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1 INTRODUÇÃO 

 

 Muitas doenças de pele, como a tinea e a onicomicose, são causadas por 

dermatófitos que existem em áreas tropicais e subtropicais. Em geral, estes fungos 

vivem nas camadas superficiais da pele, como a camada córnea (que é morta), em 

regiões mais úmidas do corpo, como entre os dedos dos pés, axilas, região inguinal e 

abaixo dos seios. Estas infecções fúngicas podem causar apenas irritação local sem 

grandes complicações ou infecções sérias, que levam a uma resposta imunológica 

severa gerando prurido, edema e ruptura tecidual, gerando, em última análise, um 

grande desconforto para o paciente. Os dermatófitos, Trichophyton, Epidermophyton 

e Microsporum canis estão comumente envolvidos nesses tipos de infecções, 

entretanto, sua diferenciação clínica é muito difícil. 

 Outro aspecto importante é que, em algumas partes do mundo tais infecções 

tem se tornado um importante problema de saúde pública. Nos Estados Unidos, a 

prevalência de onicomicoses, avaliada por estudos clínicos altamente controlados, 

chega a 35% da população investigada. Isto pode estar relacionado principalmente 

com o envelhecimento populacional daquele país, que cresceu aceleradamente nas 

últimas décadas. De fato, um aumento nos casos de infecção fúngica com o aumento 

da idade já está bem estabelecida (28, 43, 53, 96, 98, 107). Esta observação é 

consistente com a visão de que as alterações da resposta imune com o avançar da 

idade pode conduzir a maior suscetibilidade a doenças. Neste sentido por exemplo, 

infecções nasais fúngicas são mais freqüentes em pacientes imunocomprometidos, 

como nos portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e naqueles que têm 

diabetes (34, 38, 44, 80). Além dos efeitos do envelhecimento, outros fatores que têm 

sido implicados incluem aquelas associadas com o "moderno estilo de vida", incluindo 

o uso de calçados feitos de materiais sintéticos e exposição a dermatófitos nas áreas 

comuns em ambientes úmidos que favorecem o crescimento de fungos, tais como 

piscinas e ginásios da escolares. Apesar da identificação de vários fatores 

predisponentes, não há um consenso de opinião a respeito de um único mecanismo 

para explicar o grande crescimento de infecções desse tipo em todas as partes do 

mundo nos últimos anos. 

 Outra doença fúngica digna de nota é a candidíase vulvovaginal (CVV), inflamação 

da mucosa vaginal e vulvar, que acomete mulheres em diversos momentos ao longo de sua 
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vida. A CVV é originada em sua maioria pela presença de leveduras do gênero Candida que 

encontra ambiente propício para sua proliferação na mucosa vaginal ocasionando 

desconfortos e alterações na saúde da mulher. 

Se comparado com outras doenças, como as infecções bacterianas, existem poucos 

fármacos para o tratamento das infecções causadas por fungos. A existência de pequeno 

número de fármacos para esses casos pode ser explicada pelo fato de as infecções fúngicas 

ocorrerem em número bem menor que as bacterianas, ocasionando menos empenho no 

desenvolvimento de novos agentes antifúngicos. O tratamento preconizado envolve o uso de 

agentes antifúngicos como imidazólicos e triazólicos (fluconazol, miconazol, cetoconazo)l, 

além dos agentes poliênicos (nistatina e anfotericina B). Apesar dos medicamentos já 

existentes, o crescimento das infecções fúngicas fatais cria a necessidade do 

desenvolvimento de novos agentes antifúngicos mais seguros e eficazes. Isso é de grande 

importância em casos de pacientes com AIDS, em outros imunossuprimidos e em pacientes 

candidatos a transplante de órgãos. 

  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A maioria da exposição aos fungos é acidental, mas muitos fungos patogênicos 

desenvolvem mecanismos para facilitar a sua sobrevivência.  Como exemplo 

podemos citar os Dermatófitos, que produzem a enzima queratinase a fim de hidrolisar 

a proteína estrutural queratina. Outro exemplo são as leveduras do gênero Cândida 

que se tornam filamentosas quando invadem os tecidos. O Criptococcus neoformans 

elabora cápsula de mucopolissacarídeo ácido que vai atuar como fator de virulência. 

 Ao ser definida uma estratégia terapêutica para o combate a uma infecção 

fúngica, alguns fatores como o agente etiológico, os tecidos envolvidos e o estado 

imunológico do paciente devem ser considerados. 

 Nas infecções superficiais os agentes tendem a crescer nas camadas mais 

externas da pele ou cutícula da diáfise dos pêlos.  Em geral há boa resposta clinica 

ao tratamento com antifúngicos tópicos em associação a uma boa higiene pessoal. 

Essas doenças são de fácil diagnóstico (BARREIRO, E. J. & FRAGA, C. A. M., 2001). 

 Os fungos que causam infecções cutâneas são limitados aos tecidos 

queratinizados da epiderme, pêlos e unhas, mas têm maior propriedade invasiva. 
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Dependendo da espécie podem causar doença crônica ou induzir reação altamente 

inflamatória no hospedeiro. Essas infecções respondem bem aos antifúngicos tópicos, 

mas em alguns casos pode ser necessária uma terapia sistêmica (ALEXOPOULOS et 

al.,1996). 

 Em casos de doença subcutânea, os fungos possuem baixo grau de 

infectividade e as infecções estão associadas a alguma lesão traumática. Em alguns 

casos pode ser necessária a amputação ou excisão cirúrgica da área envolvida devido 

à ineficiência do tratamento com antifúngicos. 

 Os fungos que causam doença sistêmica. Afetam o trato respiratório, em todos 

os casos, pois eles possuem características morfológicas que contribuem para a 

sobrevivência do microrganismo no interior do hospedeiro. Essas doenças podem ser 

fatais por isso requer rápido diagnóstico e terapia agressiva com antifúngicos 

sistêmicos.  

 É vasto o arsenal de antibióticos, para o tratamento de infecções bacterianas, 

no entanto existem poucos fármacos para o tratamento das infecções sistêmicas 

causadas por fungos. A existência de pequeno número de fármacos para esses casos 

pode ser explicada pelo fato de as infecções fúngicas ocorrerem em número bem 

menor que as bacterianas, ocasionando menos empenho no desenvolvimento de 

novos agentes antifúngicos. Outro fator é a estrutura das células fúngicas, que são 

eucariotas, pois há dificuldade em elaborar compostos altamente específicos para 

essas células e que não sejam tóxicos para as células parasitadas do hospedeiro.  

 Atualmente os antifúngicos utilizados para o tratamento de infecções sistêmicas 

podem ser divididos em três classes de compostos:  

• Poliênicos – afetam a permeabilidade da membrana plasmática por se ligarem 

diretamente ao ergosterol 

• Azóis – inibem a biossíntese do ergosterol 

• Análogos de Nucleosídeos – interferem na síntese do DNA e do RNA 

Apesar dos medicamentos já existentes, o crescimento das infecções fúngicas 

fatais cria a necessidade do desenvolvimento de novos agentes antifúngicos mais 

seguros e eficazes. Isso é de grande importância em casos de pacientes com AIDS, 

em outros imunossuprimidos e em pacientes candidatos a transplante de órgãos 

(BARREIRO, E. J. & FRAGA, C. A. M., 2001). 
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Para uma investigação de produtos naturais com atividades biológicas é 

importante a escolha de bioensaios apropriados para o monitoramento dos efeitos 

requeridos. Além disso, esses bioensaios devem ser projetados para o uso simultâneo 

de várias amostras de produtos naturais para facilitar o trabalho de triagem. Os testes 

devem ser simples, rápidos, reprodutíveis e baratos. A complexidade dos bioensaios 

tem que ser planejada em função das instalações, recursos naturais, e disponibilidade 

de pessoal. A maioria dos laboratórios fitoquímicos que pesquisam produtos naturais 

bioativos não tem facilidades para a realização de testes biológicos sofisticados. 

