linha da placa encontrava-se a maior concentração e nas demais, as 

menores concentrações. Foi adicionado também 10 µL de cada suspensão do 

microrganismo ensaiado preparado na escala 0,5 de McFarland (1 x 106 UFC/mL), 

onde cada coluna da placa refere-se a uma cepa fúngica, especificamente. 

Paralelamente, foi realizado este mesmo ensaio com os antifúngicos anfotericina B e 

flucitosina nas mesmas condições. 

Um controle de micro-organismo foi realizado colocando-se nas cavidades 

100 μL do mesmo CSD duplamente concentrado e 10 μL do inóculo de cada 

espécie, assim como, um controle estéril foi realizado colocando-se 200 μL do 

mesmo CSD duplamente concentrado sem a adição da suspensão fúngica. Para 

verificar a ausência de interferência nos resultados pelos solventes utilizados na 

preparação da emulsão, no caso o DMSO e o Tween 80, foi utilizado um controle no 

qual foram colocados nas cavidades 100 μL do caldo duplamente concentrado, 50 

μL de DMSO (5%), 50 μL de Tween 80 (2%) e 10 μL da suspensão fúngica.  

Os experimentos foram realizados em duplicata e o sistema foi 

assepticamente fechado e incubado em estufa a 35 °C por 72 horas (SAHIN et al., 

2004; VILJOEN et al., 2003). A CIM para o óleo essencial e os antifúngicos foi 

determinada por meio de observação visual, uma vez que o crescimento destes 

micro-organismos nos poços da placa de microdiluição ocorre através da formação 

dos chamados botões de crescimento (aglomerado de células). E desta forma, foi 

considerada como CIM a menor concentração do óleo essencial capaz de provocar 

uma inibição visual total do crescimento da cepa ensaiada ao final do período de 

incubação (ESPINEL INGROFF et al., 1991; 1992). Considerando-se os critérios de 
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Sartoratto et al. (2004), nos quais, o poder antimicrobiano de produtos naturais com  

valores de CIM entre 50 e 500 μg/mL são considerados com forte atividade 

antimicrobiana, com valores de CIM no intervalo entre 500 e 1500 μg/mL é 

considerado com moderada atividade e CIM > 1500 μg/mL é considerado fraca 

atividade. 

 

4.7.3 Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM) 

 
Após a determinação da CIM, a CFM do óleo de L. nobilis L. foi realizada para 

as dez cepas de C. neoformans, utilizando-se alíquotas de 10 μL retiradas de cada 

poço da placa de microdiluição a partir da menor concentração com capacidade de 

inibir o crescimento na CIM e as outras duas concentrações imediatamente maiores, 

para serem semeados em placas de Petri (DISPOPETRI/ Indústria brasileira/ 90 x 15 

mm) contendo ASD, sem adição de antifúngico. Após a inoculação, as placas foram 

incubadas a 35 ºC por 72 horas, e a CFM foi obtida como a menor concentração do 

óleo semeado com capacidade de inibir o crescimento visível na placa de ASD, ou a 

concentração em que o crescimento seja inferior a 3 UFCs (ESPINEL-INGROFF et 

al., 2002; ERNST et al., 2002; PEREIRA et al., 2011a; TRAJANO et al., 2010). O 

ensaio foi realizado em duplicata. 

4.7.4 Cinética de Morte Microbiana 

 
O efeito do óleo essencial de L. nobilis L. sobre a viabilidade fúngica foi 

realizado pela cinética de morte microbiana avaliada através da metodologia de 

Klepser et al. (1998a), com algumas modificações. Foi selecionada uma cepa 

representativa de C. neoformans (LM 2601). As suspensões fúngicas foram 

preparadas 15 minutos antes da execução dessa metodologia a partir de culturas de 

estoque recentes, onde cada suspensão do micro-organismo ensaiado obedeceu ao 

padrão utilizado nos experimentos de 0,5 da escala de McFarland (1 x 106 UFC/mL). 

