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“Can mortals understand or find 
The perfect, uncreated mind? 

Or can the greatest human thought, 
Search and measure God’s nature out? 

 

’Tis high as heav’n and deep as well 
What can mere mortals know or tell? 

His glory spreads beyond the skies 

And all the starry worlds on high!” 
 

Isaac Watts 1674-1748 
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RESUMO 

O basidiomiceto Cryptococcus neoformans é uma levedura patogênica causadora de 

meningoencefalite em pacientes imunocomprometidos, levando a altas taxas de 

mortalidade em todo o mundo. Os antifúngicos atualmente disponíveis para o 

tratamento dessa enfermidade nem sempre são eficazes, podendo causar efeitos 

colaterais graves e levar a casos de resistência. Diante dessa situação, a busca por 

produtos naturais, com ação antifúngica, oriundos de plantas tem crescido 

consideravelmente. Cymbopogon winterianus Jowitt (Poaceae), conhecida 

popularmente como citronela e Thymus vulgaris L. (Labiatae), conhecida como 

tomilho-branco, são duas plantas comumente utilizadas na medicina popular. Este 

trabalho avaliou a atividade biológica dos óleos essenciais (OEs) de ambas, em 

isolados clínicos de C. neoformans. Foram avaliados a suscetibilidade in vitro destes 

isolados ao OE de cada planta pelo método de microdiluição em caldo, a interação in 

vitro entre os OEs e fluconazol pelo método de checkerboard, sua toxicidade em 

eritrócitos humanos e seus efeitos no metabolismo mitocondrial de células fúngicas. 

Ambos os OEs apresentaram atividade antifúngica, com concentrações inibitórias 

mínimas (CIMs) variando de 32 a 256µg/mL, para C. winterianus, e de 32 a 

128µg/mL para T. vulgaris. Não houve sinergismo entre os OEs e fluconazol. Os 

OEs de C. winterianus e T. vulgaris não causaram hemólise em eritrócitos humanos 

nas concentrações correspondentes às CIMs, mostrando-se de baixa toxicidade. Nos 

ensaios com MTT, observou-se que não houve alterações no metabolismo 

mitocondrial das células fúngicas por C. winterianus em concentrações iguais ou 

inferiores a 128µg/mL, e em nenhum dos valores correspondentes às CIMs por T. 

vulgaris, sugerindo que o principal mecanismo de ação antifúngica desses OEs nas 

CIMs não ocorre por interferência na atividade mitocondrial.  Os resultados obtidos 

demonstram que OEs de C. winterianus e T. vulgaris podem ser promissores para a 

produção de novos antifúngicos.  

 

Palavras-chave: Cryptococcus neoformans, Cymbopogon winterianus, Thymus 

vulgaris, óleo essencial, fluconazol. 
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ABSTRACT 

The basidiomycete Cryptococcus neoformans is a pathogenic yeast responsible for 

causing meningoencephalitis in patients with a compromised immune system, 

leading to high mortality rates worldwide. Presently available antifungal drugs for 

treating this disease are not always efficient and they may lead to serious side effects 

and sometimes to fungal resistance. This situation has caused an increasing search 

for natural products derived from plants with antifungal action. Cymbopogon 

winterianus Jowitt (Poaceae), popularly known as citronella and Thymus vulgaris L. 

(Labiatae), known as thyme, are two plants commonly used in folk medicine. This 

study aimed at evaluating the biological activity of both C. winterianus and T. 

vulgaris essential oils (EOs) on C. neoformans clinical isolates. We evaluated the in 

vitro susceptibility of C. neoformans to each EO by the broth microdilution method, 

the in vitro interaction between EOs and fluconazole by the checkerboard method, 

their toxicity on human erythrocytes and their effects on the mitochondrial 

metabolism of fungal cells. Both EOs showed to possess antifungal activity against 

the tested isolates, with minimum inhibitory concentrations (MICs) ranging from 32 

to 256 µg/mL for C. winterianus and from 32 to 128 µg/mL for T. vulgaris. No 

synergism between the EOs and fluconazole was observed. C. winterianus and T. 

vulgaris EOs did not cause hemolysis on human erythrocytes at concentrations 

corresponding to MIC values, indicating, therefore, low toxicity. The MTT assays 

showed no alterations on mitochondrial metabolism of fungal cells by C. winterianus 

at concentrations ≤ 128µg/mL, as well as no alterations at any concentrations 

corresponding to MIC values by T. vulgaris, suggesting that the main mechanism of 

action of both EOs is not by interfering with mitochondrial activity. Results show 

that C. winterianus and T. vulgaris EOs may be promising on the production of new 

antifungal drugs.  

 

Key-words: Cryptococcus neoformans, Cymbopogon winterianus, Thymus vulgaris, 

essential oil, fluconazole. 
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1. INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. Considerações gerais 

O Reino Fungi contém cerca de 1,5 milhão de espécies, embora apenas cerca de 

70.000 tenham sido descritas. De todas as espécies conhecidas, apenas 300 destas são 

relatadas como patógenos animais, em contraste com cerca de 15.000 fungos 

patogênicos a plantas e 700 a invertebrados (Garcia-Solache & Casadevall 2012).  

Candida albicans, Aspergillus fumigatus e Cryptococcus neoformans são fungos 

oportunistas já bem conhecidos, e há relatos de patógenos emergentes ao homem como 

espécies de Rhodotorula e Trichosporon, além de zigomicetos e outros fungos 

filamentosos, hialinos e demáceos (Pfaller & Diekema 2004). O número de infecções 

fúngicas oportunistas tem aumentado em pacientes com comprometimento da 

imunidade (Ascioglu et al. 2002) em virtude das terapias contra o câncer, do surgimento 

da Aids e dos transplantes de órgãos e medula (Perfect & Schell 1996), assim como de 

outras doenças que podem levar a esse quadro, como, por exemplo, doenças 

hematológicas malignas, sarcoidose e diabetes mellitus (Thomas et al. 1998, Pappas et 

al. 2001). O basidiomiceto Cryptococcus neoformans é responsável por causar 

meningoencefalite em pacientes imunocomprometidos, com altas taxas de mortalidade 

(Rodrigues et al. 2005, Kozubowski et al. 2009, Redlich et al. 2013). 

1.2. O Complexo Cryptococcus neoformans 

O gênero Cryptococcus encontra-se no filo Basidiomycota (Cuthbertson et al. 

2006), o qual inclui cerca de trinta mil espécies descritas (Kirk et al. 2001). De acordo 

com a classificação atual, o complexo C. neoformans consiste de duas espécies, C. 

neoformans, com as variedades grubii (sorotipo A) e neoformans (sorotipo D), além de 

um sorotipo híbrido AD; e C. gattii, também com duas variedades conhecidas, sorotipo 

B e sorotipo C (Lin & Heitman 2006, Bovers et al. 2008, Espinel-Ingroff et al. 2012). 
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Os sorotipos são divididos em nove tipos moleculares distintos, baseados em análises de 

DNA, sendo que, dentro da espécie C. neoformans, o sorotipo A apresenta os tipos 

moleculares VNI, VNII e VNB; o sorotipo D apresenta o tipo molecular VNIV e o 

sorotipo híbrido tem como único representante o tipo VNIII (Litvintseva et al. 2005). 

Na espécie C. gattii, o sorotipo B tem como tipos moleculares predominantes VGI, 

VGII e VGIII, ao passo que, no caso do sorotipo C, predominam os tipos VGIII e VGIV 

(Meyer et al. 1999).  

1.3. Morfologia e Habitat 

Cryptococcus neoformans é um fungo dimórfico, encontrado em fezes de aves, 

no solo e em ocos de árvores (Alvarez & Casadevall 2006). C. neoformans é uma 

levedura esférica encapsulada que cresce com facilidade em meios de cultura de rotina 

em colônias mucoides, inicialmente brancas, podendo ser observadas depois de 3 ou 4 

dias de incubação a 28°C ou 37°C (Figura 1). Ao microscópio, são observadas 

leveduras encapsuladas com brotamentos (Figura 2) (Negroni 2012), cujo diâmetro 

varia em média de 8 a 10 m (Love et al. 1985). Trata-se de um patógeno intracelular 

facultativo que pode causar doença em humanos (Alvarez & Casadevall 2006). 

 

 

Figura 1. Aspecto macroscópico de colônias de C. neoformans em ágar Sabouraud 

Dextrose. 
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Figura 2. Aspecto microscópico de C. neoformans mostrando leveduras com 

brotamento, envoltas por cápsula polissacarídica (tinta nanquim).  

 

Em crescimento vegetativo, C. neoformans é uma levedura que se multiplica por 

brotamento, convertendo-se à forma filamentosa durante a reprodução sexuada, que 

apresenta dois tipos de células haploides: mating type a e mating type  (Lin et al. 

2005). 

A união entre mating type a e mating type forma um tipo filamentoso de célula 

portadora de um núcleo de cada mating type e, após a fusão desses núcleos, ocorre 

divisão por meiose e esporulação, formando-se esporos haploides (Figura 3). Pode 

também ocorrer fusão de células apenas do mating type  ocorrendo a formação de 

células com núcleos apenas desse tipo, também levando à formação de esporos (Lin 

2009).  

 

Figura 3. Reprodução sexuada de C. neoformans com formação de basidiósporos 

(Kronstad et al. 2011).  
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 Quando exposto a diferentes pressões ambientais, como a competição com 

predadores ameboides e nematoides, C. neoformans usa mecanismos, como a produção 

de cápsula polissacarídica e enzimas, entre outros, para facilitar sua sobrevivência 

(Casadevall et al. 2003). 

1.4. Fatores de Virulência 

Algumas características de C. neoformans como a presença de cápsula, produção 

de melanina, habilidade de crescimento a 37°C e produção de urease, permitem sua 

sobrevivência e multiplicação no organismo do hospedeiro (Chayakulkeeree & Perfect 

2008, Kronstad et al. 2011). 

A cápsula polissacarídica de C. neoformans é constituída, em sua maior parte, de 

um manano linear parcialmente acetilado, cadeias laterais de xilose e ácido glucurônico. 

O restante dela é composto de um polissacarídeo de galactano com cadeias laterais de 

manose, galactose e xilose (Reese & Doering 2003). Sua estrutura interfere na resposta 

imune do hospedeiro, dificultando a migração leucocitária, processos de fagocitose e a 

produção de citocinas (Buchanan & Murphy 1998).  

As melaninas, pigmentos normalmente marrons ou pretos, são polímeros de alto 

peso molecular resultantes da polimerização oxidativa de compostos fenólicos, sendo 

moléculas resistentes, estáveis (Piattelli et al. 1965), insolúveis em água e solventes 

orgânicos, hidrofóbicas e carregadas negativamente (Casadevall et al. 2000), que 

contêm indóis e outros produtos provenientes da oxidação de tirosina (Riley 1997). As 

melaninas são classificadas em três tipos: (i) eumelaninas, de cor preta ou marrom, 

resultantes da oxidação de tirosina (e/ou fenilalanina) a ortodiidroxifenilalanina 

(DOPA) e dopaquinona, tornando-se, posteriormente, 5,6-di-idroxi-indol ou ácido 

carboxílico 5,6-di-idroxi-indol-2; (ii) feomelaninas, de cor vermelho-amarelada, cujo 

processo inicial é igual ao das eumelaninas, passando posteriormente por um processo 

de cisteinilação e outros processos de polimerização e (iii) alomelaninas, resultantes da 

oxidação/polimerização de di-(DHN) ou tetraidroxinaftaleno, levando a vários 

polímeros coloridos de melanina DHN. As feomelaninas normalmente contêm enxofre e 

a maioria das alomelaninas não contém nitrogênio (Plonka & Grabacka 2006). Nos 

microrganismos, as melaninas contribuem para a estabilidade da parede celular, 

conferem proteção contra radiação UV, frio, calor e metais pesados (Eisenman 2007). 
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Outra característica relacionada à melanina é sua capacidade de se ligar à anfotericina B 

e caspofungina, aumentando a resistência dos fungos a esses fármacos (Duin et al. 

2002, Gómez & Nosanchuk 2003).   