Conseqüentemente, esforços têm sido feitos para introduzir bioensaios simples, 

baratos para uma rápida triagem de extratos e frações contra uma variedade de alvos 

(HOSTETTMANN, K.; WOLFENDER, J.-L.; RODRIGUEZ, S. 1997). 

Os métodos de triagem atualmente disponíveis para detectar atividade 

antibacteriana de produtos naturais se enquadram dentro de 3 grupos: 1) métodos de 

difusão; 2) métodos bioautográficos e 3) métodos de diluição. Os ensaios de difusão 

e bioautográficos são considerados qualitativos, pois apenas mostram se existe ou 

não atividade antibacteriana nos produtos naturais. Os métodos de diluição podem 

ser considerados semiquantitativos ou quantitativos. Quando são testadas poucas 

concentrações do produto natural (geralmente 3 diluições) com a finalidade de 

detectar seu efeito antibacteriano, o método é dito semiquantitativo.  

Os testes quantitativos, por sua vez, referem-se àqueles onde se executam 

diluições seriadas do produto natural e determina-se para este, a concentração 

inibitória mínima. Todos esses métodos possuem sensibilidades diferentes e 

adaptações de cada um deles são usadas. Para facilitar a interpretação dos resultados 

é importante que as adaptações sejam padronizadas. 

Agentes terapêuticos ou fármacos, têm sido utilizados ao longo da história 

humana. De fato, a ânsia e a vontade de ingerir substâncias terapêuticas que, em 

outras circunstâncias, podem ser considerados como veneno é uma peculiaridade 

humana. Todas as entidades químicas, no entanto, são tóxicos em doses 

suficientemente elevadas. O índice terapêutico (IT) é definido como a relação entre a 

dose tóxica e a dose terapêutica. O termo tem sido utilizado na definição de "margens 

de segurança" em estudos clínicos. No caso das avaliações de toxicologia não-clínica, 

projetado para fornecer dados de apoio a segurança em um ensaio clínico, o termo 

de segurança utilizados na maioria das vezes é margem de segurança (MS). O MS 
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relaciona o número observado de eventos adversos (NOAEL, uma dose que não 

produz efeitos adversos relevantes) para a dose máxima alvo de um ensaio clínico ou 

uma dose terapeuticamente efetiva de um modelo não-clínico.  

O fármaco é definido pela Organização Mundial de Saúde como "qualquer 

substância ou produto que é utilizado ou destinado a ser utilizado para modificar ou 

explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos em benefício do destinatário." O 

processo de descoberta de fármacos é amplo, de alto risco, multifacetado, caro e 

gratificante. O objetivo final do desenvolvimento de medicamentos é descobrir novas 

entidades químicas (medicamentos biológicos) ou novas entidades biológicas, que 

sejam seguros e eficazes no tratamento da condição alvo. 

As avaliações Toxicológicas tem três objetivos principais: a determinação do 

espectro toxicológico em uma ampla faixa de doses em animais de laboratório; 

extrapolação das respostas a outras espécies, com especial ênfase sobre o potencial 

de efeitos indesejáveis em seres humanos, e determinação de níveis seguros de 

exposição. Toxicologia desempenha um papel importante na descoberta de fármacos 

e do processo de desenvolvimento (Dorato & BUCKLEY, 2007). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é signatária do Protocolo 

de Helsinque, do Pacto das Américas e da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico). 

 Dessa forma, a ANVISA exige que os estudos/ensaios não clínicos sigam as 

metodologias e procedimentos de Boas Práticas de Laboratório (ainda que os 

laboratórios universitários não possuam tais certificações), tenham os métodos 

envolvendo animais aprovados por Comitês de Ética em Pesquisa Animal (CEUA) 

credenciados no CONCEA e fundamentem às empresas farmacêuticas de forma 

inequívoca quanto à segurança e eficácia do fármaco/produto em estudo. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar a atividade antifúngica e a toxicidade de formulações a base do óleo 

essencial de Conyza bonariensis. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Avaliar a atividade antifúngica (candidicida) de formulações a base do óleo 

essencial de C. bonariensis in vitro e in vivo; 

• Avaliar a toxicidade aguda e tegumentar das formulações a base do óleo 

essencial de C. bonariensis; 

• Avaliar o perfil químico do óleo essencial extraído de C. bonariensis em 

Caruaru – PE. 

• Realizar descrição taxonômica da espécie estuda. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 AVALIAÇÃO BOTÂNICA 

 

A identificação do material botânico e a elaboração do tratamento taxonômico 

foram baseadas no levantamento das espécies de C. bonariensis por meio de 

consultas bibliográficas, consultas a herbários nacionais, além de coletas e 

observações da espécie em campo. Também foi analisado o Tipus nomenclatural de 

Conyza bonariensis através de imagens disponíveis no site do Herbário Linneaean - 

Londres (LINN) para que não houvesse dúvidas quanto à identidade do espécime 

coletado para a análise química. 

 

2.1.1 Estudo taxonômico e seleção das áreas de ocorrência da espécie. 

O estudo morfológico e taxonômico, assim como a seleção das áreas de 

ocorrências da espécie em estudo ocorreu através da análise das coleções 

depositadas nos seguintes herbários: SP (Instituto de Botânica de São Paulo), SPSF 

(Instituto Florestal de São Paulo) e UEC (Universidade Estadual de Campinas). A 

partir do estudo morfológico detalhado dos materiais de C. bonariensis depositados 

nos herbários acima, foi possível desenvolver o rápido reconhecimento das espécies 

em campo, afim de que as coletas fossem feitas com maior segurança na 

identificação. As informações presentes nas etiquetas das coleções (devidamente 

identificadas por especialistas) foram anotadas e, a partir dessas informações as 

áreas de coleta para o presente estudo foram selecionadas. 

 

2.1.2 Procedimento de coleta botânica e identificação do material coletado. 

 As coletas foram realizadas em locais indicados nas coleções dos herbários 

visitados e também por meio de observações pessoal em campo. Os materiais 

coletados foram colocados em sacos plásticos e levados para a prensagem e 

desidratação. Todas as características morfológicas da espécie foram anotadas em 

campo para a elaboração das etiquetas que acompanharão o material biológico ao 

herbário.  

A identificação do material foi realizada no Laboratório de Ciências Biológicas, 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde as coletas foram devidamente 
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prensadas e desidratadas em estufa apropriada. Após a desidratação, os materiais 

foram montados em cartolina e etiquetados para a inclusão no Herbário do Mackenzie 

(MACK) e também no Herbário do Instituto Florestal de São Paulo, para a obtenção 

do número Voucher. 

 

 

2.2 AVALIAÇÃO QUÍMICA 

 

2.2.1. Solventes 

 

Os solventes utilizados nas eluições das colunas e placas cromatográficas 

foram de grau P.A. das marcas Synth, CAAL e Vetec. O sulfato de sódio, empregado 

como secante foi adquirido da Vetec. Para as análises de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN), os espectros foram obtidos em deuteroclorofórmio (CDCl3) da Tédia 

Brasil como solvente e padrão de referência interna. 