Para a execução da técnica foi adicionado 0,5 mL da suspensão fúngica em 4,5 mL 

de caldo Sabourad Dextrose sem o óleo essencial e com o óleo essencial nas 

variadas concentrações (CIM/2, CIM, CIM x 2 e CIM x 4). Isto resultou em uma 

diluição de 1:10 da suspensão fúngica e forneceu um inóculo inicial de cerca de 105 

UFC/mL. As culturas foram incubadas a 35º C e durante os intervalos de tempo de 

0, 2, 4, 8 e 24 horas após a preparação das culturas, uma alíquota de 1µL de cada 
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diluição foi removida e semeada em placas contendo ASD. As placas foram 

incubadas a 35 º C por 72 horas e logo em seguida, foi realizado a contagem do 

número de unidades formadoras de colônias (UFC). O limite de detecção mínimo foi 

de 100 UFC/mL. O experimento foi realizado em duplicata. A curva foi construída 

plotando a contagem média de colônias (log10UFC/mL) em função do tempo (horas) 

com o GraphPad Prism version 5.0 for Windows, Programa GraphPad, San Diego 

California USA, www.graphpad.com. Foi considerada a atividade fungicida da droga 

quando houve redução no crescimento maior ou igual a 3 log10 (≥ 99,9%) a partir do 

inóculo inicial, e atividade fungistática quando houve redução no crescimento menor 

que 3 log10 (< 99,9%) UFC/mL (CORREA-ROYERO et al., 2010; ERNST et al., 2002; 

KEELE et al., 2001). 

 

 

4.7.5 Efeito do Óleo Essencial sobre a Micromorfologia de C. neoformans 

 

Para a avaliação das possíveis alterações provocadas pelo óleo essencial de 

L. nobilis L. sobre a micromorfologia das cepas de C. neoformans foi selecionado 

uma cepa representativa (LM 2601) tomando como base os resultados obtidos no 

ensaio da CIM do óleo utilizado. A técnica do microcultivo para leveduras foi 

empregada (DALMAU, 1929), utilizando-se o meio sólido ágar-fubá-Tween 80 em 

câmara úmida. O ensaio foi realizado em placas de Petri (90 x 15 mm), montado a 

partir de um sistema, contendo uma lâmina sobre um suporte para o microcultivo e 

papel de filtro (30 x 30 mm), devidamente esterilizados (BOZZA et al., 2009; 

RIDDEL, 1950).  

Tubos estéreis foram utilizados para solubilizar o óleo essencial e o 

antifúngico padrão, obtendo-se as concentrações desejadas. Foi adicionado 4 mL de 

Agar-fubá-Tween 80 fundido em cada um desses tubos: sem óleo nem antifúngico 

(Controle), com o óleo essencial em concentração correspondente a CIM, CIM x 2, 

CIM x 4 e anfotericina B em concentração correspondente a CIM.  

Para evitar que o meio solidificasse, após a homogeneização, foi transferido 1 

mL e espalhado sobre a lâmina, mantida na placa de Petri, formando assim uma 

camada delgada. Após a solidificação do meio, a levedura foi semeada fazendo uma 

estria central com o auxílio de alça bacteriológica. A estria foi coberta com lamínula 
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esterilizada. E 1 mL de água destilada estéril foi adicionado sobre o papel de filtro 

para evitar o ressecamento do meio (câmara úmida). Decorrido o tempo de 

incubação de 72 horas a temperatura de 35 ºC, as lâminas foram analisadas por 

microscopia óptica, em um aumento de 400x, para a observação da formação ou 

não da estrutura característica da levedura, a cápsula fúngica, com a adição da tinta 

Nanquim/tinta da China (CONSENSO EM CRIPTOCOCOSE, 2008). O ensaio foi 

executado em duplicata e as imagens representativas foram registradas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 COMPOSIÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Laurus nobilis L. 

 

O óleo essencial de L. nobilis L., obtido por destilação a vapor, foi submetido 

à análise por CG-EM. O resultado da análise da composição química do óleo 

essencial está exposto na Tabela 2, que mostra os fitoconstituintes e seus 

respectivos tempos de retenção e percentuais na composição do óleo essencial. 

