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RESUMO 

Introdução: O Aspergillus fumigatus é o principal agente etiológico da 
aspergilose, que promove desde síndromes alérgicas até aspergilose invasiva, 
e afeta pacientes imunocompetentes e, principalmente, imunocomprometidos. 
Os antifúngicos azólicos são usados no tratamento da aspergilose. No entanto, 
uma rápida e global resistência a esses antifúngicos tem sido observada em A. 
fumigatus na última década. Assim, novas alternativas para o tratamento da 
aspergilose se tornam necessárias. Entre elas, os óleos essenciais (OE) 
poderiam ser uma alternativa no tratamento da aspergilose. Estas substâncias 
voláteis estão relacionadas com diversas funções necessárias à sobrevivência 
vegetal, e exercem papel fundamental na defesa contra microrganismos, 
incluindo fungos. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo determinar a 
atividade antifúngica in vitro dos OE de O. vulgare (orégano) e R. officinalis 
(alecrim), isoladamente e em associação (O. vulgare + R. officinalis) em A. 
fumigatus. Método: Os OE de O. vulgare e R. officinalis foram adquiridos em 
distribuidor comercial, com certificação botânica da empresa Laszlo-
Aromaterapia e Aromatologia®, cujos laudos das análises cromatográficas 
realizadas em cromatógrafo gasoso com detector de ionização caracterizaram 
os principais constituintes químicos. A cepa de A. fumigatus foi fornecida pelo 
Laboratório Exame, do grupo Diagnósticos da América S.A (DASA). O material 
foi mantido em ágar Sabouraud dextrose a uma temperatura de 28ºC ± 2ºC. 
Foram analisadas cinco concentrações dos OE, 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0% (v/v), 
utilizando os testes de disco-difusão e diluição em ágar, observando o 
desenvolvimento ou a inibição das colônias fúngicas durante 21 dias. O 
Itraconazol (100 µg/mL) foi usado como controle positivo e todos os testes foram 
realizados em triplicata. Resultados: Os resultados obtidos no método disco-

difusão não evidenciaram halos de inibição nas concentrações testadas 
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utilizando o OE de R. officinalis, porém o OE de O. vulgare, isolado e a 
associação com o OE de R. officinalis, apresentaram atividade fungicida em 
todas as concentrações.  No método diluição em ágar, foi demonstrado ação 
inibitória a partir da concentração de 0,6% (v/v) e crescimento micelial tardio nas 
concentrações de 0,2% e 0,4% (v/v) utilizando o OE de O. vulgare e a associação 
(O. vulgare + R. officinalis). O OE de R. officinalis, na concentração de 1,0% 
(v/v), não apresentou crescimento do fungo, determinando assim, a 
concentração inibitória mínima (CIM). Conclusão: O presente estudo 
demonstrou ação inibitória dos OE de O. vulgare e R. officinalis na espécie A. 
fumigatus. No entanto, novos estudos in vitro e in vivo são necessários para 
avaliar os OE como antifúngicos alternativos no tratamento da aspergilose. 
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