A capacidade de crescimento a 37°C é um pré-requisito para que C. neoformans 

infecte mamíferos, visto que a maior parte dos fungos tem crescimento ótimo em 

temperaturas que variam de 25 a 35°C, ao passo que há poucos capazes de crescer de 35 

a 40°C. Essa capacidade está ligada a genes específicos como aqueles relacionados a 

componentes estruturais do fungo, à produção da cápsula e à síntese de trealose, um 

açúcar que confere proteção em situações adversas. Sugere-se também que a presença 

de uma enzima superóxido dismutase (SOD) presente nas mitocôndrias de C. 

neoformans contribua para seu crescimento a 37°C, ao degradar radicais de oxigênio 

presentes nas mitocôndrias, contribuindo para desintoxicação da célula fúngica (Perfect 

2006, Brown et al. 2007). A produção da enzima calcineurina A, um sensor dos níveis 

de Ca
2+

 no interior celular (Görlach et al. 2000), também contribui para a capacidade de 

C. neoformans crescer a 37°C (Odom et al. 1997). A ativação dessa enzima faz com que 

ocorra a transcrição de vários genes sintetizando produtos que possibilitam ao fungo 

resistir a situações de estresse (Kozubowski et al. 2009). 

A urease, uma metaloenzima que serve de catalizador para que a ureia seja 

convertida em amônia e carbamato (Lin et al. 2006, Torres-Rodríguez et al. 2008), atua 

facilitando a invasão do sistema nervoso central (SNC) pelo fungo e aumenta o 

sequestro de C. neoformans em microcapilares (Olszewski et al. 2004). Este fato estaria 

associado à produção de amônia, que provavelmente danifica o endotélio, aumentando 

sua permeabilidade, ou ainda à facilitação de sua transmigração, devido a uma possível 

especificidade da urease por algum substrato (Shi et al. 2010). 

1.5. Epidemiologia  

A criptococose era uma doença incomum até o aparecimento e propagação 

mundial do vírus da imunodeficiência humana (HIV) (O‘meara & Alspaugh 2012). 

Atualmente, cerca de 34 milhões de pessoas no mundo têm infecção pelo HIV ou 

sofrem de Aids e 2,7 milhões são infectadas a cada ano, ocorrendo 1,8 milhão de mortes 

anualmente em virtude de causas relacionadas a essa doença. Problemas 

neuropatológicos ocorrem em 70% a 90% destes pacientes e a meningite criptocócica, 
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considerada como condição definidora de Aids, acomete cerca de 1 milhão de pacientes 

com Aids a cada ano, levando a aproximadamente 625.000 mortes, a maioria delas 

ocorrendo na África (Park et al. 2009). Embora as terapias antirretrovirais tenham 

amenizado o impacto das infecções por C. neoformans, os casos de meningoencefalite, 

se não forem tratados, são fatais e, até mesmo com tratamento, os índices de 

mortalidade aproximam-se de 25% (Huang et al. 2011).  

A criptococose é também a terceira infecção fúngica mais comum em pessoas 

submetidas a transplante de órgãos sólidos, sendo relatado que espécies de 

Crytpococcus são responsáveis por até 8% de infecções fúngicas invasivas nesses 

indivíduos (Baddley et al. 2011). 

No Brasil, a criptococose ocorre em diferentes regiões, causando, com 

frequência, quadros de micose sistêmica em pacientes com Aids, sendo C. neoformans a 

terceira causa de infecções de SNC neste grupo (Martins et al. 2011).  

Na região sudeste, um levantamento de 131 pacientes com Aids entre 1998 e 

2010, num hospital em Uberaba, relatou a ocorrência de 103 (78,62%) casos de 

meningite criptocócica (Mora et al. 2012). Na região norte, em um hospital no 

Amazonas, de 2006 a 2010, foram diagnosticados 57 casos de criptococose (Freire et al. 

2012). Na região centro-oeste, Tsujisaki et al. (2013) observaram que, de 1998 a 2012, 

48 pacientes atendidos em um hospital de referência público de Campo Grande, MS, 

foram diagnosticados com criptocococemia. No período de 2009 a 2010, foram 

relatados 62 casos de criptococose em pacientes de um hospital em Goiânia, GO, com 

48,4% de morte (Souza et al. 2013).  

Relatórios do Ministério da Saúde (MS) afirmam que de 4% a 6% dos pacientes 

com Aids no Brasil desenvolverão criptococose em algum momento da vida (Ministério 

da Saúde do Brasil 2002), sendo que as estimativas de mortalidade por criptococose no 

Brasil variam de 45% a 65% (Nucci et al. 2010). 

1.6. Patogenia 

A infecção por C. neoformans se dá pela inalação de leveduras desidratadas ou 

basidiósporos, permanecendo no trato respiratório sem produzir doença (Lin & Heitman 

2006). A infecção pode ser contida através de uma combinação de imunidade mediada 

por células, imunidade inata e anticorpos do hospedeiro (Liu et al. 2012), podendo o 
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agente ser eliminado ou contido em granulomas (Bicanic & Harrison 2005). A resposta 

inicial se dá por ação dos macrófagos, sendo provável que a defesa primária aconteça 

por fagocitose mediada pelo sistema complemento, havendo também outros fatores 

importantes na resposta imune tais como linfócitos T CD4+ e CD8+, TNF- , IFN-  e 

IL-18 (Liu et al. 2012).  

Na maioria dos casos, o fungo é eliminado ou permanece dormente em 

linfonodos por muitos anos (Lin & Heitman 2006) e, em casos de queda de imunidade, 

isso pode levar a uma reativação do patógeno e à sua disseminação por via 

hematogênica (Bicanic & Harrison 2005, Lin & Heitman 2006), com tropismo pelo 

sistema nervoso central (SNC) (Neuville et al. 2003). 

A disseminação acontece quando as células fagocíticas fracassam em eliminar o 

fungo, servindo para sua multiplicação. C. neoformans pode ser disseminado através de 

macrófagos e, muitas vezes, ocorre replicação de células fúngicas em seu interior, 

levando-os a sofrer lise. As células fúngicas também podem sair dos macrófagos por 

extrusão; porém, para sua sobrevivência e disseminação, é mais interessante ao fungo 

permanecer e se reproduzir no interior celular, visto que as células fúngicas, quando 

presentes na corrente sanguínea, são rapidamente eliminadas. Ao se disseminar pelo 

corpo, C. neoformans entra no SNC atravessando a barreira hematoencefálica dentro de 

macrófagos ou de maneira independente (Liu et al. 2012). Além do SNC, o patógeno 

pode atingir qualquer parte do corpo, como pele, olhos, ossos e trato genitourinário 

(Neuville et al. 2003, Vecchiarelli & Monari 2012).  

Dependendo do estado imunológico do hospedeiro, da virulência da cepa e 

quantidade de inóculo, a infecção pode variar de assintomática a disseminada (Bicanic 

& Harrison 2005, Lin & Heitman 2006).  

1.7. Manifestações Clínicas 

O fungo tem como local primário de infecção o trato respiratório (Jain et al. 

2009). A infecção pulmonar é normalmente assintomática, sendo o diagnóstico nesta 

fase ao acaso. Sintomas de pneumonia aguda como febre, tosse, dor torácida e perda de 

peso (Chayakulkeeree & Perfect 2008) podem ser observados em casos de 

imunossupressão ou na ocorrência de inalação de grandes quantidades de leveduras. A 

presença de nódulos únicos ou múltiplos é vista com frequência em exames de imagem, 
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como radiografias ou tomografias computadorizadas de tórax (Subramanian & Mathai 

2005, Igai et al. 2006, Severo et al. 2009).  

A meningoencefalite é o tipo de manifestação mais comum (Bicanic & Harrison 

2005), e tem como sintomas: febre, alterações de visão, do estado mental e dor de 

cabeça (Kronstad et al. 2011). Os sinais mais comuns apresentados por esses pacientes 

são meningismo, paralisia do nervo craniano, papiledema e baixo nível de consciência, 

característicos do acometimento do SNC. Frequentemente ocorrem complicações como 

aumento da pressão intracraniana, perdas auditivas, perdas visuais e ataxia (Bicanic & 

Harrison 2005). 

As lesões cutâneas podem ser confundidas com sarcoma de Kaposi, acne, 

carcinoma basocelular ou carcinoma escamocelular (Persad et al. 2010), podendo se 

manifestar como abcessos, celulites, pápulas, inchaços subcutâneos, lesões acneiformes 

ou fístulas (Subramanian & Mathai 2005). 

Na criptococose ocular normalmente ocorrem infecção coroidal, endoftalmite, 

coriorretinite e vitrite, podendo, algumas vezes, haver sérias perdas visuais (Crump et 

al. 1992). Em pacientes com Aids, a mesma pode ser confundida com herpes, 

citomegalovírus ou toxoplasmose (Subramanian & Mathai 2005).  

C. neoformans também pode acometer os ossos, forma que ocorre em cerca de 5 

a 10% dos pacientes com criptococose disseminada. Os exames radiológicos 

frequentemente mostram lesões líticas e normalmente sem reações no periósteo. As 

lesões ósseas são muitas vezes erradamente diagnosticadas como metástase óssea (Su et 

al. 2004).  

Por apresentar sintomas inespecíficos, torna-se necessária a comprovação da 

presença do patógeno no hospedeiro para a confirmação da criptococose. 

1.8. Diagnóstico 

O diagnóstico da criptococose é realizado através dos seguintes métodos: exame 

direto, cultura, sorologia, diagnóstico molecular e radiológico (Severo et al. 2009, 

Sidrim et al. 2010).  

O exame direto pode ser realizado a partir de líquor, escarro, tecidos, amostras 

respiratórias, raspados, biópsia e outros. Um método de baixo custo e muito utilizado é 

o emprego da tinta nanquim para visualização da levedura com cápsula 
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mucopolissacarídica. Em pacientes que não têm Aids, a microscopia apresenta 

sensibilidade variando de 30 a 50% em casos de meningite criptocócica, ao passo que, 

em pacientes com Aids, a sensibilidade pode chegar a até 80% (Mittchell & Perfect 

1995, Severo et al. 2009).   

A identificação histopatológica por biópsia se baseia nas características 

micromorfológicas da levedura (Gazzoni et al. 2009). Amostras de tecido podem ser 

examinadas por colorações como Papanicolaou, hematoxilina-eosina (HE) e por 

colorações mais específicas como Calcoflúor, que se liga à quitina fúngica, e prata de 

Gomori (GMS), que colore a parede celular (Chayakulkeeree & Perfect 2008). Não 

obstante, o uso de colorações especiais justifica-se pelo fato de que Cryptococcus sp. 

mimetiza outros fungos leveduriformes devido à sua micromorfologia variável, sendo a 

técnica histoquímica de Mucicarmina de Mayer (MM), que deixa a cápsula em cor 

magenta (Gazzoni et al. 2009), o primeiro passo na diferenciação entre Cryptococcus e 

outras leveduras de tamanho e forma semelhantes (Severo et al. 2009). A presença da 

melanina fúngica é detectada pela técnica de Fontana-Masson (FM), que se apresenta 

em coloração marrom-avermelhada (Gazzoni et al. 2009).  

C. neoformans pode levar a uma resposta inflamatória reativa, caracterizada por 

ser intensamente granulomatosa, com linfócitos, macrófagos e células gigantes 

multinucleadas, com o fungo presente no interior das células. A forma paucireativa se 

caracteriza pela presença de leveduras fora das células, juntamente com pouca ou 

nenhuma resposta inflamatória (Gazzoni et al. 2009).  

C. neoformans pode ser isolado na maioria dos meios de cultura utilizados em 

micologia. Em meio de ágar Sabouraud dextrose (ASD), cresce como colônias 

mucoides brancas, normalmente entre 48 e 72 horas de incubação, em temperatura 

ótima de 30 a 35°C, podendo crescer em até 37°C. O uso de meios que contêm 

compostos difenólicos leva à produção de colônias em tons marrons, pois a lacase, uma 

enzima produzida pelo fungo, leva à formação de melanina (Bicanic & Harrison 2005).  

O diagnóstico sorológico é realizado para a pesquisa de antígenos presentes na 

cápsula através de testes de aglutinação em látex e Enzima Imuno Ensaios (Enzyme 

imunnoassay – EIA). O método de aglutinação em látex detecta antígenos de 

polissacarídeos da cápsula, onde são utilizadas partículas de látex revestidas por 

anticorpos policlonais da cápsula ou anticorpos monoclonais anti-glucoroxinomanano.  

É um método bastante utilizado, com sensibilidade de 93% a 100% e especificidade de 

93% a 98%. Os EIAs detectam e quantificam a glucuroxinomanana (GXM), principal 
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componente da cápsula polissacarídica, com especificidade de 97% e sensibilidade entre 

85% e 99% (Mitchell & Perfect 1995, Chayakulkeeree & Perfect 2008). A procura por 

anticorpos contra C. neoformans não é útil no diagnóstico (Bicanic & Harrison 2005), 

pois os mesmos normalmente não são detectáveis durante a criptococose ativa, visto que 

os polissacarídeos capsulares podem se ligar aos anticorpos em circulação (Mitchell & 

Perfect 1995).  