 

2.2.2 Colunas e placas cromatográficas 

 

Para os ensaios com Cromatografia em Camada Delgada Comparativa 

(CCDC), foram utilizadas cromatofolhas de gel de sílica 60 F254 sob suporte de 

alumínio da Merck. Para as revelações dos cromatogramas foram utilizadas irradiação 

no ultravioleta, UV, nos comprimentos de onda de 254 e 366 nm. Para a separação 

dos constituintes foi utilizada uma coluna cromatográfica contendo como fase 

estacionária a sílica gel 60 (0,063 – 0,200 mm) da Merck. 

 

 

2.2.3 Equipamentos 

As análises dos óleos voláteis foram realizadas por cromatografia à gás (CG) 

na Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo 

empregando um cromatógrafo Hewlett-Packard 5890 Série II equipado com um 

detector FID, um injetor automático (HP 7673) e um integrador eletrônico (HP 3396A). 

As substâncias foram separadas numa coluna capilar com fase BPX5 (5% fenil 

polisilfenileno siloxano) de 30m x 0,25 mm x 0,5 m de espessura de filme (SGE Ltd.). 
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O programa de temperatura do forno foi: temperatura inicial de 60°C durante 3 

minutos, aumento até 320°C à 9°C.min-1 e temperatura final de 320°C durante 3 

minutos, utilizando hélio como gás de arraste com um fluxo constante de 2,5mL.min-

1. A temperatura do injetor e do detector foi de 280°C. O cálculo das concentrações 

dos componentes foi baseado nas áreas dos picos no cromatograma, seguindo a 

ordem de eluição dos mesmos na coluna BPX5. 

As análises dos óleos voláteis foram realizadas também por cromatografia à gás 

acoplada a espectrometria de massas (CG-EM) na Central Analítica do Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo empregando um cromatógrafo Shimadzu CG-

17A equipado com um detector de massa seletivo MS-QP-5050A operando por 

impacto eletrônico (70 eV) e uma coluna capilar com fase BPX5. As condições 

analíticas foram semelhantes às descritas na análise por cromatografia à gás. 

A identificação dos constituintes foi realizada por comparação com seus índices 

de retenção (IR), determinados relativamente aos tempos de retenção dos n-alcanos, 

e através da confrontação dos espectros de massas com as bibliotecas comerciais 

NIST 21, NIST 107 e Wiley 229. 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear foram registrados no Instituto 

de Química da Universidade de São Paulo nos espectrômetros da Varian Advance 

DPX-300, operando a 300 e a 75 MHz, e da Bruker DRX-500, operando a 500 e a 125 

MHz, para os núcleos de 1H e 13C, respectivamente. Os espectros foram obtidos em 

deuteroclorofórmio (CDCl3) da Tédia Brasil como solventes e padrões de referência 

interna. 

 

2.2.4 Extração dos óleos voláteis 

Três amostras de óleo volátil de C. bonariensis (Asteraceae) provenientes dos 

estados de Pernambuco (1 amostra) e São Paulo (2 amostras) foram analisadas. As 

espécies oriundas de São Paulo foram coletadas nos meses de março e abril de 2011 

e os óleos voláteis extraídos através de destilação por arraste de vapor utilizando o 

aparelho de Clevenger, por um período de 4h. Após esse período o óleo obtido foi 

recolhido pelo topo da aparelhagem de Clevenger, seco com sulfato de sódio 

(Na2SO4) e armazenado em freezer para análise cromatográfica. O óleo volátil 

extraído da espécie coletada em Pernambuco foi recebido apenas para análise 

cromatográfica uma vez que os procedimentos de extração foram realizados no 



 
 

 

Página 12 de 48 
 

respectivo estado. Uma segunda amostra proveniente do Estado de Pernambuco foi 

enviada para a análise – a extração do óleo foi realizada em dezembro de 2013 e a 

análise realizada em janeiro de 2014. 

 

2.2.5. Fracionamento do óleo volátil de C. bonariensis coletado em Pernambuco 

Uma pequena parte do óleo volátil de C. bonariensis (400 mg), obtido a partir da 

coleta e extração realizada em Pernambuco, foi submetida a fracionamento 

cromatográfico em coluna aberta utilizando como fase estacionária gel de sílica 60, e 

como fase móvel hexano; hexano/diclorometano em várias proporções crescentes de 

polaridade (99:1; 97:3; 95:5; 90:10; 85:15; 80:20; 70:30; 60:40, 1:1) e diclorometano 

puro. Desse fracionamento foram obtidas 10 frações de aproximadamente 3 mL cada, 

as quais foram reunidas em 4 grupos (G1 ao G4) com base no perfil cromatográfico 

obtido por CCDC (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Fracionamento cromatográfico do óleo volátil de C. bonariensis – grupos, 

frações reunidas e massas obtidas. 

 

Grupo Frações reunidas Massa (mg) 

G1 1-2 210,6 

G2 3-5 111,7 

G3 6-7 61,7 

G4 8-10 2,3 

 

 

2.1 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-FÚNGICA (CANDIDICIDA) 

 

Para a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM), o inóculo com 

Candida albicans foi preparado em tubo contendo meio TSB, e levado à estufa até 

turbidez correspondente a 0,5 na escala MacFarland (106 c/mL). 

Foi preparada uma série de tubos contendo 10 mL de meio TSB, onde foram 

acrescentados 10µL de inóculo e concentrações decrescentes de óleo de C. 

bonariensis cedido pelo Laboratório Hebron, diluído em DMSO. 
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Os tubos foram então levados à estufa e mantidos a 37ºC por 24 horas, e observado 

o aparecimento de turvação. 

O conteúdo de cada tubo foi colocado em placas de Petri com meio TSB e 

levado novamente à estufa e mantidos a 37ºC por outras 24 horas, quando, então, o 

número de microorganismos viáveis foi verificado pela contagem do número de 

colônias. 

 

 

2.2 PREPARAÇÃO DAS FORMULAÇÕES 

 

 O óleo essencial de Conyza bonariensis foi extraído por arraste de vapor no 

Laboratório Hebron e padronizado por seu princípio ativo majoritário, o Lacnophyllum-

metil-éster, cuja abundância foi de 24%. 

 Para os estudos de toxicidade tegumentar, as formulações foramo preparadas 

em Creme base Lanette nas concentrações de 2, 4 e 20% do óleo de C. bonariensis. 

 Para os estudos de toxicidade aguda o óleo foi diluído nas mesmas 

concentrações em solução de DMSO 1%. 

 

 

 

http://cid.oxfordjournals.org/content/39/9/1314/F1.expansion.html
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2.3 AVALIAÇÃO DE TOXICIDADE AGUDA 

 

 Camundongos BALB/C, fêmeas e machos, obtidas do Biotério Central da 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, e acolhidas no Biotério de 

Camundongos da Universidade Presbiteriana Mackenzie foram submetidos ao Teste 

de Avaliação de Toxicidade Aguda, segundo proposto pela OECD (2001) e ANVISA 

(2010). 

 Os animais foram randomicamente distribuídos nos grupos experimentais, 

após serem pesados e o peso médio aferido e ajustado para 25g. No momento do 

início do experimento, os camundongos tinham entre 8 e 12 semanas de vida.  

 Os grupos experimentais estão descritos abaixo, sendo replicados para ambos 

os sexos, e os tratamentos aconteceram em dose única. 