 
Tabela 2 – Componentes do óleo essencial das folhas de L. nobilis L. 

Pico Tempo de 

Retenção (min) 

Fitoconstituinte % na amostra Base m/z 

16 23,137 Isoeugenol 57,0 164,15 

4 7,556 Mirceno 15,9 93,10 

15 18,401 Chavicol 9,3 134,15 

18 25.029 Metileugenol 2,43 178,15 

11 11,568 Linalol 2,14 71,10 

19 25,688 Cariofileno 2,10 93,10 

8 8,883 Limoneno 2,02 68,10 

Outros - - 9,11 - 

 

 

Como mostra a tabela 2, a análise CG-EM resultou na identificação de 7 

componentes majoritários. Entre os fitoconstituintes, o isoeugenol (57%) é o principal 

constituinte, seguido de mirceno (15,9%), chavicol (9,3%), metileugenol (2,43%), 

linanol (2,14%), cariofileno (2,10%) e limoneno (2,02%) em ordem decrescente de 

percentual. 

Os principais constituintes do óleo essencial das folhas de L. nobilis L. são 

referidos na literatura, como: 1,8-cineol, terpineol, -pineno, -pineno, p-cimeno, -

cariofileno. Os monoterpenos acíclicos (linalol e mircenol) também podem estar 

presentes, assim como, dimetil-estireno, eugenol, metil-eugenol e carvacrol (RIAZ et 

al., 1989; RIZI, 2008, 2009; ROSA; ASSUNTA, 2008, YALCIN et al., 2007). Estudos 

fitoquímicos realizados por Skidmore-Roth (2004) identificaram os componentes do 
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óleo essencial de L. nobilis L., como sendo, eugenol, linalol, sabineno, limoneno, 

pineno, cineol, geraniol e canfeno.  

Diferentes estudos mostram que a composição química do óleo essencial de 

L. nobilis L. pode variar de acordo com fatores ambientais e genéticos, diferentes 

quimiotipos e o estado nutricional das plantas (FLAMINI et al., 2007; ROHLOFF et 

al., 2005;). Os óleos essenciais podem ser caracterizados por dois ou três 

componentes principais, conhecidos como os compostos majoritários, por 

apresentarem concentrações relativamente elevadas (20-70%) em comparação com 

outros componentes presentes em quantidades vestigiais. Geralmente, aos  

componentes majoritários, são atribuídos as propriedades biológicas (BAKKALLI et 

al., 2008). 

O isoeugenol, assim como o eugenol, são isômeros de posição em relação à 

ligação C=C alifática (figura 8). O constituinte majoritário do óleo essencial em 

estudo, identificado como isoeugenol, tem poucos estudos relatados na literatura 

quanto à sua propriedade antifúngica, uma vez que, a grande maioria dos relatos 

aborda as atividade antifúngicas do eugenol, que está presente como fitoconstituinte 

em uma grande variedade de óleos essenciais, como nas espécies Myristica 

fragrans Houtt., Cinnamomum verum J.Presl, Ocimum gratissimum Forssk, Ocimum 

basilicum L. e Eugenia caryophyllata (KAMATOU; VERMAAK; VILJOEN, 2012). E 

suas propriedades antibacterianas, antimicóticas, antiinflamatórias, anestésicas, 

anti-sépticas, antioxidantes, antineoplásicas e repelentes têm sido comprovadas 

(GOBBO-NETO; LOPES, 2007). 

 

Figura 8 – Estrutura molecular do eugenol e isoeugenol 

 

 

 

Fonte: KAMATOU; VERMAAK; VILJOEN, 2012; RENÓ et al., 2012. 

 

eugenol isoeugenol 
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5.2 DETERMINAÇÃO DA CIM E DA CFM 

 
A análise da CIM e da CFM do óleo essencial de L. nobilis L. sobre dez cepas 

de C. neoformans foi realizada a partir da técnica de microdiluição. Os seus 

respectivos valores, bem como, àqueles obtidos para os controles utilizados 

encontram-se ilustrados na Tabela 3.  

Tabela 3 – Valores da CIM e CFM do óleo essencial de Laurus nobilis L. sobre dez cepas 
de C. neoformans. 