Técnicas moleculares como a hibridização, PCR (Polymerase Chain Reaction) 

(nested PCR e PCR multiplex) e sequenciamento de regiões genômicas específicas, 

amplificadas por PCR são úteis principalmente para diagnosticar criptococoses causadas 

por agentes não-convencionais (Sidrim et al. 2010). 

O correto diagnóstico da criptococose é importante para a condução de um 

tratamento eficaz. 

1.9. Tratamento  

Atualmente as principais classes de antifúngicos disponíveis para o tratamento da 

criptococose são o poliênico anfotericina B e os derivados azólicos (François et al. 

2005, Ahmad et al. 2010, Minnebruggen et al. 2010).  

A ação da anfotericina B se dá por sua ligação ao ergosterol presente na 

membrana celular, afetando a osmose da célula e influenciando a integridade da 

membrana (Espinel-Ingroff 2000).  

Os azoles são compostos químicos que agem inibindo a enzima 14α-demetilase, 

impedindo que o lanosterol se converta em ergosterol, causando, assim, alterações na 

membrana celular e inibindo o crescimento das células (Giavini & Menegola 2010). Os 

derivados azólicos têm sido usados no tratamento de infecções por C. neoformans, 

sendo o fluconazol o antifúngico recomendado inicialmente, no caso da forma pulmonar 

(Pappas 2011).  

Nos casos de criptococose acometendo o SNC, utiliza-se a anfotericina B na fase 

de indução, e fluconazol nas fases de consolidação e manutenção (Pappas 2011). Não 

obstante, a desvantagem dos azoles se encontra no fato de serem, na maioria das vezes, 

apenas fungistáticos, e não fungicidas. Sendo assim, o hospedeiro necessita de um 

sistema imunológico em bom funcionamento, o que não acontece em pacientes 

imunocomprometidos. Ademais, nos últimos anos, tem-se documentado o aparecimento 
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de isolados resistentes de diferentes espécies aos azoles (Li et al. 2008, Yoo et al. 

2010). 

Em um estudo realizado no Taiwan, de março a agosto de 2003, observou-se que 

4% dos isolados de C. neoformans, oriundos de líquor e corrente sanguínea de pacientes 

de sete hospitais, apresentaram CIMs ≥ 16μg/mL ao fluconazol e que 3% deles não 

foram inibidos por 1μg/mL de anfotericina B. Alguns estudos sugerem que melhores 

resoluções depois de terapia de manutenção com fluconazol acontecem quando as CIMs 

são inferiores a 16 μg/mL (Hsueh et al. 2003).  

A resistência secundária de isolados de C. neoformans aos azoles está 

relacionada a mudanças na enzima 14α-demetilase e aos mecanismos de bombas de 

efluxo (Joseph-Horne et al. 1995, Lamb et al. 1995). Quanto à anfotericina B, a 

resistência tem sido associada a defeitos na via biossintética do esterol (Kelly et al. 

1994, Joseph-Horne et al. 1995).  

A suscetibilidade de C. neoformans aos antifúngicos utilizados deve ser avaliada 

para diminuir a probabilidade de falhas na terapia. 

1.10. Testes de Suscetibilidade in vitro 

Desde o começo da década de 1980, muitos estudos foram feitos com o objetivo 

de se chegar a uma metodologia aprovada para avaliação de suscetibilidade antifúngica. 

No ano de 1997 foi publicado o documento M27-A – Método de Referência para Testes 

de Diluição em Caldo para a Determinação da Sensibilidade de Leveduras. 

Atualizações deste documento foram feitas, sendo editados os documentos M27-A2, 

M27-A3 e M27-S4, nos anos 2002, 2008 e 2012, respectivamente. O protocolo M27-A3 

descreve o método de diluição em caldo, que tem como base expor um inóculo 

previamente definido de microrganismo a concentrações conhecidas de antifúngicos, em 

condições que favoreçam o crescimento do microrganismo e não afetem a atuação do 

fármaco (NCCLS 1997, CLSI 2002, CLSI 2008, CLSI 2012).  

A técnica de diluição em caldo tem como objetivo determinar a concentração 

inibitória mínima (CIM) de um antifúngico, ou seja: a menor concentração que impede 

o crescimento visível do fungo avaliado. A microdiluição em caldo é um método cujos 

resultados são altamente concordantes com a macrodiluição, sendo, porém, mais prática 

e fácil de se executar (CLSI 2008). 
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Além do método de diluição em caldo, pode-se usar para avaliação de 

suscetibilidade a técnica de difusão em ágar, que pode ser realizada pelos métodos de 

difusão em disco e Etest, fornecendo resultados qualitativos e quantitativos (CIM), 

respectivamente (Wanger & Mills 1996, Karaman et al. 2003, Ostrosky et al. 2008, 

Biomérieux 2010). 

Os testes de suscetibilidade também têm sido muito úteis na avaliação de 

interações de substâncias com atividade antifúngica (Schwarz et al. 2003), porém os 

mecanismos de ação dessas substâncias não são avaliados por esses testes, sendo 

necessárias outras ferramentas, dentre as quais a citometria de fluxo (Pina-Vaz et al. 

2001) e os ensaios de viabilidade com  MTT (Pinto et al. 2013). 

1.11. Testes de Interação in vitro 

O tratamento de infecções por leveduras apresenta problemas relacionados a 

toxicidade e ao surgimento de isolados resistentes aos fármacos disponíveis. A busca de 

alternativas para melhorar o tratamento envolve combinação de agentes antifúngicos 

(Te Dorsthorst et al. 2002) com diferentes mecanismos de ação. Fármacos 

antimicrobianos são usados em combinações duplas e até mesmo triplas, realizando-se 

previamente testes in vitro. Algumas técnicas frequentemente utilizadas nesse tipo de 

estudo são o Etest e o Checkerboard assay, sendo este último um dos métodos mais 

simples e mais conhecidos.  

Baseado no princípio da associação de diferentes fármacos, tem-se observado 

um aumento no número de estudos utilizando matérias-primas de origem vegetal 

associadas a fármacos antifúngicos, com o objetivo de observar presença de sinergismo, 

indiferença ou antagonismo resultante dessa associação (Rosato et al. 2008, Amber et 

al. 2010, e Silva et al. 2011). 

1.12. Viabilidade Celular 

Muitos compostos agem sobre microrganismos alterando seu metabolismo e tal 

ação pode ser avaliada através de indicadores de viabilidade celular. Ensaios 

colorimétricos com MTT (brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-
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tetrazólio) são uma maneira de observar alterações na viabilidade mitocondrial de 

células (Zuzarte et al. 2012).  

O princípio deste método se baseia no fato de que o anel de tetrazólio desse sal é 

quebrado por mitocôndrias ativas. O MTT é um reagente amarelo-pálido que é reduzido 

a um formazan (um cromógeno de coloração azul escuro a púrpura), em presença de 

células viáveis (Mosman 1983). Quando a atividade mitocondrial está afetada, não a 

ocorre a quebra do anel de tetrazólio, não havendo mudança na coloração do MTT. 

1.13. Citotoxicidade  

Um critério importante em pesquisa de substâncias com potenciais terapêuticos é 

que elas não apresentem efeitos tóxicos em células de mamíferos (Luize et al. 2005). 

Os eritrócitos humanos são uma ferramenta muito útil para a avaliação da 

toxicidade de diversos compostos por sua fácil disponibilidade e por suas propriedades 

de membrana já serem bem conhecidas. Ademais, o monitoramento da lise de glóbulos 

vermelhos é de simples realização devido à facilidade de se medir a liberação de 

hemoglobina por essas células (Situ & Bobek 2000). A atividade hemolítica é uma 

forma de avaliar a toxicidade in vitro em células de hospedeiro (Christie et al. 2007). 

1.14. Plantas Medicinais 

Desde a antiguidade, a humanidade tem feito uso de plantas como alimento, 

vestuário e na confecção dos mais variados artigos. Além dos usos mencionados, uma 

das mais importantes utilizações das plantas tem sido aquela visando à cura de 

enfermidades. O Brasil, tendo um dos maiores níveis de biodiversidade do mundo, 

abriga em seu vasto território uma imensa variedade de plantas (Maciel et al. 2002, 

Schippmann et al. 2002, Albuquerque et al. 2007, Jeyaprakash et al. 2011). As plantas 

medicinais são importantes para a saúde de milhões de pessoas no mundo, que só têm 

acesso à medicina natural, e representam fontes potenciais para a descoberta de novos 

fármacos (Abad et al. 2007). Dentre estas, se destacam as plantas aromáticas, sendo 

amplamente utilizadas na medicina popular em virtude de seus óleos essenciais (OEs) 

(Pinto et al. 2006).  
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1.15. Óleos Essenciais 

Os OEs são misturas complexas voláteis, caracterizadas por intenso odor, 

oriundas do metabolismo secundário das plantas aromáticas, que podem ser sintetizados 

em todas as partes da planta. São líquidos, límpidos, solúveis em lipídios e em solventes 

orgânicos e raramente apresentam alguma coloração. Na natureza, eles atuam 

protegendo as plantas que os produzem contra bactérias, fungos, vírus e insetos, além de 

também poder atuar na atração de agentes polinizadores (Bakalli et al. 2008).  

Os OEs contêm vários constituintes que podem ter influência em atividades 

biológicas, isoladamente ou associados a outros compostos (Vuuren & Viljoen 2007) e 

apresentam uma ampla gama de atividades, tais como ação analgésica, sedativa, anti-

inflamatória, espasmolítica e antimicrobiana, sendo a última a mais estudada (Klarić et 

al. 2007, Bakkali et al. 2008).   

Os OEs são uma ótima fonte de estudo na busca por novos agentes antifúngicos, 

uma vez que contêm vários compostos, que não agem em alvos específicos da célula 

fúngica, não havendo, portanto, relatos de resistência ou adaptação aos mesmos (Carson 

et al. 2002).  

Em um cenário onde tem havido crescente relato de casos de resistência aos 

antifúngicos atualmente utilizados, existe um consenso geral por parte de clínicos, da 

indústria farmacêutica, da indústria agroquímica e de pesquisadores sobre necessidade 

de antifúngicos novos, seguros, eficientes e potentes para serem utilizados em prol da 

humanidade (Sati & Joshi 2011), situação esta que tem levado à pesquisa de produtos 

naturais com ação antifúngica. 

1.16. Composição e Mecanismos de Ação 

Os OEs geralmente têm como componentes principais moléculas de dois grupos 

biossintéticos distintos. O grupo principal é composto de terpenos e terpenoides e o 

outro, de constituintes alifáticos, todos de baixo peso molecular. Eles atravessam a 

parede celular e membrana plasmática, rompendo suas estruturas e deixando-as 

permeáveis. Em células eucarióticas, eles podem causar despolarização das membranas 

mitocondriais, alterando sua permeabilidade, causando perda de radicais, citocromo C, 

íons de cálcio e de proteínas. A permeabilização de membranas externas e internas das 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814612009399#b0035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814612009399#b0035
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mitocôndrias leva à morte celular por apoptose e necrose. Alterações de parede celular e 

membrana plasmática parecem afetar a célula como um todo por reação em cadeia 

através das membranas de outras organelas. No entanto, a eficácia dos OEs é 

dependente de sua composição química e do ciclo vegetativo da espécie em questão 

(Giordani et al. 2004, Bakalli et al. 2008).   

Nos últimos anos, têm surgido questionamentos quanto à segurança do uso de 

produtos sintéticos no tratamento de doenças e, nesse cenário, o estudo de compostos 

naturais, como os OEs, tem aumentado (Kalemba & Kunicka 2003).  

1.17. Atividade Antifúngica de Compostos Oriundos de Plantas 

A atividade antifúngica de compostos oriundos de plantas tem sido avaliada 

sobre fungos filamentosos e leveduras. Pinto et al. (2006) demonstraram a ação de OE 

de Thymus pulegioides (erva-ursa) em espécies de Candida, Aspergillus e em 

dermatófitos. As CIMs variaram de 0,16 a 0,32μL/mL em cepas de Aspergillus e 

dermatófitos, e de 0,32 a 0,34μL/mL em Candida. Segundo os autores, os resultados 

mostraram que o mecanismo primário de ação do OE ocorreu por lesão da membrana 

fúngica.  