1. CTRL – 5 animais –  600 microlitros de água por gavagem intragástrica. 

2. DMSO 2% - 5 animais – 600 microlitros solução de DMSO 2% por gavagem 

intragástrica. 

3. Conyza bonariensis 50g/mL - 5 animais - 600 microlitros de solução do óleo 

essencial de Conyza bonariensis padronizado em concentração de 50g/mL 

de Lacnophylum methyl esther em DMSO 2% por gavagem intragástrica. 

4. Conyza bonariensis 100g/mL - 5 animais - 600 microlitros solução do óleo 

essencial de Conyza bonariensis padronizado em concentração de 100g/mL 

de Lacnophylum methyl esther em DMSO 2% por gavagem intragástrica. 

5. Conyza bonariensis 200g/mL - 5 animais - 600 microlitros solução do óleo 

essencial de Conyza bonariensis padronizado em concentração de 200g/mL 

de Lacnophylum methyl esther em DMSO 2% por gavagem intragástrica. 

 

A padronização das soluções foi realizada como segue: Concentração de 

Lacnophylum Methyl Esther (LME) na amostra de óleo utilizado: 24%. Ou seja, em 

cada 100mg de óleo havia 24mg de LME. Dessa forma, a quantidade de óleo 

necessária para atingir a massa de LME desejada foi pesada em balança analítica 

e depois solubilizada em solução de DMSO 2%. 
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2.4 AVALIAÇÃO DE TOXICIDADE TÓPICA - MUCOSA 

 

O Protocolo 404 da OCDE foi adaptado para o nosso ambiente, sendo 

utilizadas Ratas Wistar (250-300g). Os animais utilizados foram adquiridos no Biotério 

Central da UNIFESP após o desmame. 

Os animais foram tratados com uma creme vaginal a base do óleo essencial de 

C. bonariensis para avaliar a possível irritação na mucosa vaginal, uma vez que o 

interesse é desenvolver um produto de uso ginecológico.  

Para evitar que os animais ingerissem o creme aplicado na região genital, foi 

confeccionado um colar cervical que evita que os animais sejam capazes de atingir a 

região de aplicação. Tal colar foi similar ao que os cachorros e gatos usam para evitar 

abrir as feridas após uma cirurgia. 

Esses colares foram feitos com chapas de radiográficas, cortadas de forma a 

ficarem ao redor do pescoço do animal sem causar dano ou desconforto. O colar era 

ajustável conforme necessidade e tamanho do animal, sendo afixado por fita adesiva. 

Os colares foram usados para evitar sedar o animal durante 2 semanas inteiras 

de experimento. 

Antes do experimento, foi realizado período de adaptação de uma semana com 

o uso do colar e enriquecimento do ambiente das fêmeas de forma a minimizar a 

presença do colar. Somente após o tempo de adaptação o experimento foi iniciado. 

Os grupos experimentais foram: 

1. CTRL – 5 animais – administração de creme Lanette sem óleo. 

2. Conyza bonariensis 2% - 5 animais – administração de 100mg de creme 

Lanette contendo  2% do óleo essencial de Conyza bonariensis. 

3. Conyza bonariensis 4% - 5 animais - administração de 100mg de creme Lanette 

contendo  4% do óleo essencial de Conyza bonariensis. 

4. Conyza bonariensis 20% - 5 animais - administração de 100mg de creme 

Lanette contendo  20% do óleo essencial de Conyza bonariensis. 

 

Ao final do tratamento animais foram submetidos a eutanásia por sobrecarga 

anestésica (Ketamina/Xilazina, 90 mg.Kg-1/10mg.Kg-1, i.p.), livre de sofrimento e dor 

segundo procedimento aprovado pelo CEUA/Mackenzie, para realização de necropsia 

e preparo de amostras para análises histopatológicas e coleta de sangue. 
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2.5 ANÁLISES MORFOLÓGICAS 

  

 Após a eutanásia dos animais (descrito anteriormente), a necropsia foi 

realizada com cada grupo para análise de alterações macroscópicas dos órgãos. A 

análise concentrou-se especialmente nos órgãos útero, ducto vaginal, ovários, baço, 

coração, fígado, e rins. Estes foram retirados cirurgicamente, pesados e logo depois, 

perfundidos com solução de formol a 10%. Os órgãos foram cortados 

longitudinalmente ou transversalmente dependendo de sua simetria e os fragmentos 

permaneceram em formol 10% durante 24h. Ao final das 24 horas, os referidos órgãos 

foram colocados em álcool 70% até o processamento do tecido, que consiste em 

desidratação, diafanização e inclusão em blocos de parafina. Os cortes histológicos 

foram realizados em micrótomo obtendo-se cortes de 6 µm de espessura, sendo então 

corados com Hematoxilina-Eosina, Picrossirius, para pesquisa das fibras colágenas e 

com Periodic acid-Schiff (P.A.S) para coloração das mucoproteínas da Cápsula de 

Bowman (TOLOSA et al., 2003). 

 

 

2.6 AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

Durante o processo de eutanásia, aproximadamente 1ml de sangue, por 

animal, foi retirado, para analise bioquímica. 

Este sangue foi submetido à centrifugação (10.000 RPM/ 5minutos) para 

obtenção do soro que ficou armazenado a -20º C até as determinações bioquímicas. 

Os parâmetros avaliados serão: Triglicerídeos, Colesterol e Glicose, TGO, TGP. 

 

 

2.7 AVALIAÇÃO HEMATOLÓGICA 

 

 No momento da eutanásia, 1ml do sangue de cada animal foi retirado com uma 

seringa de insulina e uma gota do mesmo, será colocado em lâminas histológicas para 

realização do esfregaço. A fixação e coloração das lâminas foi realizada pelo método 
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de Leishman modificado por Rosenfeld, o qual as lâminas foram cobertas pelo corante 

por 5 minutos e lavadas com água Mili Q por 10 minutos. 

 A contagem das laminas foi realizada em microscópio óptico, onde 100 células 

serão contadas e identificadas. 

 

 

2.8 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CANDIDICIDA IN VIVO 

 Foram utilizados 08 grupos experimentais contendo 5 animais em cada grupo, 

a saber: 

1. Controle não infectado –aplicação vaginal de solução salina. 

2. Controle infectado –aplicação vaginal de solução salina. 

3. Controle positivo – aplicação de miconazol creme 30mg/g. 

4. Controle do veículo – aplicação do creme Lanette. 

5. C. bonariensis 2% - aplicação do creme com 2% do óleo de C. bonariensis. 

6. C. bonariensis 4% - aplicação do creme com 4% do óleo de C. bonariensis. 

7. C. bonariensis 20% - aplicação do creme com 20% do óleo de C. bonariensis. 

 

Os animais foram induzidos a um estado de imunossupressão através da 

administração de CPA (ciclofosfamida), em dose única de 50mg/kg por via 

intraperitoneal (0,3mL) 5 dias antes da inoculação do fungo Candida albicans. 

 Para a indução da infecção, culturas de 48h de C. albicans, cultivadas em meio 

próprio e suspendidas em solução de PBS, ajustadas em 5.107 UFC/mL, foi 

introduzida na vagina do animal (0,1mL) e monitorada por dois dias através de 

lavagem vaginal com 1mL de PBS e imediata remoção do fluido, preparados segundo 

protocolos padrão e submetidos à análises microscópicas e cultivo em placas de Petri 

em meio propício ao crescimento da levedura. 