Cepas 

C. neoformans 

  Óleo essencial 

      (μg/mL) 

  Anf. B            Flucitosina 

 (μg/mL)            (μg/mL) 

     Controle         Controle de 

     da cepa*        esterilidade 

CIM CFM    CIM                  CIM  

FCF 10 256 512     16                     32          +                       - 

LM 0109 256 1024     16                     32          +                       - 

LM 310 256 1024     16                     64          +                       - 

LM 0310 256 512     16                     32          +                       -  

LM 2601 256 1024     16                     32          +                       -  

LM 2301 256 1024     16                     64          +                       -     

LM 1909 256 512     16                     128          +                       - 

ICB 59  512 1024     16                     32          +                       - 

FCF 119 512 1024     16                     128          +                       - 

LM 5 512 1024     16                     128          +                       - 

* Crescimento do micro-organismo em CSD, DMSO (5%) e Tween 80 (2%), sem adição do 
óleo essencial ou antifúngico. Anf. B = anfotericina B. (+) presença de crescimento do 
microrganismo. (–) ausência de crescimento do microrganismo. 

 

Como pode ser observado na Tabela 3, a CIM do óleo essencial testado 

variou entre 256 e 512 μg/mL, onde cerca de 7 (70%) das 10 cepas ensaiadas 

tiveram seu crescimento inibido com a concentração do óleo de 256 μg/mL. A 

anfotericina B e a flucitosina (controles positivos) exerceram seus efeitos inibitórios 

frente a todas as cepas testadas, inibindo o crescimento, respectivamente, de 100% 

das cepas na concentração de 16 μg/mL e cerca de 5 (50%) das 10 cepas na 

concentração de 32 µg/mL, apresentando menor sensibilidade quando comparado a 

estudos que relatam o padrão de susceptibilidade das cepas de C. neoformans com 
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a CIM da anfotericina B em uma estreita faixa de 0,12 - 0,5 µg/mL (MORAES et al., 

2003; VANDEN BOSSCHE et al., 1998). Com relação aos resultados da CFM, 

observou-se no experimento que a mesma variou entre 512 e 1024 μg/mL, inibindo o 

crescimento total, respectivamente, de 3/10 (30%) e das demais (70%) cepas de C. 

neoformans.  

Segundo Hafidh et al. (2011), a relação entre os valores da CFM/CIM quando 

apresentam valores de 1 ou 2, indicam que o efeito antifúngico de compostos 

naturais é fungicida e não fungistático. Dessa forma, o estudo da atividade 

antifúngica in vitro do óleo essencial de L. nobilis L. sobre as 10 cepas de 

Cryptococcus neoformans ensaiadas apresentou efeito fungicida em 6 (60%) das 

cepas e efeito fungistático em 4 (40%) das cepas ensaiadas.  

O controle do micro-organismo realizado foi comprovado pela capacidade de 

crescimento de todas as cepas fúngicas em CSD sem adição do óleo essencial, 

caracterizando assim sua viabilidade. Um controle de esterilidade foi usado para 

certificar que o CSD utilizado nos ensaios não encontrava-se contaminado com 

microrganismos, o que tornaria inviável a execução dos testes, caso houvesse 

crescimento microbiano de qualquer natureza. E vale ressaltar, que as cepas 

conseguiram tolerar as concentrações de DMSO e de Tween 80 utilizadas, não 

existindo interferência e confirmando que o impedimento do seu crescimento era 

consequência da presença do óleo essencial no CSD. 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento de métodos para avaliar a 

suscetibilidade aos antifúngicos tem sido objeto de numerosos estudos. O Clinical 

and Laboratory Standards Institute (CLSI) tem padronizado testes para 

determinação da suscetibilidade in vitro de leveduras do gênero Cryptococcus, como 

o método de microdiluição em caldo, realizado pelo protocolo M27-A3 (CLSI, 2008). 