A ação anti-Candida de OEs e extratos etanólicos foi avaliada em 35 plantas 

medicinais brasileiras por Duarte et al. (2005), que observaram boa atividade por parte 

dos óleos de três dessas plantas: Achillea millefolium, Mikania laevigatta e 

Stachytarpheta cayennensis, com CIMs de 250µg/mL. 

Castro e Lima (2010) detectaram atividade antifúngica de OE de Eucalyptus 

globulus L. (eucalipto comum) em espécies de Candida relacionadas a infecções orais, 

com CIMs variando de 39 a 1.250µg/mL para C. albicans, 78,1 a 1.250μg/mL para C. 

tropicalis, 156,3 a 312,5µg/mL para C. guillermondii e de 39 a 156,3μg/mL para C. 

krusei. 

A ação dos OEs de Lippia alba (Miller), conhecida popularmente como erva-

cidreira, e Lippia alba f. intermedia, conhecida como carmelitana, foram avaliadas por 

Oliveira et al. (2006) em C. neoformans e outros microrganismos através da técnica de 

disco difusão. Nesse estudo, o OEs de L. alba e L. alba f. intermedia formaram halos de 

inibição de crescimento de 2,1 ± 0,2 cm e 2,06 ± 0,12 cm, respectivamente, sendo que o 

halo formado pela anfotericina B mediu 2,0 ± 0,1 cm.  
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O OE de Poiretia bahiana C. Müller, planta popularmente conhecida como 

arruda da serra, foi avaliado por microdiluição em Escherichia coli, Salmonella 

choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, duas cepas de 

Staphylococcus aureus, Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus 

fumigatus, Cladosporium herbarum, Microsporum canis, Penicillium notatum e 

Trichophyton rubrum. A sucetibilidade de C. neoformans ao OE citado, apresentou 

CIM de 2,3mg/mL para C. neoformans (Araújo et al. 2009). 

 Outras plantas produtoras de OE, como as espécies Cymbopogon winterianus e 

Thymus vulgaris, têm sido descritas por apresentar atividade antifúngica em isolados de 

Candida albicans, não tendo sido avaliada sua ação em espécies de C. neoformans 

(Giordani et al. 2004, Oliveira et al. 2011). 

1.18. Cymbopogon winterianus 

Cymbopogon winterianus Jowitt (Figura 4), é uma planta pertencente à família 

Poaceae ou Gramineae, com cerca de 668 gêneros e 9.500 espécies, pertencente ao 

gênero Cymbopogon, o qual contém diferentes espécies produtoras de OEs, com caráter 

aromático duradouro (Evans 1996).  

Conhecida popularmente como citronela ou capim-de-java, essa gramínea é 

resistente a pragas e a variações climáticas, sendo cultivada na Índia e em várias regiões 

do Brasil (Cassel & Vargas 2006, Quintans-Júnior et al. 2008).  

 

 

Figura 4. Cymbopogon winterianus (Pereira 2009). 

 

C. winterianus é uma planta herbácea possuidora de raízes fibrosas, sendo que 

há poucos arbustos e árvores nessa família (Evans 1996). Ela produz um OE que 
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contém, entre outras substâncias, citronelol, geraniol e citronelal (Figura 5), as quais são 

muito utilizadas para a síntese de fragrâncias (Bauer et al. 2001, Cassel & Vargas 

2006).  O citronelol e o geraniol são compostos que apresentam odor característico de 

rosas (Guenther et al. 1975), ao passo que o citronelal confere o cheiro de limão 

característico dos óleos de citronela (Bauer et al. 2001).  O OE de C. winterianus é 

usado em perfumes, cosméticos, produtos farmacêuticos e como aromatizante 

(Quintans-Júnior et al. 2008). 

Além de ser empregado como ansiolítico e analgésico, estudos mostraram 

atividade anticonvulsivante e depressora do SNC desse OE em camundongos 

(Quintans-Júnior et al. 2008), e indução de hipotensão e vaso-relaxamento em ratos são 

relatados (Menezes et al. 2010). Essa gramínea também é descrita na literatura como 

tendo ação sobre nematódeos, ação acaricida e ação larvicida em Aedes aegypti 

(Mendonça et al. 2005, Martins 2006), além de possuir propriedades repelentes (Cassel 

& Vargas 2006). Existem também relatos de atividade antibacteriana e antifúngica da 

mesma (Oliveira et al. 2011).  

 

 

 

Figura 5. Estrutura química do citronelal, citronelol e geraniol (Modificado de 

Safaepour et al. 2009 e Sebastião et al. 2011). 

1.19. Thymus vulgaris 

Thymus vulgaris L. (Figura 6) é uma planta pertencente à família Labiatae, que 

contém cerca de 220 gêneros e 4.000 espécies (Naghibi et al. 2005), popularmente 

conhecida como tomilho-branco, originária da região mediterrânea e sul da Itália. É uma 

planta adaptada a períodos alternados de chuva e seca, que sobrevive bem em condições 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877410004632#b0015
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áridas. É usada em todo o mundo como planta ornamental, tempero de carnes, peixes, 

sopas e vegetais, além de ser empregada no preparo de chás para resfriados. O OE de T. 

vulgaris, extraído de folhas e flores frescas, é comumente utilizado pela indústria 

cosmética, alimentícia e em fitoterápicos, e sua importância tem crescido na horticultura 

(Reddy et al. 1998, Özcan & Chalcat 2004,  Lee et al. 2005, Khazaie et al. 2008). Esse 

OE está entre os dez mais importantes OEs no mercado mundial (Horváth et al. 2009).  

 
De: www.motherearthliving.com/in-the-garden/thymus-vulgaris-youll-be-growing-thyme-in-no-time.aspx, em 26/05/2014. 

 

Figura 6. Thymus vulgaris. 

 

T. vulgaris tem destaque entre as plantas medicinais devido a seus efeitos 

expectorante, bactericida e fungicida. O extrato alcoólico dessa planta é um composto 

importante na produção de remédios para tosse, devido a seu efeito expectorante 

(Hornok 1992). Na culinária, a forma seca dessa erva é usada como flavorizante pela 

indústria de enlatados, como, por exemplo, em conservas de pepino, e seu OE é usado 

tanto na indústria cosmética como na alimentícia (Khazaie et al. 2008). 

T. vulgaris é uma planta cultivada para fins comerciais em muitos países, tendo 

importância econômica nos mesmos (Khazaie et al. 2008). Ela tem sido usada como 

fumigante, antisséptico, antioxidante e em enxaguantes bucais (Özcan & Chalcat 2004, 

Santos et al. 2010). Há também relatos de atividade carminativa e espasmolítica 

utilizando-se o extrato alcoólico dessa planta (Leung & Foster 1996). Ela apresenta 

como importantes constituintes o timol, ρ-cimeno, -terpineno e carvacrol (Özcan & 

Chalcat 2004).  

A boa atividade antifúngica observada em T. vulgaris e em outras espécies do 

mesmo gênero certamente tem relação com os fenóis (timol e carvacrol) e seus 

precursores (ρ-cimeno e γ-terpineno) nelas presentes (Figura 7), não se podendo 

descartar a contribuição de outros componentes em menor quantidade como linalool 

(Giordani 2008, Adams et al. 1996). Adams (1996) afirma a possibilidade de que os 
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componentes fenólicos interfiram em enzimas da parede celular, como quitina 

sintase/quitinase, assim como em α e β-glucanases do fungo. Já os monoterpenos agem 

como solvente da membrana celular (Pina-Vaz et al. 2004). 

 

 

 

Figura 7. Estrutura química dos principais constituintes do OE de T. vulgaris 

(Modificado de Hudaib et al. 2002). 
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2. JUSTIFICATIVA 

A incidência e a gravidade de infecções fúngicas têm aumentado nas últimas 

décadas, levando a sérios problemas de morbidade e mortalidade, particularmente em 

pacientes com imunodeficiência. Esses problemas se devem pelo uso de fármacos 

citotóxicos, realização de terapias imunossupressoras, permanência em unidades de 

terapia intensiva e uso de antimicrobianos de amplo espectro. Outro agravante é que as 

infecções fúngicas são normalmente difíceis de diagnosticar, sendo muitas vezes 

descobertas em estágios avançados. Neste cenário, espécies de Cryptococcus, em 

especial C. neoformans, acometem frequentemente os imunocomprometidos, 

especialmente pacientes com Aids, causando meningoencefalite, a forma mais grave da 

criptococose.  

Embora existam fármacos disponíveis para o tratamento da criptococose, estes 

apresentam dificuldades em relação ao seu uso, como baixa potência, fraca solubilidade, 

ocorrência de efeitos colaterais graves, tratamentos de longa duração, aparecimento de 

isolados resistentes, casos de recorrência, além de altos custos financeiros. Esses fatores 

mostram a necessidade de que novas fontes de agentes antifúngicos sejam encontradas. 

Existe na natureza uma grande diversidade de produtos naturais, sendo estes uma 

fonte importante na pesquisa e produção de agentes terapêuticos, tais como agentes anti-

infecciosos. Em meio a esses produtos naturais, destacam-se os OEs, muitos dos quais 

têm sido descritos por possuir atividade antifúngica, porém sem efeitos colaterais. 

Dentre as plantas que produzem esses óleos, Cymbopogon winterianus e Thymus 

vulgaris têm sido reconhecidos por possuir ação antifúngica.   

Os dados acerca da ação desses OEs sobre C. neoformans são raros ou inexistentes, 

embora haja relatos de sua atividade antimicrobiana em outras espécies fúngicas, 

justificando este trabalho.  A realização deste estudo visa amenizar as atuais 

dificuldades no combate à criptococose, tornando os tratamentos mais eficazes, menos 

tóxicos, de menor duração e custo.  



 21 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Avaliar a atividade biológica dos OEs de C. winterianus e T. vulgaris em isolados 

de C. neoformans. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

1- Investigar a suscetibilidade in vitro de OE de Cymbopogon winterianus e 

Thymus vulgaris sobre isolados de C. neoformans; 

2- Analisar o efeito da associação do fluconazol com os OEs de C. winterianus e 

T. vulgaris sobre isolados de C. neoformans; 

3- Determinar a atividade hemolítica dos OEs de C. winterianus e T. vulgaris. 

4- Avaliar o efeito dos OEs de C. winterianus e T. vulgaris na atividade 

mitocondrial de C. neoformans. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Amostras 

O estudo foi realizado com isolados de C. neoformans pertencentes à micoteca 

do Laboratório de Micologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) 

da Universidade Federal de Goiás (UFG). Estes isolados são oriundos de um estudo 

anterior, provenientes de amostras de líquor de pacientes portadores do vírus HIV do 

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) em Goiânia, Goiás, aprovado 

pelo comitê de ética (protocolo nº 004/03). Foram utilizados neste trabalho 7 isolados, 

os quais foram identificados como L3, L4, L5, L15, L18, L21 e L30, uma cepa padrão 

(American Type Culture Collection) de C. neoformans ATCC 28957.  

4.2. Óleos Essenciais 

Os OEs foram obtidos de ―Ferquima Indústria e Comércio Ltda‖ (Vargem Grande 

Paulista, São Paulo, Brasil). Foram utilizados OE de Cympopogon winterianus e de 

Thymus vulgaris (anexos 2, 3, 4 e 5). 

4.3. Antifúngico 

Fluconazol (Pfeizer, Inc.) foi o antifúngico utilizado como controle para a 

realização dos testes de suscetibilidade in vitro dos OEs de Cympopogon winterianus e 

de Thymus vulgaris. 

4.4. Testes de Suscetibilidade in vitro 

Os testes de suscetibilidade foram realizados pela técnica de microdiluição em 

placa, tendo por base o protocolo M-27 S4 do Clinical Laboratory Standard Intitute 
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(CLSI 2012), tanto para o fluconazol como para os OEs. Os testes foram realizados em 

duplicata.  

4.4.1. Preparação do Inóculo 

Os isolados de Cryptococcus neoformans e a cepa padrão foram inoculados em ASD 

e incubados a 35°C por 48 horas. Em seguida, colônias de cada isolado foram suspensas 

em 5 mL de solução salina estéril (0,145mols/L de NaCl) e homogeneizadas em 

agitador tipo vortex durante 15 segundos. 