 Após a confirmação da infecção (pelo menos 102 UFC/placa) o tratamento foi 

iniciado, com aplicações vaginais diárias por 5 dias consecutivos. A cada 2 dias foi 

realizado um novo lavado vaginal para observar a redução do número de leveduras. 

 Ao final do tratamento, os animais foram submetidos à eutanásia livres de 

sofrimento e dor e o ducto vaginal e útero removidos para avaliações histológicas, 

como descrito anteriormente. 
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2.9 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Todos os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média 

(E.P.M). Se a variância foi homogênea, os grupos foram comparados através da 

análise de variância (ANOVA), seguidos pelos Testes de Newman-Keuls ou Tukey. 

Em caso de variância não-homogêna, as análises seguiram métodos não 

paramétricos como o teste de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn, quando 

necessário. A probabilidade de nível inferior a 5% (p <0,05) foi considerada 

significativa. As análises estatísticas serão realizadas com o auxílio do software 

GraphPad Prism 6®. 
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3 RESULTADOS 

 

 

3.1 AVALIAÇÃO BOTÂNICA DE NOVOS ESPÉCIMES 

 

As coletas botânicas foram feitas nos municípios de Araraquara, Américo 

Brasiliense e Santa Lúcia, no interior do estado de São Paulo. Todas as coletas foram 

devidamente identificadas através de literatura especializada e também por 

confirmação do especialista na família, Benoit Loeuille da Universidade de São Paulo.  

 Após a confirmação de que o material coletado nas regiões acima citadas se 

tratava realmente de C. bonariensis, novas coletas foram feitas para o procedimento 

da análise química. Desta forma, novas coletas foram feitas em campo e os materiais 

foram levados à estufa para a desidratação e, posteriormente, entregues ao 

responsável pelas análises químicas. 

 Paralelamente, foram feitas cinco exsicatas das coletas, as quais foram 

depositadas no Herbário MACK e também no Herbário do Instituto Florestal. O 

Instituto Florestal foi selecionado para receber parte das exsicatas por ser uma 

instituição indexada no Index Herbariorum e também por ser um Herbário reconhecido 

como Fiel Depositário, podendo, desta forma, nos fornecer o número VOUCHER para 

registro na ANVISA e também nas futuras publicações.  

 

 

3.2 AVALIAÇÃO QUÍMICA 

 

3.2.1. Amostra coletada em Pernambuco 

 

A amostra oriunda do estado de Pernambuco, após análise por CG mostrou-se 

constituída por 7 substâncias, conforme cromatograma apresentado na Figura 2. A 

identificação dos constituintes foi realizada através da análise por CG-EM seguida de 

comparação dos tempos de retenção dos componentes aliado a confrontação dos 

espectros de massas com as bibliotecas comerciais. Na Tabela 2 são apresentados 

os constituintes químicos presentes no óleo volátil da espécie C. bonariensis coletada 

no estado de Pernambuco. 
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Figura 2. Cromatograma do óleo essencial de C. bonariensis – espécie coletada em 

Pernambuco 

 

Tabela 2. Composição química do óleo volátil de C. bonariensis – coleta PE 

N° Tempo de retenção 

(min.) 

Componente Percentual Relativo 

(%) 

1 4,720 Metanol 3,47 

3 6,119 -pineno 9,96 

4 7,990 Limoneno 19,50 

5 8,674 Sabineno / 3-Careno 10,71 

6 30,100 Lachnophyllum methyl 

Ester 

47,91 

Identificado 91,55 

Não identificado (Picos 2 e 7) 8,45 

O metanol detectado na análise cromatográfica não é um constituinte químico 

presente na espécie vegetal. No entanto, esse se encontra presente na amostra pois 

foi o solvente empregado durante a extração por Soxhlet dessa amostra. Na Figura 2 

é apresentada a estrutura química do componente majoritário presente na amostra. 
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Figura 3. Estrutura química do Lachnophyllum acid methyl ester 

 

O componente majoritário é compatível com análises de C. bonariensis 

realizadas em três estágios do crescimento da planta coletada na Grécia (TZAKOU et 

al., 2005) e, também, com o óleo volátil da espécie oriunda de Viçosa, Minas Gerais, 

Brasil (BARBOSA et al., 2005). 

 Em 2013 uma nova amostra do Óleo de C. bonariensis foi coletada em 

Pernambuco e enviada para análise. O resultado dos constituintes químicos é 

mostrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Composição química do óleo volátil de Conyza bonariensis 

Componente químico Percentual relativo (%) 

-pineno   0,49 

limoneno   3,94 

(E)--ocimeno   0,33 

-cariofileno   4,55 

-bergamoteno   1,02 

-farneseno   3,56 

-curcumeno   0,45 

-bisaboleno   1,62 

Lachnophyllum metil 

éster 

76,05 

nerolidol   1,16 

Espatulenol   1,53 

Óxido de cariofileno   3,33 

Identificado 98,03 

Não-identificado 1,97 

 

 Como observado na amostra anterior, o Lachnophyllum metil éster é o 

componente majoritário desta segunda amostra. Entretanto, neste caso, o percentual 

O

OCH3



 
 

 

Página 22 de 48 
 

relativo do referido composto é bastante elevado (76,05%). Este valor pode estar 

relacionado com o período da coleta da amostra vegetal. 

 A partir dos dados observados determinamos o Lachnophyllum metil éster 

como marcador químico para o óleo, e sua abundância/concentração determina a 

concentração de óleo nas formulações testadas. 

 

3.2.2. Amostras coletadas em São Paulo 

 

As amostras oriundas do estado de São Paulo, designadas de coletas 1 e 2, após 

análise por CG se mostraram constituídas por nove e dezesseis componentes, 

respectivamente, conforme cromatogramas apresentados nas Figuras 4 e 5. 

 

Figura 4. Cromatograma do óleo essencial de C. bonariensis – coleta 1 em São 

Paulo 
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Figura 5. Cromatograma do óleo essencial de C. bonariensis – coleta 2 em São 

Paulo 

 

Na Tabela 3 e 4 são apresentados os constituintes químicos presentes no óleo 

volátil da espécie C. bonariensis (coletas 1 e 2, respectivamente) realizadas no estado 

de São Paulo. 

 

Tabela 4. Composição química do óleo volátil de C. bonariensis – coleta 1 – SP 

N° Tempo de retenção 

(min.) 

Componente Percentual Relativo 

(%) 

1 6,078 -pineno 1,70 

2 7,958 Limoneno 36,59 

3 8,624 Sabineno / 3-Careno 4,43 

4 25,071 -cariofileno 12,27 

6 26,621 -farneseno 6,28 

7 27,792 Germacreno – D 17,67 

8 28,407 Germacreno – B 15,31 

Identificado 94,25 

Não identificado (Picos 5 e 9) 5,75 
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Tabela 5. Composição química do óleo volátil de C. bonariensis – coleta 2 – SP 

 

N° Tempo de retenção 

(min.) 