Entretanto, devido às diferenças existentes entre as propriedades químicas desses 

produtos naturais e àquelas substâncias as quais a norma foi padronizada, bem 

como, outras variáveis presentes na execução do método, como o meio de cultura e 

o microrganismo testado, algumas modificações e adaptações podem ser realizadas 

(CASTRO; LIMA, 2010, DUARTE et al., 2005; NOSTRO et al., 2007). 

A técnica de microdiluição selecionada para o estudo da CIM e CFM é 

considerada mais sensível que outros métodos usados na literatura. Ainda tem a 

vantagem de utilizar pequena quantidade de meio de cultura e amostra, sejam elas 
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solúveis ou lipossolúveis, podendo ser realizada com grande número de amostras 

(CLEELAND; SQUIRES, 1991; ELOFF, 1998; HADACEK; GREGER, 2000; 

OSTROSKY et al., 2008; ZACCHINO, 2001).  

Na aplicação clínica, a terapia antimicrobiana é considerada efetiva quando 

os agentes conseguem atingir o sítio de infecção e promover inibição da invasão do 

microrganismo, facilitando assim que as ações de defesa do hospedeiro controlem a 

infecção (CLEELAND, SQUIRES, 1991). Quando o indivíduo apresenta um quadro 

de infecção não complicada com resposta imune competente, os níveis de CIM 

geralmente são capazes de estabelecer a terapia antifúngica. Entretanto, indivíduos 

que se apresentam em infecção cursando com resposta imune deficiente ou 

suprimida, o valor da CFM é mais relevante. Uma vez que o valor da CIM de um 

agente antifúngico representa o quanto esta concentração deve atingir o sítio de 

infecção para que o crescimento microbiano seja inibido (KONEMAN et al., 2008).  

A CIM e a CFM quando determinadas in vitro podem fornecer informações 

importantes sobre a potência dos produtos analisados e direcionar aos estudos que 

visem à empregabilidade clínica dos mesmos, visto que, o produto testado como 

candidato a um novo antifúngico, deve apresentar excelentes resultados in vitro para 

justificar a continuidade dos seus estudos e suas possibilidades na utilização clínica 

(CLEELAND, SQUIRES, 1991). 

A atividade antifúngica do óleo essencial de L. nobilis L. foi relatada em um 

estudo desenvolvido por Ozcan et al. (2010). Neste o óleo essencial foi testado 

frente à Candida albicans, onde apresentou uma CIM de 0,1 mg/mL, uma 

concentração cerca de 4 vezes a encontrada frente as leveduras estudadas neste 

trabalho. 

Os valores de CIM para cepas de C. neoformans obtidos neste trabalho 

apresentam coerência com os resultados obtidos por Yilmaz; Timur e Aslim (2013), 

onde os valores de CIM para Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella 

enteritidis, Shigella sonnei, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, 

Campylobacter jejuni, Staphylococcus epidermidis e Candida albicans, que eram 

sensíveis ao óleo essencial de L. nobilis L. variou de 125 - > 2000 µg/mL. 

Simic et al (2004) também estudaram a atividade antimicrobiana do óleo 

essencial de L. nobilis L. pelo método de microdiluição, para determinar a CIM e a 

CFM do óleo testado. O produto foi ativo contra os micro-organismos testados, entre 
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os quais se encontravam 17 espécies fúngicas, distribuídas como patógenos de 

plantas, patógenos de animais, fungos esporulantes e contaminantes de alimentos. 

Em estudos realizados por Fukuiama et al. (2011), foi isolado uma lactona 

sesquiterpênica conhecida como diacetyl laurenobiolide a partir de extratos das 

folhas de Laurus nobilis L. Através da acetilação e ciclização dessa substância, 

foram obtidos dois novos compostos, laurenobiolide e (5S,6R,7S,8S,10R)-6,8-ácido-

dihidroxieudesma-4(15),11(13)-dien-12-óico-12,8-lactona, respectivamente, e todos 

os três compostos apresentaram inibição de crescimento contra Candida albicans, 

Cryptococcus neoformans e Aspergillus fumigatus, com CIM variando de 31 a 1000 

µg/mL.  