A densidade de células foi ajustada em espectrofotômetro em comprimento de 

onda de 530nm, para uma transmitância de 85%, correspondendo a uma suspensão-

padrão de 1,0 x 10
6
 a 5,0 x 10

6
 células/mL. Cada suspensão padrão foi agitada e diluída 

a 1:50 e, em seguida, a 1:20 em RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute), pH 7,0, 

tamponado com ácido morfolinopropanossulfônico (MOPS), para obter inóculos de 1,0 

x 10
3
 a 5,0 x 10

3
 UFC/mL. Esses inóculos foram diluídos a 1:1 na realização dos 

ensaios, sendo avaliados em uma concentração final de 0,5 x 10
3
 a 2,5 x 10

3
 UFC/mL. 

4.4.2. Preparação do Antifúngico para os Testes de Microdiluição em Placa 

O fluconazol em pó (Pfeizer), na concentação de 40mg, foi diluído em 2 mL de 

água destilada estéril e, em seguida, foram adicionados 8mL de RPMI para a obtenção 

de 10mL do antifúngico na concentração de 40.000μg/mL (solução A). Em seguida, 

320μL dessa solução foram adicionados a 9,68mL de RPMI, obtendo-se 10mL de 

solução contendo 128μg/mL de fluconazol (solução B). 

4.4.3. Preparação dos OEs para os Testes de Microdiluição em Placa 

As soluções provenientes dos OEs foram preparadas seguindo-se o protocolo do 

CLSI 2008, para antifúngicos insolúveis em água. 

 

4.4.3.1 Cymbopogon winterianus 

Primeiramente, 1,2mL de dimetilssulfóxido (DMSO) foi adicionado a L de 

Tween 80. Em seguida, foram adicionados 200 L do OE e 8,57mL de caldo RPMI 
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1640 (Roswell Park Memorial Institute) tamponado com ácido 

morfolinopropanossulfônico (MOPS) em pH 7,0 para um volume total de 10mL, 

obtendo-se, assim, a solução-mãe em uma concentração de 17.400µg/mL. A partir dela, 

preparou-se a solução de trabalho a 2.048 g/mL, adicionando-se 1,77mL de solução-

mãe a 8,23mL de RPMI, totalizando um volume final de 10mL. 

 

4.4.3.2 Thymus vulgaris 

Primeiramente, 1,5 mL de DMSO foi adicionado a 50 L de Tween 80 e 200 L 

de OE. À mistura anterior, foram adicionados 8,25mL de RPMI para um volume total 

de 10mL. A partir da solução-mãe, preparou-se a solução de trabalho a 2.048 g/mL 

misturando-se 1,10mL de solução-mãe a 8,90mL de RPMI, totalizando um volume final 

de 10mL em concentração de 18.600 g/mL.  

4.4.4. Procedimento do Teste 

Foram preparadas placas de microtitulação contendo 100μL de diluições 

seriadas dos OEs, assim como de fluconazol, e então foram adicionados 100μL de 

inóculo em cada orifício. As concentrações dos OEs e de fluconazol variaram de 

1.024μg/mL a 2μg/mL e 128μg/mL a 0,25μg/mL, respectivamente. Para controle 

positivo, 100μL de inóculo e 100μL de RPMI foram adicionados aos orifícios da 

décima primeira coluna. Em outro orifício, foram adicionados 200μL de RPMI para 

controle negativo do meio de cultura. As placas foram incubadas por 72 horas em estufa 

a 35°C (Figura 8). 

 

Figura 8. Representação esquemática de placa de microtitulação para realização dos 

testes de suscetibilidade in vitro por microdiluição em caldo. 
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4.4.5. Leitura dos Resultados 

A leitura foi realizada após 72 horas de incubação em estufa a 35°C para a 

determinação da concentração inibitória mínima (CIM) do fármaco e dos OEs (CLSI 

2012). Neste trabalho, considerou-se a CIM dos OEs como a menor concentração onde 

não houve crescimento visível do fungo, e a CIM do fluconazol como a concentração 

que inibiu 50% do crescimento visível fungo, quando comparado a seu controle. 

4.5. Concentração Fungicida Mínima (CFM) 

A partir dos valores de CIM, foram realizados os procedimentos para se determinar a 

CFM dos OEs e fluconazol. 10μL do conteúdo dos orifícios correspondentes à CIM, 2x 

CIM e 4x CIM foram semeados em placas de ASD as quais foram incubadas a 37°C por 

48h. A CFM correspondeu à concentração onde se observou o crescimento de, no 

máximo, uma colônia fúngica (De Logu et al. 2005). 

4.6. Interação in vitro pelo Método de Checkerboard 

Testes de suscetibilidade por combinação foram realizados para observar os 

efeitos da associação entre os OEs de C. winterianus e T. vulgaris com fluconazol, 

utilizando a técnica de Chequerboard (Ernst & Rogers 2008). Essa técnica permite o 

cálculo do índice de concentração inibitória fracionada (ICIF) para demonstrar se a CIM 

de um fármaco foi reduzida (sinergismo), aumentada (antagonismo) ou se permaneceu 

inalterada (indiferença) na presença de outro fármaco (Scheid 2007).   

4.6.1. Procedimento dos Testes 

Para a realização dos testes de interação, incialmente realizou-se o método de 

microdiluição em placas para determinar as CIMs de cada OE e do fluconazol.  

Em uma placa de microtitulação (Placa A), foram feitas diluições seriadas no 

eixo vertical, em sete concentrações diferentes do OE (16x, 8x, 4x, 2, 1, 
1
/2 e 

1
/8 da 

CIM). Em outra placa (Placa B) o mesmo procedimento foi realizado no sentido 

horizontal, utilizando-se a solução de fluconazol. Após esse procedimento, foram 

transferidos 50 L de todos os orifícios da Placa A e da Placa B, para orifícios 

exatamente correspondentes de uma terceira placa (Placa C). Em seguida foram 
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adicionados 100 L do inóculo aos orifícios da placa C, que continham combinações de 

fluconazol e OE. A concentração final avaliada na placa C em seu sentido vertical e 

horizontal foi de 4x, 2x, 1x, 
1
/2, 

1
/4, 

1
/8 e 

1
/16 da CIM para os OEs e fluconazol.  Para 

controle de viabilidade de inóculo, um orifício da placa foi preenchido por 100 L de 

inóculo e 100 L de RPMI, e outro orifício, para o controle de esterilidade do meio, 

contendo 200 L de RPMI (Lorian 2005). As placas foram incubadas por um período de 

72 horas em estufa a 35°C (Figura 9). 

    

 

 

Figura 9. Esquema para a realização dos testes de susceptibilidade in vitro por 

microdiluição em caldo, utilizando-se a técnica de Checkerboard. 

 

4.6.2. Avaliação da Interação 

A avaliação da interação entre o OE e o fluconazol foi determinada através do 

cálculo do índice de concentração inibitória fracionada (ICIF). Localizou-se o poço sem 

crescimento visível de inóculo com a combinação da menor concentração de OE e de 

200μL de óleo essencial  

200μL de  
fluconazol  
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fluconazol, simultaneamente, onde foi determinada a CIM do OE e do fluconazol 

combinados (Hallander et al. 1982, Silva et al. 2011). O ICIF foi então calculado pela 

soma da concentração inibitória fracionária (CIF) de cada composto usado na 

associação. A CIF é calculada dividindo-se a CIM de cada composto, na combinação, 

pela CIM daquele mesmo composto quando avaliado isoladamente (Te Dorsthorst et al. 

2002, Moharm et al. 2005, Li et al. 2008), como mostrado a seguir: 

 

CIFA = CIM do composto A, combinado  

                                                              CIM do composto A                

 

CIFB = CIM do composto B, combinado  

                                                              CIM do composto B                

 

ICIF = CIFA + CIFB 

 

Considerou-se sinergismo combinações com resultados de ICIF ≤ 0,5. Em caso 

de ICIF > 4,0, considerou-se que ocorreu antagonismo e, em casos de 0,5 < ICIF ≤ 4,0, 

considerou-se ocorrência de indiferença, ou ausência de interação (Odds 2003, Li-Juan 

et al. 2010). 

4.7. Atividade Hemolítica 

Os ensaios de atividade hemolítica foram feitos de acordo com He et al. (2007), com 

modificações. Foram utilizados 5mL sangue humano total tipo O fator RH Positivo 

colhidos em tubo a vácuo contendo ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA). Os OEs 

foram diluídos seriadamente em PBS com pH 7,4 (em tubos Eppendorf) em 

concentrações de 4.096 a 16µg/mL. Posteriormente, 50µL de sangue total foram 

adicionados a 50µL de cada concentração de OE, sendo então, incubados por 30 

minutos a 37°C.  

Após a incubação, os tubos foram centrifugados por 5 minutos a 3.000 rpm e 20µL 

de sobrenadante foram transferidos para placa de microtitulação de 96 orifícios e 80µL 

de PBS pH 7,4 foram adicionados aos orifícios para um volume final de 100µL. O 

experimento foi realizado em duplicata. Triton x-100 a 1% foi usado como controle 

positivo (100% de hemólise) e, como controle negativo, utilizou-se amostra sanguínea 

com PBS pH 7,4. Para a leitura da absorbância de cada amostra, foi empregado o 
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aparelho Multiskan Thermo Labsystems®, em comprimento de onda de 560 nm. A 

porcentagem de hemólise foi calculada pela seguinte equação: 

 

 

 

4.8. Ensaios de Viabilidade Mitocondrial 

A atividade mitocondrial das células foi avaliada de acordo com Pinto et al. (2013), 

com modificações. Uma alçada de C. neoformans foi inoculada em 20mL de CSD por 

24 horas em agitador automático a 35°C e, após a incubação, 10mL do material foram 

centrifugados por 10 minutos a 4000 rpm e lavados em 3mL de PBS duas vezes. O 

material foi novamente centrifugado e em seguida adicionou-se PBS suplementado com 

2% de glicose a cada um dos pellets restantes até a obtenção de uma suspensão de 10
6
 

células/mL.  

100µL de inóculo foram colocados em orifícios de placa de microtitulação 

contendo 100μL de solução de OE de C. winterianus e T. vulgaris nas concentrações de 

4.096 a 16 µg/mL (diluições seriadas), além de um controle de viabilidade (100µL 

inóculo e 100µL PBS) e submetidos a 1 hora de incubação em estufa a 35°C. 

Após a incubação, foram adicionados 20µL de MTT (5mg/mL em PBS) em cada 

orifício para a análise de viabilidade celular e as amostras foram incubadas por 4 horas. 

Toda a parte líquida foi então retirada e foram adicionados a cada orifício 100µL de 

DMSO para a dissolução dos cristais de formazan. A absorbância de cada orifício foi 

averiguada em leitor de ELISA em comprimento de onda de 550nm. Definiu-se 

viabilidade como a razão, em porcentagem, da absorbância de células submetidas a 

tratamento com os OEs em relação células não tratadas (incubadas com PBS).  O 

experimento foi realizado em duplicata. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Testes de Suscetibilidade 

As atividades de OE de C. winterianus, T. vulgaris e do fluconazol, avaliadas em 

oito isolados de C. neoformans (incluindo ATCC 28957), mostraram que C. winterianus 

apresentou CIMs que variaram de 32 a 256μg/mL, T. vulgaris, de 32 a 128μg/mL e o 

fluconazol, de 0,5 a 2 μg/mL. Para C. winterianus, a maioria dos isolados,                          

62,5%, apresentou CIM de 128 μg/mL; para T. vulgaris, 62,5% dos isolados tiveram 

CIM de 64 μg/mL e 62,5% apresentaram CIMs de 1 μg/mL para o fluconazol (Tabela 

1). 

 

Tabela 1. Valores de CIM e CFM (μg/mL) de OEs de C. winterianus, T. vulgaris e 

fluconazol sobre isolados clínicos de C. neoformans. 

Isolados 
C. winterianus T. vulgaris Fluconazol 

CIM CFM CIM CFM CIM CFM 

L3 128 256 64 128 1 8 

L4 128 512 64 64 1 4 

L5 128 128 32 64 1 4 

L15 128 256 128 512 1 8 

L18 128 256 64 128 1 4 

L21 256 512 64 128 2 8 

L30 256 512 64 64 2 16 

ATCC 28957 32 128 32 32 0,5 2 
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5.2. Concentração Fungicida Mínima 

A avaliação das CFMs mostrou que para C. winterianus as concentrações variaram 

de 128 a 512μg/mL e, para T. vulgaris, de 32 a 512μg/mL, sendo que 37,5% dos 

isolados apresentaram CFM de 256 μg/mL para C. winterianus e de 64 μg/mL para T. 

vulgaris. As CFMs para o fluconazol apresentaram valor de 8 μg/mL para 37,5% dos 

isolados (Tabela 1). 