Componente Percentual Relativo 

(%) 

1 6,201 -pineno 1,16 

2 6,617 Mirceno 0,64 

3 8,758 Limoneno 40,36 

4 25,493 -cariofileno 7,92 

5 25,880 Bergamoteno 0,90 

6 26,974 -farneseno 5,43 

8 28,225 Germacreno – D 7,37 

9 28,942 Biciclogermacreno 7,90 

11 31,225 Lachnophyllum methyl 

ester 

16,85 

12 32,458 Isoespatulenol 0,75 

13 32,631 Espatulenol 1,57 

16 49,113 -Coapeno 2,80 

Identificado 93,65 

Não identificado (Picos 7, 10, 14 e 15) 6,35 

 

Em ambas as coletas de C. bonariensis realizadas em São Paulo, o constituinte 

majoritário foi o limoneno. Na coleta 1 o poliacetileno “lachnophyllum methyl ester” não 

foi detectado na amostra, por outro lado na coleta 2 essa substância é o segundo 

componente em maior proporção relativa presente no óleo volátil. A não detecção 

desse componente na coleta 1 pode estar relacionada ao maior tempo de 

armazenamento da espécie, antes da realização da extração do óleo volátil, o que 

pode ter ocasionado a decomposição da substância. 

Apenas as amostras de Pernambuco foram utilizadas nas avaliações biológicas. 

 

3.2.3. Fracionamento do óleo de C. bonariensis 

 

Os três primeiros grupos (G1 à G3) obtidos a partir do fracionamento 

cromatográfico foram submetidos à análise por CG e CG-EM para identificação dos 

constituintes químicos presentes. Tais grupos foram selecionados devido a maior 
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quantidade de massa presente nos mesmos. Nas figuras 6 a 8 são apresentados, 

respectivamente, os cromatogramas dos grupos G1 à G3. 

 

Figura 6. Cromatograma do grupo G1 obtido a partir do óleo essencial de C. 

bonariensis 

 

 

Figura 7. Cromatograma do grupo G2 obtido a partir do óleo essencial de C. 

bonariensis 
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Figura 8. Cromatograma do grupo G3 obtido a partir do óleo essencial de C. 

bonariensis 

 

Na tabela 5 é apresentada a composição química dos grupos G1 e G2 obtidos a 

partir do óleo volátil de C. bonariensis. A constituição química do grupo 3 (G3) é 

apresentada na tabela 6. 

Tabela 6. Composição química dos grupos G1 e G2 obtidos do óleo volátil de C. 

bonariensis 

Pico N° Componente % Relativo – G1 % Relativo – G2 

1 Lachnophyllum methyl ester 98,41 97,27 

2 Não identificado 1,59 2,73 

Identificado 98,41 97,27 

Não identificado 1,59 2,73 

 

Tabela 7. Composição química do grupo G3 obtido do óleo volátil de C. bonariensis 

Pico N° Componente % Relativo – G3 

2 Geranil-acetona 1,12 

4 Lachnophyllum methyl ester 17,15 

6 Farnesol 21,87 

7 Óxido de cariofileno 52,09 

Identificado 92,23 

Não identificado (Picos 1, 3 e 5) 7,77 
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Para confirmação da presença do poliacetileno “lachnophyllum acid methyl ester” 

e definição do estereoisômero (E ou Z) presente, o grupo G1 foi submetido a análise 

por Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H) e de Carbono-13 (RMN 

13C). A partir do espectro de RMN 1H pode-se observar a presença de dois dubletos 

em  6,10 (J= 11,5 Hz) e 6,14 (J= 11,5 Hz) referentes aos hidrogênios H-2 e H-3, 

respectivamente. A magnitude da constante de acoplamento (J) nos permite inferir a 

presença de uma estereoquímica cis entre os hidrogênios H-2 e H-3. Adicionalmente, 

o espectro apresenta dois tripletos em  2,28 (J= 7,0 Hz) e 0,93 (J= 7,5 Hz) referentes 

aos átomos de hidrogênio H-8 e H-10, além de um sexteto em  1,52 (J= 7,5 Hz) 

referente à H-9. A presença do grupamento metoxílico pode ser inferida através da 

presença do simpleto em  3,70. 

Por outro lado, o espectro de RMN 13C forneceu 11 sinais, entre os quais  164,7 

atribuído a presença de um grupamento carboxila, quatro sinais em  90,0, 86,5, 70,7 

e 65,1 referentes a presença de quatro carbonos com hidridização sp (duas ligações 

triplas), dois sinais em  122,4 e 130,5 atribuídos aos carbonos de hibridização sp2, 

C-2 e C-3, os quais também confirmam a presença do estereoisômero (Z), pois são 

encontrados com deslocamentos químicos mais protegidos em relação aos dados de 

literatura do isômero (E), e quatro sinais na região alifática em  51,5, referente ao 

carbono metoxílico,  21,6, 21,4 3 13,3 atribuídos, respectivamente, aos carbonos C8 

à C10 presentes no grupamento n-propílico. Comparando-se os deslocamentos 

químicos obtidos com os dados de literatura (Tabela 7, Figura 9) a estrutura do 

poliacetileno foi confirmada como sendo o (Z)-dec-2-en-4,6-diinoato de metila, de 

nome usual “lachnophyllum acid methyl ester”, a qual encontra-se presente de forma 

majoritária nos grupos G1 (98,41%) e G2 (97,27%). 

 

 

Figura 9. Estrutura química do (Z)-dec-2-en-4,6-diinoato de metila (lachnophyllum 

acid methyl ester) 
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Tabela 8. Deslocamentos químicos de RMN 1H e RMN 13C do poliacetileno isolado de 
C. bonariensis e dos respectivos estereoisômeros apresentados em literatura (CDCl3) 
 

 Experimental Estereoisômero (Z)* Estereoisômero (E)* 

N° 1H 13C 1H 13C 1H 13C 

1 - 164,7 - 165,2 - 166,1 
2 6,10 d (J= 

11,5Hz) 
122,4 6,16 d (J= 

11,3Hz) 
122,9 6,29 d (J= 

16,1Hz) 
124,9 

3 6,14 d (J= 
11,5Hz) 

130,5 6,20 d (J= 
11,3Hz) 

131,1 6,75 d (J= 
16,1Hz) 

132,4 

4 - 70,7 - 71,2 - 71,7 
5 - 86,5 - 86,9 - 83,7 
6 - 65,1 - 65,6 - 65,3 
7 - 90,0 - 90,5 - 89,4 
8 2,28 t (J= 

7,0Hz) 
21,6 2,34 t (J= 

7,1Hz) 
22,1 2,34 t (J= 

7,1Hz) 
22,1 

9 1,52 st (J= 
7,5Hz) 

21,4 1,58 m 22,0 1,58 m 22,0 

10 0,93 t (J= 
7,5Hz) 

13,3 1,00 t (J= 
7,4Hz) 

13,8 0,99 t (J= 
7,4Hz) 

13,8 

11 3,70 s 51,5 3,76 s 51,9 3,75 s 52,3 

Multiplicidades – s: simpleto; d: dubleto; t: tripleto; m: multipleto; st: sexteto 
*ALBUQUERQUE et al., 2004. 
 

 

4.3 ATIVIDADE ANTI-FÚNGICA IN VITRO 

 

Os tubos contendo 40, 20 e 10uL não inibiram o crescimento de C albicans, 

apenas os tubos que continham 80uL a 640uL.  

Um novo experimento foi feito com uma série de tubos contendo 10 mL de meio 

TSB, onde foram acrescentados 10µL de inóculo e concentrações decrescentes de 

óleo de C. bonariensis, de 80µL a 160µL, diluído em DMSO.  

Os tubos foram então levados à estufa e mantidos a 37ºC por 24 horas, e 

observado o aparecimento de turvação. 