Corato et al. (2007) avaliaram a atividade antifúngica do óleo essencial de 

Laurus nobilis L. contra sete cepas de fungos patógenos de plantas. Os resultados 

do estudo realizado com três diferentes concentrações do óleo (50, 125 e 250 

µg/mL) monstraram que a maior atividade antifúngica foi observada contra o fungo 

Botrytis cinerea Pers. quando foi aplicada a uma concentração de 250 µg/mL.  

Segundo os critérios elencados por Sartoratto et al. (2004), o poder 

antimicrobiano de produtos naturais com  valores de CIM entre 50 e 500 μg/mL são 

considerados com forte atividade antimicrobiana, com valores de CIM no intervalo 

entre 500 e 1500 μg/mL é considerado com moderada atividade e CIM > 1500 

μg/mL é considerado fraca atividade.  Assim, de acordo com essa classificação, o 

óleo essencial de L. nobilis L., que apresentou a CIM50 (Concentração Inibitória 

Mínima para 50% das cepas testadas) de 256 μg/mL no presente estudo, 

apresentou, portanto, forte poder antimicrobiano frente às cepas de C. neoformans 

testadas. 

 

5.3 CINÉTICA DE MORTE MICROBIANA 

 

Com base nos valores obtidos com o ensaio da CIM, a cinética de morte 

microbiana foi determinada para uma cepa representativa de C. neoformans 

selecionada, ilustrada na curva que mostra o log10UFC/mL de C. neoformans LM 

2601 (Figura 03) em função do tempo, na ausência do óleo essencial (controle), na 

presença da CIM/2, CIM, CIM x 2 e CIM x 4 do óleo essencial de L. nobilis L. e na 

presença do antifúngico padrão (anfotericina B). 
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Figura 9- Curva de morte microbiana (Log10UFC/mL) da cepa LM 2601 C. neoformans, sob 

ação do O. E. de L. nobilis L. e da anfotericina B. 
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A viabilidade dos micro-organismos pode ser analisada através do método 

experimental da cinética de morte, logo após a exposição dos mesmos ao óleo 

essencial por tempo determinado (MAY et al., 2000), e dessa forma, a contagem das 

células viáveis determina se o produto testado apresenta ação fungicida ou 

fungistática, bem como, caracteriza a relação entre a concentração e atividade ao 

longo do tempo (KLEPSER et al., 1997; PFALLER et al., 2004).  

Os resultados do ensaio revelaram que a cepa de C. neoformans LM 2601 

(Figura 9), apresentou um efeito fungistático (redução menor que 3 log10UFC/mL a 

partir do inóculo inicial) do O. E. de L. nobilis L. com as concentrações de CIM/2, 

CIM e CIM x 2. O efeito fungicida (redução ≥ 3 log10UFC/mL a partir do inóculo 

inicial) foi observado na concentração de CIM x 4 a partir de 2 horas. A anfotericina 

B apresentou efeito fungicida a partir das 4 horas.  

O efeito fungicida está relacionado à capacidade de um produto inibir o 

crescimento de um fungo em caldo, tornando-o incapaz de ser cultivado a partir da 

transferência da mesma amostra para um meio de cultura adequado ao seu 
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crescimento (SMITH-PALMER; STEWART; FYFE, 2001). O tempo de morte para os 

microrganismos é um parâmetro que possui implicações terapêuticas valiosas, pois 

a partir desses resultados pode-se realizar ajuste de dose na terapia clínica para 

tornar o tratamento mais eficaz. Como o interesse clínico em terapias antifúngicas 

continua a crescer, existe uma necessidade cada vez maior acerca das 

propriedades farmacodinâmicas e características fungicidas destes agentes 

(KLEPSER; WOLFE; PFALLER, 1998). 

A atividade antifúngica do óleo essencial melhorou com o aumento da 

concentração do produto, mesmo demonstrando que o seu efeito independe da 

concentração a partir da análise do gráfico log10UFC/mL em função do tempo. Dessa 

forma, a utilização de doses maiores podem otimizar o tratamento com agentes cuja 

atividade aumenta com o aumento da concentração (ERNST et al., 1996). Os 

fármacos mais usados para o tratamento de infecções fúngicas, incluindo a 

anfotericina B e nistatina, têm seus efeitos fungicidas dependentes da concentração 

utilizada (KLEPSER et al., 1997; NAKAMURA et al., 2004). 