5.3. Interações entre os OEs e Fluconazol 

Os resultados de interação entre os sete isolados de C. neoformans e ATCC 

28957 do OE de C. winterianus com o fluconazol demonstraram ICIFs variando de 1,0 

a 4,0 (Tabela 2), enquanto que, na associação com T. vulgaris, os índices variaram de 

1,25 a 4,0 (Tabela 3). 

 

Tabela 2. ICIFs de OE de C. winterianus e fluconazol em isolados de C. neoformans. 

Isolados CIMCw.  CIMFlu Cw/Flu ICIF 

L3 128 1 128/1 2,0 

L4 128 1 32/2 2,25 

L5 128 1 128/1 2,0 

L15 128 1 64/0,5 1,0 

L18 128 1 64/1 1,5 

L21 256 2 128/1 1,0 

L30 256 2 128/1 1,0 

ATCC 28957 32 0,5 64/1 4,0 

ICIF ≤ 0,5=Sinergismo; ICIF > 4,0=Antagonismo e 0,5 < ICIF ≤ 4,0=Indiferença 
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Tabela 3. ICIFs de OE de T. vulgaris e fluconazol em isolados de C. neoformans. 

Isolados CIMTv.  CIMFlu Tv/Flu ICIF 

L3 64 1 64/2 3,0 

L4 64 1 16/1 1,25 

L5 32 1 32/2 3,0 

L15 128 1 64/1 1,5 

L18 64 1 64/2 3,0 

L21 64 2 64/2 2,0 

L30 64 2 128/2 3,0 

ATCC 28957 32 0,5 64/1 4,0 

ICIF ≤ 0,5=Sinergismo; ICIF > 4,0=Antagonismo e 0,5 < ICIF ≤ 4,0=Indiferença 

 

5.4. Atividade Hemolítica 

5.4.1. Cymbopogon winterianus 

A avaliação do OE de C. winterianus em eritrócitos humanos mostrou que, na 

concentração de 4.096 g/mL, houve hemólise de 53,89% das células, 7,85% em 

2.048 g/mL e 2,09% em 1.024 g/mL. Nas demais concentrações, menos de 1% dos 

eritrócitos foi lisado, conforme Figuras 10 e 11. 

5.4.2. Thymus vulgaris 

 A ação do OE de T. vulgaris sobre as hemácias demonstrou que, em 

concentrações ≤ 2.048 g/mL, os valores de hemólise foram iguais ou inferiores a 0,2%, 

e que, na concentração de 4.096 g/mL, houve lise de 0,71% das células (Figuras 10 e 

11).   
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Figura 10: Resultados da reação de atividade hemolítica de OEs de C. winterianus e T. 

vulgaris sobre eritrócitos.  

 

 

 

 

 

Figura 11. Ação dos OEs C. winterianus e T. vulgaris em eritrócitos (CW: Cymbopogon 

winterianus; TV: Thymus vulgaris; NEG: controle negativo; POS: controle positivo; 

PBS: branco).  
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5.5. Viabilidade Celular 

5.5.1. Cymbopogon winterianus 

Os ensaios de viabilidade celular, utilizando MTT, mostraram que, nas concentrações 

de 4.096 g/mL, 2.048 g/mL, 1.024 g/mL, 512 g/mL e 256 g/mL, 99,95%, 99,19%, 

91,20% e 47,64% e 22,57% das células fúngicas, respectivamente, apresentaram-se 

inviáveis. Nas concentrações inferiores a 256 g/mL, não houve alteração na atividade 

mitocondrial (Figura 12). 

 

Figura 12. Porcentagem de atividade mitocondrial de C. neoformans sob a ação de  

diferentes concentrações de OE de C. winterianus.  

5.5.2. Thymus vulgaris 

Os ensaios de viabilidade celular demonstraram que não houve alteração na 

atividade mitocondrial em concentrações menores ou iguais a 1.024 g/mL, sendo que 

as concentrações de 4.096 g/mL e 2.048 g/mL inviabilizaram 92,73% e 42,2% das 

células fúngicas, respectivamente (Figura 13). 
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Figura 13. Porcentagem de atividade mitocondrial de C. neoformans sob a ação de 

diferentes concentrações de OE de T. vulgaris. 
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6. DISCUSSÃO 

C. neoformans é uma levedura responsável por causar meningite e 

meningoencefalite, especialmente em pacientes imunocomprometidos, com altos 

índices de mortalidade (Charlier et al. 2009). A terapia da criptococose inicia-se com 

anfotericina B, seguida de manutenção com fluconazol, às vezes por mais de seis meses. 

O tratamento por longo prazo e o uso profilático de fluconazol podem proporcionar o 

aparecimento de isolados resistentes, o que pode levar a tratamentos ineficazes e a casos 

de recorrência (Sionov et al. 2010).  

O OE de C. winterianus apresentou atividade sobre os isolados de C. 

neoformans avaliados, com CIMs iguais ou menores que 256μg/mL. Tem sido descrita 

atividade de C. winterianus em outros gêneros fúngicos e também a ação de outras 

espécies de Cymbopogon em fungos, incluindo C. neoformans. 

Koba et al. 2004 avaliaram OEs de C. citratus, C. nardus e C. schoenanthus 

sobre C. neoformans, com resultados de CIM de 100μL/mL, 500μL/mL e > 500μL/mL, 

respectivamente. A atividade desses OEs também foi avaliada sobre dermatófitos, 

Aspergillus fumigatus, C. albicans e Malassezia sp. Em uma triagem utilizando 15 

espécies de plantas, Bansod & Rai (2008) observaram que OEs de C. martini e C. 

citratus apresentaram atividades antifúngicas quando avaliados em Aspergillus 

fumigatus e Aspergillus niger, utilizando metodologias como disco difusão e 

microdiluição em caldo. Silva et al. (2008) observaram ação potente de OE de C. 

citratus em espécies de Candida, por disco difusão, com halos de inibição maiores que 

os de controle (solução de nistatina). 

OE de C. winterianus demonstrou atividade em fungos filamentosos, como 

Trichophyton rubrum, em CIM de 312μg/mL (Pereira et al. 2011) e CIMs variando de 

78 a 625μg/mL sobre leveduras, como C. albicans (Oliveira et al. 2011). 

Embora a quantidade de estudos da ação de plantas do gênero Cymbopogon 

sobre C. neoformans seja escassa, é possível observar que tais plantas de fato possuem 

atividade antifúngica. Na pesquisa de literatura feita durante este trabalho, não foram 
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encontrados estudos de atividade antifúngica do OE de C. winterianus em isolados 

clínicos de Cryptococcus neoformans, tornando de grande importância os dados 

apresentados neste trabalho. 

OE de T. vulgaris apresentou atividade sobre C. neoformans, com CIMs 

variando de 32 a 128μg/mL. Bons resultados também foram observados por Zollo et al. 

(1998), ao avaliarem a atividade de OE de T. vulgaris em vários fungos, observando 

CIM de 312 ppm em C. neoformans, sendo que, segundo os autores, concentrações < 

1.000 ppm são indicativas de boa atividade antifúngica. 

Giordani et al. (2004) relataram boa atividade antifúngica de OE de T. vulgaris 

em C. albicans, com CIMs variando de 0,016 a 5,915μL/mL. Esses autores utilizaram 

como indicadores de atividade antifúngica os seguintes critérios: CIM < 1μL/mL: 

atividade forte; entre 1 e 3μL/mL: atividade média; de 3,1 a 6μL/mL: atividade fraca e > 

6μL: muito fraca. Um estudo realizado por Pina-Vaz et al. (2004) avaliou a atividade de 

OE de T. vulgaris em diferentes espécies de Candida, através da técnica de 

macrodiluição, encontrando CIMs de 0,8 a 0,32μL/mL, indicando forte atividade 

antifúngica. 

A ação do OE de T. vulgaris em outros fungos foi avaliada por macrodiluição, 

sendo encontrada CIM de 0,25μL/mL sobre Aspergillus niger, A. ochraceus, A. 

versicolor, A. flavus, A. terreus, Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum, T. tonsurans, 

Microsporum canis, M. gypseum e Epidermophyton floccosum. Como controle, foi 

utilizado o antifúngico bifonazol, apresentando valores de CIM maiores, variando de 

8,0 a 15,0μL/mL (Soković et al. 2009). Fungos filamentosos como Aspergillus, 

Penicillium, Alternaria e Mucor, foram suscetíveis ao OE de T. vulgaris com MICs < 

20μg/mL, segundo Klarić et al. (2007). 

Os estudos relatados acima confirmam os dados deste trabalho, demonstrando a 

atividade do OE de T. vulgaris, inibindo o crescimento de C. neoformans, outras 

leveduras e fungos filamentosos, indicando a necessidade de estudos adicionais para 

avaliar seu potencial na elaboração de novos fármacos. 

A ação antifúngica de outras espécies de Thymus também tem sido avaliada. 

OEs de quatro quimiotipos de Thymus zygus subsp. sylvestris foram avaliados por 

Gonçalves et al. (2010) demonstrando boa atividade em C. neoformans, com CIMs que 

variaram de 0,16 a 0,64μL/mL, utilizando-se a técnica de macrodiluição em caldo 

segundo o CLSI. Zuzarte et al. (2013) avaliaram uma planta do mesmo gênero, Thymus 

herba-barona em fungos como Candida spp., Cryptococcus neoformans, Microsporum 
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spp. e Aspergillus spp. através da metodologia de macrodiluição em caldo, observando 

que, para C. neoformans, a CIM foi de 0,16μL/mL. 

Giordani et al. (2008), ao avaliarem a atividade de algumas espécies de Thymus 

em C. albicans, encontraram CIM80 de 3,710 μg/mL para T. vulgaris, 0,000479 e 

0,00063 μg/mL para T. numidicus de duas regiões diferentes da Argélia e CIM de 1,669 

μg/mL para T. ciliatis. Em seu trabalho, a anfotericina B foi utilizada como controle, 

com CIM de 0,650μg/mL. 

As CFMs (128 a 512μg/mL) encontradas neste estudo variaram de uma a quatro 

vezes o valor das CIMs (32 a 256μg/mL) para OE de C. winterianus, sendo que a 

maiora dos isolados apresentou CFMs superiores às CIMs, sugerindo um caráter 

fungistático por parte do OE. Não foram encontrados relatos de testes de CFMs do OE 

de C. winterianus em isolados de C. neoformans, apenas para C. albicans, com CFMs 

variando de 312 a 1.250μg/mL, valores esses de duas a quatro vezes as CIMs (Oliveira 

et al. 2011).  

Para T. vulgaris, as CFMs foram de 32 a 512μg/mL, variando de uma a quatro 

vezes o valor das CIMs (32 a 128μg/mL). Em um estudo realizado por Gonçalves et al. 

(2010), onde se avaliaram quimiotipos de OEs de T. zygus em um isolado de C. 

neoformans, as CFMs variaram de 0,32 a 0,64μL/mL, para CIMs  de 0,32μL/mL. O OE 

de T. herba-barona avaliado em isolado de C. neoformans, mostrou CFM de 

0,32μL/mL, duas vezes o valor da CIM igual a 0,16μL/mL (Zuzarte et al. 2013). 

Duarte et al. (2005) afirmam que, embora o Brasil apresente rica flora 

proveniente de seus biomas, e que muitas plantas sejam usadas na medicina popular, 

poucas informações existem a este respeito, em parte devido à restrita divulgação de 

resultados em encontros científicos e publicações locais e regionais. Poucos são os 

trabalhos que descrevem qualquer tipo de atividade antifúngica de C. winterianus e T. 

vulgaris em C. neoformans, dificultando a comparação com os resultados obtidos nesta 

pesquisa. Os estudos da ação em leveduras do gênero Candida e estudos que utilizaram 

outras espécies dos gêneros Cymbopogon e Thymus já demonstram a eficácia destes 

OEs corroborando com os resultados aqui apresentados, evidenciando a importância 

deste trabalho. 

A associação entre C. winterianus e fluconazol foi avaliada e os resultados não 

demonstraram potencialização em seus efeitos (ICIFs variando de 1,0 a 4,0). Barbosa 

(2011), em um estudo de interação entre OE de C. winterianus com anfotericina B, e 

também com fluconazol, em espécies de Aspergillus, observou ocorrência de 
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sinergismo, considerando como sinergismo valores < 1, de acordo com Nightingale et 

al. (2007). No caso da interação entre T. vulgaris e fluconazol, também não foi 

observado sinergismo em nenhum dos isolados, tendo as ICIFs variado de 1,0 a 4,0. Em 

um estudo com C. albicans realizado por Giordani et al. (2004), observou-se ação 

sinérgica quando o OE de T. vulgaris (0,2μL/mL) foi associado a anfotericina B, 

reduzindo-se a CIM do antifúngico a 50%. 