O conteúdo de cada tubo foi colocado em placas de Petri com meio TSB e 

levado novamente à estufa e mantidos a 37ºC por 24 horas, após o que foi verificado 

o número de microorganismos viáveis pelo número de colônias. 

O tubo contendo a concentração mínima capaz de inibir o crescimento de C 

albicans foi aquele contendo 90µL de óleo essencial. Portanto a concentração 
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inibitória mínima é de 90µL/mL, padronizado em 24% do princípio ativo 

Lacnophylum metyl esther.  

Para verificação do óleo com maior atividade antifúngica de C bonariensis, 

amostras das partes aéreas do vegetal foram submetidas a extração por arraste a 

vapor, por dispositivo de Clevenger, e extração contínua, por Soxhlet. A seguir, 10µL 

de cada um dos óleos foram colocados em discos de papel, e em seguida em Placas 

de Petri contendo meio TSB onde havis sido semeado inoculo contendo C albicans. 

A placa foi levada à estufa a 37ºC por 24 horas, sendo feita então a leitura: 

 
Figura 10 – Halo de inibição produzido por discos embebidos por óleos de C. 
bonariensis extraídos por extrator de Soxhlet (disco da esquerda) ou Clevenger (disco 
da direita). 
 

Verificou-se que o halo de inibição produzido pelo extrato obtido em Soxhlet é 

maior do que o obtido por arraste a vapor. 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA 

 

 Para avaliação da toxicidade aguda do óleo de C. bonariensis foi utilizado o 

Guia para avaliação de Toxicidade Aguda da OECD 423. Por se tratar de um óleo 

essencial, a via parenteral recomendada no teste não foi utilizada. O Quadro 1 resume 

os resultados de toxicidade sistêmica, evidenciando não haver qualquer dano ou 

alterações clínicas ou no hematócrito dos animais tratados mesmo em concentrações 

elevadas. Não foi observado qualquer óbito durante o tratamento e nos 14 dias 

subsequentes em que os animais foram acompanhados. 
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Tabela 9 – Avaliação de Toxicidade Aguda em Camundongos BALB/c (Mus musculus) 

tratados com Óleo de Conyza bonariensis.  

DMSO 2% é utilizado para a diluição do óleo de C. bonariensis e, portanto, usado como 

controle negativo. 

 

Tabela 10 – Parâmetros Hematológicos - Avaliação de Toxicidade Aguda em 

Camundongos BALB/c (Mus musculus) tratados com Óleo de Conyza bonariensis. 

Tratamento Linfócitos Neutrófilos Eosinófilos Basofilos Monocitos 

Referência* 70-80% 20 - 30% 0-7% Raros 0-2% 

Controle-1 88 12 - - - 

Controle-2 89 11 - - - 

Controle-3 86 15 - - - 

DMSO 2%-1 76 24 - - - 

DMSO 2%-2 76 23 1 - - 

DMSO 2%-3 88 11 1 - - 

50 mg/kg-1 85 15 - - - 

50 mg/kg-2 81 19 - - - 

50 mg/kg-3 85 15 - - - 

100 mg/kg-1 79 21 - - - 

100 mg/kg-1 88 10 2 - - 

100 mg/kg-3 83 16 1 - - 

200 mg/kg-1 95 5 - - - 

200 mg/kg-2 96 4 - - - 

200 mg/kg-3 87 13 - - - 

* Schalm’s Veterinary Hematology, sixth edition, published by Wiley-Blackwell, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N ÓBITOS HEMATÓCRITO SINAIS 

CLÍNICOS 

CTRL 3 0 47.7 Sem alteração 

DMSO 2%* 3 0 50 Sem alteração 

C. BONARIENSIS 50 
MG/KG 

3 0 48.7 Sem alteração 

C. BONANRIENSIS 100 
MG/KG 

3 0 49.7 Sem alteração 

C. BONARIENSIS 200 
MG/KG 

3 0 49.7 Sem alteração 
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3.4 AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE TÓPICA – MUCOSA 

 

 O tratamento intravagial de ratas Wistar saudáveis com formulação creme de 

óleo de C. bonariensis por 14 dias consecutivos mostrou-se seguro mesmo em 

concentrações elevadas do princípio ativo, uma vez que todo o estudo baseou-se na 

padronização do extrato e os percentuais determinados nas formulações referem-se 

aos do princípio ativo. 

 Através da análise do lavado vaginal antes do início do tratamento (D1) e em 

dias alternados até o término do tratamento, foi possível observar que, mesmo em 

doses elevadas (20% de LME), não houve qualquer indução de resposta inflamatória 

ou presença de células piogênicas no lavado vaginal, dado este, corroborado pela 

análise macroscópica do tecido vaginal antes do processamento histopatológico, o 

que é bastante sugestivo de ser seguro como produto por via intravaginal. 

 As avaliações hematológicas e bioquímicas realizadas nas fêmeas tratadas não 

evidenciaram nenhuma alteração significativa nos parâmetros, quando comparados 

aos controles não tratados e placebo (Tabelas 11 e 12). 

 

Tabela 11 – Parâmetros Hematológicos - Avaliação de Toxicidade Local em Mucosa 

Vaginal de Ratas Wistar (Rattus novergicus) tratados com formulação em creme do 

Óleo de Conyza bonariensis. 

Tratamento Linfócitos Neutrófilos Eosinófilos Basófilos Monócitos 

Referência* 60-75% 12- 38% 1-4% Raros 1-6% 
Controle 1 83 16 - - 1 

Controle 3 77 23 - - - 
Cb VV 2%-3 82 18 - - - 
Cb VV 2%- 4 90 10 - - - 
Cb VV 2%- 2 79 21 - - - 
Cb VV 2%- 5 88 12 - - - 

Cb VV 2%- 1 82 18 - - - 
Cb VV 4%- 4 75 24 - 1 - 
Cb VV 4%- 3 82 18 - - - 
Cb VV 4%- 1 88 12 - - - 
Cb VV 4%- 2 78 22 - - - 

Cb VV 4%- 5 89 11 - - - 
Cb VV 20%- 5 73 27 - - - 
Cb VV 20%- 4 85 15 - - - 
Cb VV 20%- 3 85 15 - - - 
Cb VV 40%- 5 85 15 - - - 

Cb VV 40%- 2 68 30 - - 2 
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Cb VV 40%- 4 88 12 - - - 
Cb VV 40%- 1 74 24 2 - - 

* Schalm’s Veterinary Hematology, sixth edition, published by Wiley-Blackwell, 2010 

 

 

Tabela 12 - Parâmetros Bioquímicos  - Avaliação de Toxicidade Local em Mucosa 

Vaginal de Ratas Wistar (Rattus novergicus) tratados com formulação em creme do 

Óleo de Conyza bonariensis. 

  Resultados Referencia* 

Parâmetros Unidade Controle 2% 4% 20% 40%  
TGP/ALT U/L 19,7 28,9 22,3 23,2 39,5 54,0+2,8 

 19,4 30,9 22,2 22,4 39,6 
TGO/AST U/L 79,1 83,8 64,8 72,0 78,2 137,0+3,5 

 82,0 90,1 69,4 72,2 79,3 
Colesterol mg/d L 78,5 67,1 57,1 45,8 68,0 59,0+2,2 

 84,6 65,5 57,8 56,1 67,9 
Glicose mg/d L 156,1 129,1 112,1 122,2 134,8 103,5+2,0 

 159,6 131,4 113,1 128,2 136,4 
Triglicérides mg/d L 42,7 34,5 44,6 28,5 36,2 99,0+9 

* CASTELLO BRANCO et al.,  2011 

 Por questões técnicas as amostras de sangue avaliadas representam o pool do 

das amostras de todos os animais, de maneira a viabilizar maior volume para a 

realização dos testes bioquímicos. 