Um parâmetro importante para aumentar a eficácia do tratamento antifúngico 

pode estar relacionado ao uso combinado de produtos obtidos das plantas em 

associação com antifúngicos convencionais (GULLO et al., 2013). Uma vez que, 

alguns estudos relatam a utilização de um fármaco convencional usado no 

tratamento de criptococose, por exemplo, anfotericina B que, quando adicionados 

em baixas concentrações, com outro composto, pode resultar na potenciação da 

droga.  

Cryptococcus neoformans são patógenos de grande importância clínica e, 

portanto, medidas confiáveis de susceptibilidade antifúngica são importantes para 

aumentar a compreensão das características dos agentes antifúngicos, 

especialmente quando comparados a anfotericina B, que é um antifúngico muito 

utilizado na fase de indução na terapia na criptococose (PAPPALARDO et al., 2009). 

É fundamental também, que se busque uma redução rápida da carga parasitária, 

principalmente nos casos mais graves da criptococose, para que haja o 

restabelecimento da imunidade (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

A busca por novos produtos com propriedades antifúngicas é uma grande 

necessidade, tendo em vista o aparecimento crescente de cepas resistentes aos 

antifúngicos convencionais, assim como, seus efeitos colaterais indesejáveis. E um 

recurso promissor para esses novos agentes antifúngicos poderia surgir a partir do 
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estudo das propriedades antimicrobianas de óleos essenciais, uma vez que muitos 

estudos relatam a atividade antifúngica desses compostos (BAKKALI et al., 2008; 

CAVALEIRO et al., 2006; EUGENIA et al., 2009; KALEMBA; KUNICKA, 2003; 

ROSATO et al., 2008) e também, dos seus constituintes isolados, que atuam como 

fungicidas naturais eficazes (ABDELGALEIL et al., 2008).  

O óleo essencial de L. nobilis L. pode representar dentro desse contexto, 

uma alternativa promissora para pesquisadores que buscam a descoberta de 

substâncias com potencial antifúngico, efetuando-se uma análise mais profunda com 

testes in vivo e testes que assegurem a sua utilização com segurança através de 

ensaios toxicológicos. 

 

 5.4 EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL SOBRE A MORFOGÊNESE FÚNGICA 

 
A cepa C. neoformans LM 2601 foi cultivada em ágar-fubá-Tween 80 na 

ausência e na presença do óleo essencial de L. nobilis L. nas concentrações 256 

(CIM), 512 (CIM x 2), 1024 µg/mL (CIM x 4)  e anfotericina B em concentração 

correspondente a CIM (16 µg/mL), com base na técnica do microcultivo em lâmina. 

Através dessa técnica é possível analisar por microscopia óptica a morfologia dos 

fungos e as possíveis alterações promovidas pelo produto testado nas referidas 

concentrações. A análise microscópica foi realizada em um aumento de 400x, como 

pode ser visto nas figuras A, B, C, D e E, onde a visualização das estruturas 

fúngicas foi possível com a utilização de tinta Nanquim/tinta da China (CONSENSO 

EM CRIPTOCOCOSE, 2008; QUEIROZ et al., 2008). 
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Figura 10- Efeito do O. E. de Laurus nobilis L. sobre a micromorfologia de C. neoformans 
LM 2601: A) Controle da levedura; B) na presença do O. E. de Laurus nobilis L. 
CIM, C) na presença do O. E. de Laurus nobilis L. CIM x 2, D) presença do O. E. 
de Laurus nobilis L. CIM x 4, E) na presença de anfotericina B CIM (16 μg/mL). 

Baar: 100 μm (400x). 
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As células de C. neoformans apresentam cápsula polissacarídica 

característica que aparece nas preparações microscópicas como uma área clara em 

torno da célula, devido à coloração negativa da cápsula quando em contato com a 

solução de tinta Nanquim (CASADEVALL; PERFERCT, 1998; QUEIROZ et al., 

2008). 