Os ensaios de toxicidade demonstraram que, nas concentrações ≤ 1.024 g/mL, o 

OE de C. winterianus exerceu atividade hemolítica inferior a 3%, ao passo que, para T. 

vulgaris, as porcentagens de hemólise foram todas menores que 1,  indicando que os 

OEs avaliados têm baixa atividade citotóxica sobre eritrócitos, mesmo em 

concentrações duas ou quatro vezes as CIMs. 

A avaliação do OE de C. winterianus com MTT mostrou que na concentração de 

256 g/mL, houve relativa redução da atividade mitocondrial das células de C. 

neoformans (22,57% de células inviáveis).  Já em concentrações ≤ 128 g/mL, 

observou-se ausência de alteração dessa atividade, quando comparado ao controle. 

Embora T. vulgaris tenha apresentado CIMs menores que C. winterianus, tendo, 

portanto, maior ação antifúngica, observou-se que tal ação nessas concentrações não se 

deve a alterações no metabolismo mitocondrial, visto que o ensaio com MTT 

demonstrou que em CIMs ≤ 1.024 g/mL, o OE dessa planta não interferiu na atividade 

mitocondrial das células fúngicas. Não foram encontrados outros relatos de ensaios com 

MTT avaliando a ação de C. winterianus e T. vulgaris em C. neoformans, para 

comparar resultados que demonstrem que este OE tem pouca ou nenhuma ação na 

atividade mitocondrial desse fungo. 

A realização desta pesquisa permitiu observar que há poucos estudos da ação 

dos OEs de C. winterianus e T. vulgaris em fungos, especialmente em C. neoformans, 

assim como da investigação da interação destes OEs com os fármacos antifúngicos 

utilizados no tratamento da criptococose. 

Os resultados alcançados mostraram a existência de atividade antifúngica dos 

OEs dessas duas espécies em C. neoformans, um patógeno que contribui para a morte 

de tantas pessoas imunocomprometidas anualmente em todo o mundo. Diante da vasta 

gama de espécies vegetais à nossa disposição, a investigação de novas substâncias de 

ação antimicrobiana poderá levar à descoberta de alternativas de tratamento para a 

criptococose e outras infecções fúngicas. Isso representa um grande desafio, diante do 
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aumento do número de infecções fúngicas e do surgimento de microrganismos mais 

resistentes e potentes. 
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7. CONCLUSÕES 

 O efeito dos OEs de C. winterianus e T. vulgaris em isolados de C. neoformans 

demonstraram que estes óleos possuem atividade antifúngica; 

 

 A associação OEs de C. winterianus e T. vulgaris com fluconazol não 

potencializaram o efeito desse fármaco; 

 

 Os OEs de C. winterianus e T. vulgaris apresentaram baixa toxicidade em 

eritrócitos. 

 

 O principal mecanismo de ação antifúngica dos OEs de C. winterianus e T. 

vulgaris nas CIMs não foi por alteração no metabolismo mitocondrial das 

células fúngicas.  
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética  
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ABSTRACT 

Cryptococcus neoformans is an encapsulated yeast found in the environment, 

responsible for causing meningoencephalitis in patients with a compromised immune 

system. In Brazil, cryptococcosis is the second cause of death among systemic mycoses. 

The limited efficacy of the available antifungal drugs used in its treatment has 

stimulated the search for therapeutic alternatives, such as medicinal plants. Thymus 

vulgaris, popularly known as thyme, is an aromatic plant whose essential oil (EO) 

possesses antifungal properties. The aim of this study was to assess the action of T. 

vulgaris EO on C. neoformans clinical isolates. This oil was analyzed by gas 

chromatography/mass spectrometry (GC/MS), which showed that its main components 

were thymol, ρ-cymene and linalool. Microdilution broth tests showed that this EO was 

effective against fungal isolates, with minimum inhibitory concentrations (MICs) 

ranging from 32 to 128 µg/mL. In vitro interaction tests between this oil and 

fluconazole (FCZ) showed no potentiation of the antifungal action of this drug. Its 

effect on mitochondrial metabolism of fungal cells was also evaluated and results 

demonstrated alterations on the mitochondrial enzyme activity of fungal cells only at 

concentrations >1,024 µg/mL. The results of the action of this EO on human 

erythrocytes indicated that it has low cytotoxic activity at MIC values. This 
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investigation describes the antifungal action of T. vulgaris, showing its potential in the 

development of alternatives in the treatment against C. neoformans. 

  

KEY WORDS: Cryptococcus neoformans, Thymus vulgaris, essential oil, fluconazole, 

antifungal activity. 

 

RESUMO  

Cryptococcus neoformans é uma levedura encapsulada encontrada no ambiente, 

responsável por causar meningoencefalite em pacientes com o sistema imune 

comprometido. No Brasil a criptococose é a segunda causa de morte por micoses 

sistêmicas. A eficácia limitada dos fármacos antifúngicos usados no tratamento dessa 

doença tem estimulado a busca por terapias alternativas, tais como o uso de plantas 

medicinais. Thymus vulgaris, popularmente conhecida como tomilho, é uma planta 

aromática cujo óleo essencial (OE) possui propriedades antifúngicas. Este estudo teve 

como objetivo avaliar a ação do OE de T. vulgaris em isolados clínicos de C. 

neoformans. Esse óleo foi analisado por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria 

de massa (CG/EM), revelando que seus principais compostos são o timol, ρ-cimeno e 

linalool. Testes de microdiluição em caldo mostraram que esse OE foi eficaz contra os 

isolados fúngicos, com concentrações inibitórias mínimas (CIMs) variando de 32 a 

128µg/mL. Testes de interação in vitro o OE de T. vulgaris e fluconazol (FCZ) 

demonstraram não haver potencialização da atividade antifúngica desse fármaco. 

Avaliou-se também seu efeito no metabolismo celular fúngico e os resultados 

mostraram alterações na atividade enzimática mitocondrial apenas em concentrações 

>1,024µg/mL.  Os resultados da ação deste OE em eritrócitos humanos indicou que o 

mesmo possui baixa atividade citotóxica em valores de MIC. Esta pesquisa descreve a 

ação antifúngica de T. vulgaris, mostrando seu potencial no desenvolvimento de 

alternativas ao tratamento contra C. neoformans. 

 

DESCRITORES: Cryptococcus neoformans, Thymus vulgaris, óleo essencial, 

fluconazol, atividade antifúngica. 

 

INTRODUCTION  

Cryptococcus neoformans is an encapsulated yeast found in the environment, 

that initiates infection in humans after inhalation. It is responsible for causing 
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meningoencephalitis in patients with a compromised immune system with 

approximately 1 million cases worldwide and 650,000 deaths annually (Park et al. 

2009). In Brazil, cryptococcosis is the second cause of death among systemic mycoses, 

having been mentioned in 50.9% of AIDS death declarations (Prado et al. 2009) and 

48.4% of the 62 patients in this group died in Goiania, Brazil, in 2009 and 2010 (Souza 

et al. 2013). The limited efficacy of the available antifungal drugs – due to the high 

toxicity of amphotericin B (AmB) (Jarvis et al. 2008) and the increasing isolation of 

fluconazole (FCZ) resistant isolates (Cheong & McCormack 2013) – leads to a growing 

demand for new antifungals that are more effective and less toxic (Pina-Vaz et al. 

2004). Plants have received much attention in recent years and are a promising source 

of opportunities for the discovery of natural products with antifungal activity 

(Suwanmanee et al. 2014). The public acceptance and effectiveness of plant-based 

alternatives is becoming more evident in recent years (Zuzarte et al. 2013). Aromatic 

plants and their essential oils (EOs) have long been used as food preservatives and for 

medicinal purposes with antimicrobial and antioxidant properties (Bakkali et al. 2008, 

Edris 2007).   

Thymus vulgaris L. is an aromatic plant that belongs to the Labiatae family, 

popularly known as thyme (Khazaie et al. 2008). Its EO possesses important 

antioxidative and antimicrobial properties and contains numerous compounds 

(Baranauskiene et al. 2003, Nikolic et al. 2014). Antifungal activity exhibited 

by Thymus genus EOs has been demonstrated by several researchers on Candida spp., 

Aspergillus spp., Microsporum spp. and other fungi (Giordani et al. 2004, Soković et al. 

2009, Zuzarte et al. 2013). 

There is very little information related to the activity of T. vulgaris EO against 

C. neoformans, this being the object of this study. In this context, the respective 

susceptibility profile in vitro of this EO was determined alone, as well as combined with 

FCZ. The effects of this oil on fungal mitochondrial function and its toxicity on human 

erythrocytes were also evaluated. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Essential oil  
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T. vulgaris EO was obtained from Ferquima Industria e Comercio Ltd., Vargem 

Grande Paulista, São Paulo, Brazil. The solutions used in antifungal assays were 

prepared at the time of execution of the tests.  

GC-MS analysis of essential oils 

For the analysis of the EO, a gas chromatograph interfaced with a mass selective 

detector (CG-MS), Shimadzu QP5050A, with a 70 eV ionization voltage was employed, 

and a fused silica capillary column was used (CBP - 5; 30 m x 0,25mm x 0,25μm).  The 

carrier gas used was Helium at a flow rate of 1mL/min. Temperature program used was: 

ramp up from 60 to 240°C at 3°C/min, increase to 280°C at 10°C/min, and complete 

with 10 min at 280°C. The injection volume was 1 μL diluted with CH2Cl2 at a ratio of 

1:5. For the identification of oil constituents, their mass spectra were compared with 

those present at the National Institute of Standards and Technology (NIST, 1998) and 

also by comparing their mass spectra and calculated linear retention indices (RI) with 

literature values (Adams 2007). RIs were obtained by co-injection with a mixture of 

linear hydrocarbons, C9-C22 (Sigma, USA) and then calculated using the equation of 

Van Den Dool & Kratz (1963). The percentages of components were calculated to 

normalize for the area in the chromatogram employing a Varian gas chromatograph 

(FID) equipped with a ZB-5 fused silica capillary column (30m x 0.25nm) with film 

thickness of 0.25µm (5% phenylmethylpolysiloxane). The temperature program used 

was: increase from 60 to 240°C at 3°C/min, increase to 280°C at 10°C/min, and 

completed with 10 min at 280°C. The carrier gas employed was N2 (flow rate of 

1.0mL/min). The injector port and detector temperatures were 220°C and 240°C, 

respectively. The samples were injected by splitting (split ratio of 1:20). 

 

Fungal isolates 

C. neoformans ATTC 28957 and seven C. neoformans clinical isolates from the 

culture collection of the Mycology Laboratory of the Tropical Pathology and Public 

Health Institute of Federal University of Goias were included in this study. The strains 

were isolated from cerebrospinal fluid collected from HIV positive patients from a 

reference hospital in Goiania, Brazil (Ethics Committee Protocol no. 004/03). Clinical 

isolates were maintained on Sabouraud-Dextrose Broth (SDB) with glycerol at -70°C. 

All isolates were cultured in Sabouraud Dextrose Agar (SDA) at 35°C for 48 h before 

the tests. 
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Antifungal susceptibility testing 

The guidelines of the Clinical and Laboratory Standards Institute M27-A3 

(CLSI, 2008) were followed for the performance of microdilution assays in order to 

determine the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal 

concentration (MFC) values of T. vulgaris EO. The antifungal susceptibility tests were 

executed by serially diluting a two-fold solution of EO on 96-well microtiter plates to 

concentrations from 1,024 to 2μg/mL. A serial dilution of FCZ was also performed 

leading to final concentrations ranging from 64 to 0.5μg/mL. C. neoformans 

suspensions were prepared in sterile 0.85% NaCl and adjusted to 0.5 x 10
3
 to 2.5 x 10

3 

CFU/mL. For T. vulgaris EO, the lowest concentrations without any visible growth 

were defined as MICs and, for FCZ, MICs were defined as the lowest concentration 

producing a reduction in growth of 50%, compared to the drug-free growth control. 

Tests were performed in triplicates at each concentration.  

 

For the determination of MFCs, 10μL of each well showing no growth (MIC, 2 x 

MIC and 4 x MIC) were plated on sterile SDA Petri dishes and incubated at 25-28°C for 

72h in order to determine if the inhibition was reversible or permanent. The MFC was 

defined as the lowest concentrations that showed either no growth or fewer than 3 

colonies (approximately 99 to 99.5% killing activity of fungal cells) (Espinel-Ingroff et 

al. 2002).  

 

In vitro interaction of T. vulgaris EO and fluconazole  

The effect of the combination of T. vulgaris EO and FCZ was assayed with C. 

neoformans, according to the checkerboard microdilution method (Scott et al. 1995). 

The interaction coefficient was determined following the calculation of the fractional 

inhibitory concentration index (FICI). FICIs were defined as synergistic for values ≤ 

0,5; indifferent for 0,5 < FICI ≤ 4,0, and antagonistic for values > 4,0 (LiJuan et al. 

2010).   

 

Effect of the Essential Oil on Mitochondrial Function 

The effect of T. vulgaris EO on the C. neoformans cell viability was determined 

by a colorimetric assay, using 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium 

bromide (MTT), as described previously, with modifications (Pinto et al. 2013). C. 

neoformans ATCC 28957 was used for this assay. Fungal cells were cultured overnight 
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in Sabouraud Dextrose Broth (SDB) at 35°C and 10 mL of the suspension were 

centrifuged (10 minutes at 4,000 rpm) and washed in PBS (2x). 100μL fungal 

suspension in PBS supplemented with 2% glucose (10
6
 cells/mL) was incubated for 1 

hour/35°C with 100μL of EO solution (final concentrations 4,096–16 μg/mL). 20 μL of 

the MTT solution (5mg/mL in PBS) were added to each well and incubated for 4 hours 

in the dark. Then supernatants were discarded and the resulting purple formazan crystals 

were solubilized with 100μL dimethylsulfoxide (DMSO). The colorimetric change was 

measured spectrophotometrically at 550 nm.   

 

Hemolytic Assay  

The hemolytic activity assay was performed using human blood samples 

collected in EDTA tubes following the method of He et al. (2007) with modifications. 

50μL whole blood were added to 50μL of a two-fold dilution of T. vulgaris EO 

(4,096μg/mL to 16μg/mL) in PBS (pH 7.4) and then incubated for 30 minutes at 37
0
C. 

Following incubation, tubes were centrifuged at 3,000 rpm for 5 min and 20μL of 

supernatants were transferred to a flat-bottomed microtiter plate. 80μL of the same 

buffer were added to the wells for a final volume of 100μL. Triton X-100% was used as 

control for total hemolysis and PBS was used for the absence of hemolysis. Absorbance 

was measured spectrophotometrically at 560nm. Hemolysis percentages were calculated 

as follows: [(A560 of EO-treated sample – A560 of buffer-treated sample)/(A560 of Triton 

X-100-treated sample – A560 of buffer-treated sample)] x 100%. Experiments were 

performed in duplicate.    

 

RESULTS  

 

Essential Oil Composition  

The result obtained by GC-MS chemical analysis of T. vulgaris EO is presented 

in Table 1. In total, twenty-five compounds were identified in the EO, which represent 

98.92% of isolated compounds.  
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Table 1. Chemical composition of T. vulgaris essential oil. 

  Constituents RI % 

1 Tricyclene 926 0.15 

2 α-Pinene 938 2.20 

3 α-Fenchene 952 0.79 

4 Myrcene 990 1.37 

5 ρ-Mentha-1(7),8-diene 1004 0.08 

6 ρ-Cymene 1024 20.71 

7 Limonene 1029 0.14 

8 1,8-Cineole 1031 1.62 

9 γ-Terpinene 1059 7.08 

10 cis-Linalool oxide 1072 0.09 

11 Fenchone 1086 0.12 

12 Linalool 1096 7.45 

13 trans-Pinene hydrate 1122 0.12 

14 Camphor 1146 1.18 

15 Isoborneol 1160 0.27 

16 Borneol 1169 1.36 

17 Terpinen-4-ol 1177 1.30 

18 Thymol 1290 45.56 

19 Carvacrol 1299 3.78 

20 α-Ylangene 1375 0.07 

21 (E)-Caryophyllene 1419 0.90 

22 α-Humulene 1454 0.10 

23 Caryophyllene oxide 1583 1.37 

24 Humulene epoxide II 1608 0.09 

25 (Z,Z)-Geranyl linalool 1961 1.02 

 Monoterpenes hydrocarbons 32.52 

 Oxygenated monoterpenes 62.85 

 Sesquiterpene hydrocarbons 1.07 

 Oxygenated sesquiterpenes 1.46 

Others  1.02 

Total  98.92 
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Antifungal Activity 

T. vulgaris EO was tested on seven clinical isolates of C. neoformans and C. 

neoformans ATCC 28957, with MIC values from 32 to 128 μg/mL and MFCs from 64 

to 512 μg/mL (Table 2). The MIC at which 50% (MIC50) and 90% (MIC90) of the 

isolates were inhibited was 64 μg/mL and 128 μg/mL, respectively. 

 

In vitro Interaction of T. vulgaris EO and fluconazole  

The interaction assay was performed in order to assess whether this combination 

would lead to the potentiation of the antifungal action of FCZ by the EO and the results 

did not show alteration of its MIC values. The FICI values obtained through the 

checkerboard assay ranged from 1.25 to 4.0 (Table 2). 

 

Table 2. Antifungal activity and interaction assay of T. vulgaris EO and fluconazole 

against C.  neoformans clinical isolates.    

C. neorformans 

isolates 

T. vulgaris
 

Fluconazole Interaction 

MIC
a
 MFC

a
 MIC

a
 MFC

a
 FICI

b 

L3 64 128 1 8 3,0 

L4 64 64 1 4 1,25 

L5 32 64 1 4 3,0 

L15 128 512 1 8 1,5 

L18 64 128 1 4 3,0 

L21 64 128 2 8 2,0 

L30 64 64 2 16 3,0 

ATCC 28957 32 32 0.5 2 4,0 

a
MIC and MFC values expressed in μg/mL;  

b
FICI scores: ≤ 0,5=synergism; ICIF >4,0=antagonism and 0,5 < ICIF ≤ 4,0=indifferent 

 

 

Effect of the Essential Oil on Mitochondrial Function 

In order to determine the metabolic activity of C. neoformans ATCC 28957, the 

MTT assay was performed. Results demonstrated no alterations on the mitochondrial 

enzyme activity of fungal cells at concentrations ≤ 1,024 μg/mL (Figure 1). At higher 

concentrations, 57,8 and 7,27% of yeast cells remained metabolically active at 2,048 

and 4,096 μg/mL, respectively.  
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Figure 1. Mitochondrial activity of C. neoformans ATCC 28957 cells treated with 

different concentrations of Thymus vulgaris EO. 

 

Hemolytic Assay 

The results of the action of T. vulgaris EO on human erythrocytes showed 0.71% 

hemolysis at the concentration of 4,096 μg/mL. At lower concentrations, the percentage 

of hemolysis was inferior to 0.2.  

 

DISCUSSION 

The main complication of cryptococcosis is meningoencephalitis, which is 

responsible for high mortality rates that affect especially immunocompromised patients 

(Charlier et al. 2009). AmB is the drug of choice for the treatment of cryptococcosis, 

followed by maintenance therapy with FCZ for weeks (Perfect et al. 2010, Gullo et al. 

2013). Despite the effectiveness of treatment, AmB is responsible for serious side-

effects (Guillaume et al. 1996) and long-term maintenance therapies with azoles can 

result in fungal resistance (Gullo et al. 2013). These difficulties have prompted the 

search for therapeutic alternatives such as essential oils.   

T. vulgaris EO has been described by several researchers for its antimicrobial 

properties, attributed to the activity of a complex mixture. Twenty-five compounds were 

identified, representing 98.92% of the total oil weight. Aromatic plants belonging to the 

same species show variations in the chemical composition of their EOs depending on 

their chemotype. The most predominant compounds of the EO used in this study were 

thymol (45.56%), ρ-cymene (20.71%) and linalool (7.45%), which suggest that it 

belongs to the thymol chemotype. The analysis showed monoterpenes to be 
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predominant in this oil. Thymol and ρ-cymene have previously been reported to be the 

major components in T. vulgaris EOs (Giordani et al. 2004, Rota et al. 2008, El-

Ahmady et al. 2013) and they are described to have prominent antimicrobial activity 

(Bakkali et al. 2008). Thymol has been shown to have antimicrobial activity against 

microorganisms such as Streptococcus spp., E. coli (Inouye et al. 2001) and Candida 

spp. (Pina-Vaz et al. 2004). P-cymene has been reported to have antifungal activity 

against Alternaria spp., Fusarium spp. (Kordali et al. 2008) and Candida spp. (Pina-Vaz 

et al. 2004).   

The EO of T. vulgaris tested in this study showed to have antifungal activity 

against C. neoformans, with MICs ≤ 128μg/mL. 71.4% of isolates showed growth 

inhibition at a concentration of 64μg/mL and interestingly, this oil was able to inhibit 

fungal growth at low concentrations such as 32 μg/mL, showing strong antifungal 

activity, according to Sartoratto et al. (2004). The high percentages of thymol help to 

explain the antifungal activity of this EO, since this component is already known for 

having activity against fungi other than C. neoformans (Pina-Vaz et al. 2004, Pinto et al. 

2006, Klarić et al. 2007). Antifungal action of this EO has also been described on other 

fungi, including C. albicans, Aspergillus spp. and Trichophyton spp. (Zollo et al. 1998, 

Giordani et al. 2004, Klarić et al. 2007, Soković et al. 2009, El-Ahmady et al. 2013), but 

little about the action of this EO on C. neoformans is known. This antifungal action has 

been attributed to the inhibition of H
+
-ATPase, a process that leads to intracellular 

acidification and cell death (Ahmad et al. 2010). The MFCs for T. vulgaris EO ranged 

from 1 to 4 times the corresponding MICs, and these results suggest that this oil 

possibly has fungistatic activity. No reports of MFCs for this EO on C. neoformans 

were found. As previously mentioned, there is very scarce data about the action of T. 

vulgaris EO on C. neoformans, which highlights the importance of this investigation. 

Studies on the interaction of T. vulgaris EO and FCZ on C. neoformans were not found. 

Although no synergism was seen from this association, there are reports of synergistic 

effects from the association of T. vulgaris EO with AmB on C. albicans and Aspergillus 

niger (Giordani et al. 2004, El-Ahmady et al. 2013). Reports of synergism between this 

oil and FCZ were not found. 

MTT assay measures mitochondrial activity by quantifying the formation of a 

dark blue formazan product, resulting from the reduction of the tetrazolium ring of 

MTT. It is thought that MTT reduction mainly occurs in the mitochondria through the 

action of succinate dehydrogenase, thus providing a measure of mitochondrial activity 
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(Slater et al., 1963). This assay showed that in concentrations ≤ 1,024 μg/mL of T. 

vulgaris EO, 100% of C. neoformans cells remained metabolically active (Figure 1). At 

2048 μg/mL and 4096 μg/mL this OE caused 42.2% and 92.73% reduction in the 

number of active cells, respectively. Therefore this assay indicated that the mechanism 

of inhibition of T. vulgaris EO at MIC values (32–128 μg/mL) was not due to 

interferences on mitochondrial function, since it only caused a disruption of the 

mitochondrial enzyme activity (which impairs the energy production ability of cells) at 

values ≥ 4 x MIC.      

Human erythrocytes are very useful for toxicity studies, since they are easily 

available, have very well-known membrane properties and can be easily monitored 

concerning their lysis through hemoglobin release monitoring (Situ & Bobek 2000). 

The in vitro hemolytic assay is a tool that can be used to estimate in vivo cell toxicity 

(Christie et al. 2007). This assay demonstrated that T. vulgaris EO led to a very low 

percentage of hemolysis (inferior to 0.2%) at MIC values. Interestingly, very low 

hemolysis rates were seen even at concentrations 2 or 4 times the MICs, thus 

demonstrating that this EO has low cytotoxic effects on erythrocytes. 

Data on the action of T. vulgaris EO against C. neoformans are rare. This shows 

the importance of the results obtained in this study, which demonstrate the in vitro 

antifungal activity of this EO on the etiological agent of cryptococcosis. This should 

encourage further studies on this oil, in the hope that novel antifungals may be 

developed as alternatives in the treatment against fungal infection. 
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9.3. Anexo 3 – Laudo Técnico do OE de Cymbopogon winterianus. 
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9.4. Anexo 4 – Laudo Técnico do OE de Thymus vulgaris. 

 