A cápsula é considerada o principal fator de virulência para o C. neoformans, 

sendo constituída de material polissacarídico que permite a sobrevivência da 

levedura em diversos ambientes e no hospedeiro exibe capacidade fagocítica e 

imunossupressora (BOSE et al., 2003; CHERNIAK, 1994; DOERING, 2009; LEITE, 

2010). Os mecanismos que resultam neste fenômeno estão relacionados à 

interferência desses polissacarídeos na migração de leucócitos e neutrófilos por 

quimiotaxia devido à dessensibilização de seus receptores, impedindo que os 

mesmos deixem a circulação sanguínea e migrem para o local da inflamação 

(ELLERBROEK et al., 2004). 

Alterações na estrutura das leveduras não foram observadas ao microscópio 

óptico e as cepas de C. neoformans LM 2601 permaneceram com a cápsula 

inalterada mesmo em contato com diferentes concentrações do produto testado. Foi 

possível confirmar através do ensaio as características inerentes da espécie, como: 

células redondas ou ovais, envolvidas por uma cápsula de espessura variável, 

geralmente com brotamento único e ausência de hifas e pseudo-hifas (KWON-

CHUNG; BENNETT, 1992). 

Já foram relatadas na literatura que as células leveduriformes de C. 

neoformans podem exibir pseudo-hifas em condições atípicas, sob condições 

limitantes de nitrogênio, especialmente quando uma pequena quantidade de amônia 

está disponível como uma única fonte, e quando cultivados na presença de amebas 

(Acanthamoeba polyphaga), como mecanismo de defesa, essas células que 

conseguem sobreviver ao englobamento das amebas apresentam-se com pseudo-

hifas, demonstrando que essa alteração morfológica é uma alternativa para escapar 

desse tipo de predador (LEE et al., 2012; NEILSON et al., 1978).  

Os óleos essenciais por apresentarem características hidrofóbicas, poderiam 

estar exercendo sua ação antimicrobiana perturbando ou até mesmo rompendo a 

membrana do microrganismo (BRULL; COOTE, 1999). Entretanto, há outros 

mecanismos de ação antifúngica dos compostos oriundos de plantas, incluindo a 

granulação citoplasmática e a inativação e/ou inibição de enzimas intra e 
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extracelulares (STANGARLIN; FREITAS; CRUZ, 1999). Dessa forma, sugere-se que 

o óleo essencial testado possa estar atuando por algum desses mecanismos, já que 

mesmo sem promover alterações na cápsula polissacarídica, foi capaz de exercer 

efeito fungistático e/ou fungicida sobre as cepas de C. neoformans estudadas. 
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Considerações finais 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, pode-se concluir que: 

 

 O isoeugenol foi o constituinte majoritário identificado na CG/EMS para 

o óleo essencial de Laurus nobilis L.; 

 

 O óleo essencial de L. nobilis L. apresentou forte atividade antifúngica, 

através da avaliação da inibição do crescimento fúngico de 7 (70%) das 10 cepas de 

Cryptococcus neoformans utilizadas, apresentando uma CIM de 256 µg/mL e CFM 

de 1024 µg/mL, com efeito fungicida a partir da análise da CFM/CIM em cerca de 6 

(60%) das cepas ensaiadas; 

 

 A micromorfologia da levedura não apresentou alterações visíveis por 

microscopia ótica na presença de diferentes concentrações do óleo essencial e pelo 

antifúngico padrão utilizado no estudo; 

 

 O óleo essencial de L. nobilis L. interfere na cinética de crescimento da 

cepa fúngica (LM 2601), apresentando efeito fungistático e fungicida, e a partir 

desses conhecimentos, tornando-se como ferramenta importante para estudos 

posteriores, avaliando-se a sua toxicidade, mecanismos de ação, sinergismo com 

drogas antifúngicas para que o seu uso na terapia da criptococose possa ser 

efetivado. 
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8 ANEXOS 

8.1 DADOS DA ANÁLISE DO ÓLEO ESSENCIAL  
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