 Foi possível observar diferenças numéricas entre os valores de referência e os 

observados em nossos experimentos. Entretanto, é digno de nota que não há 

diferença estatística entre os valores encontrados para os animais tratados e os 

animais controle. Tais resultados evidenciam, mais uma vez, a segurança da 

aplicação vaginal de preparações com óleo de C. bonariensis. 

 

 

 

3.5 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CANDIDICIDA 

 

 A candidíase vaginal não é uma doença que acomete, normalmente, ratos. 

Para induzir tal infeção nesses animais é preciso utilizar-se de mecanismos de 

imunossupressão que podem dificultar as observações e alterar alguns dos 

parâmetros bioquímicos e hematológicos observados. Dessa forma, é necessário 

grane critério na avaliação de qualquer resultado nesse sentido. 



 
 

 

Página 33 de 48 
 

 Nossos resultados demonstraram que apenas quando utilizamos o creme à 

base do óleo de C. bonariensis na concentração de 20% de LME obtivemos uma 

inibição do crescimento das colônias de leveduras em mais de 90% após 5 dias de 

tratamento, com material coletado pelo lavado vaginal. 

 Obviamente que alterações em tempo de tratamento são bem vinda para 

aumentar a eficácia e reduzir a concentração utilizada no tratamento. 

 

 

Figura 11 – Prancha de Histopatologia vaginal. Avaliação da toxicidade para mucosa 
vaginal. A – Controle. B e C – Creme Cb 2%. D e E – Creme Cb 20%. F e G – Creme 
Cb 40%. Aumento: A, C, E, G – 400X. B, D e F – 100X. 
 

 As análises histopatológicas da mucosa vaginal não revelaram qualquer 

alteração induzida pelo tratamento com o creme à base de óleo de C. bonariensis. 

Todos os tecidos (em todos os tratamentos) estavam tróficos e sem sinal de infiltrado 

inflamatório, como é possível observar nas Figuras 11C, 11E e 11G. Esses achados 

corroboram as observações de não alteração do lavado vaginal e manutenção do ciclo 

normal da fêmea, 

 Do ponto de vista macroscópico, todos os demais órgãos não possuíam 

alterações aparentes, apresentando formato, coloração e pesos característicos. 
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3.6 AVALIAÇÃO IN SILICO 

 

 Os estudos in silico são ferramentas computacionais, teóricas, que revelam a 

capacidade de uma molécula ou ainda uma série de moléculas se comportar como 

um fármaco. O LME é uma molécula que apresenta toxicidade baixam do ponto de 

vista da mutagenicidade, carcinogenicidade, ser potencialmente irritante ou tóxica 

para o aparelho reprodutor evidenciado pelo software online OSIRES: 

http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/. Por outro lado, o Quadro 1 apresenta os 

dados de Absorção, Metabolismo, Excreção e Toxicidade determinado pelo software 

online ADMETSAR: http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/. Os dados do Quadro 1 sugerem 

que o LME possui boa lipossolubilidade, sendo facilmente absorvido pela membrana 

intestinal e também a barreira encefálica. Além disso, seria um indutor fraco do 

metabolismo hepático, o que se justifica pela presença do grupamento éster, 

possivelmente sendo metabolizado por estearases plasmáticas. 

Outra informação importante obtida das avaliações in silico é a classificação de 

Grau III de segurança em toxicidade aguda oral o que confirma nossos achados 

experimentais de toxicidade aguda oral. 

Results 
ADMET Predicted Profile --- Classification 

Model Result Probability 

Absorption 

Blood-Brain Barrier BBB+ 0.9737 

Human Intestinal Absorption HIA+ 0.9870 

Caco-2 Permeability Caco2+ 0.7912 

P-glycoprotein Substrate Non-substrate 0.7786 

P-glycoprotein Inhibitor 
Non-inhibitor  0.8797 

Non-inhibitor  0.6825 

Renal Organic Cation Transporter Non-inhibitor  0.9369 

Distribution 

Metabolism 

CYP450 2C9 Substrate Non-substrate 0.8211 

CYP450 2D6 Substrate Non-substrate 0.8963 

CYP450 3A4 Substrate Non-substrate 0.6596 

CYP450 1A2 Inhibitor Non-inhibitor  0.5963 

CYP450 2C9 Inhibitor Non-inhibitor  0.8878 

http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
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CYP450 2D6 Inhibitor Non-inhibitor  0.9526 

CYP450 2C19 Inhibitor Non-inhibitor  0.9018 

CYP450 3A4 Inhibitor Non-inhibitor  0.9726 

CYP Inhibitory Promiscuity Low CYP Inhibitory Promiscuity  0.7559 

Excretion 

Toxicity 

Human Ether-a-go-go-Related Gene 

Inhibition 

Weak inhibitor  0.9392 

Non-inhibitor  0.9774 

AMES Toxicity Non AMES toxic  0.5000 

Carcinogens Carcinogens  0.6068 

Fish Toxicity High FHMT  0.9145 

Tetrahymena Pyriformis Toxicity High TPT  0.9977 

Honey Bee Toxicity High HBT  0.8334 

Biodegradation Ready biodegradable  0.7612 

Acute Oral Toxicity III 0.8073 

Carcinogenicity (Three-class) Non-required  0.5676 

ADMET Predicted Profile --- Regression 

Model Value Unit 

Absorption 

Aqueous solubility -1.0100  LogS 

Caco-2 Permeability 1.5963  LogPapp, cm/s 

Distribution 

Metabolism 

Excretion 

Toxicity 

Rat Acute Toxicity 2.1045  LD50, mol/kg 

Fish Toxicity 0.4524  pLC50, mg/L 

Tetrahymena Pyriformis Toxicity 1.1849  pIGC50, ug/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
http://lmmd.ecust.edu.cn:8080/predict/?smiles=O%28C%28C%3DCC%23CC%23CCCC%29%3DO%29C&action=A
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4 PROPOSTA PARA DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA 

COM ÓLEO ESSENCIAL DE <i>CONYZA BONARIENSIS<i> E AVALIAÇÃO DE 

SUA AÇÃO FUNGICIDA 

Material e método 

Obtenção do óleo essencial 

O óleo essencial avaliado neste estudo foi obtido na Hebron Indústria Farmacêutica Ltda 

(Caruaru, Pernambuco, Brasil), que produz e pesquisa ativos naturais em escala industrial. A 

empresa realizou a cromatografia à gás acoplada ao espectrômetro de massas (CG-EM) 

visando identificar e determinar a concentração em massa do ativo em questão, o 

Lachnophyllum methyl ester.  

 

Preparação das soluções de óleo essencial 

Em um tubo de ensaio estéril foi adicionado 400 μL de óleo essencial, 40 μL de TWEEN 80 e 

q.s.p. 5 mL de água deionizada estéril, sendo a emulsão agida em equipamento vórtex por 5 

minutos (LIMA, et al., 2006; DE CASTRO & LIMA, 2010; ALMEIDA, 2011). Desta emulsão, 

sucessivas diluições (denominadas OCB) foram utilizadas para os experimentos visando a 

concentração de 25 a 125 μg de LME. 

 

Obtenção da linhagem do fungo utilizado no estudo 

A cepa do fungo Candida albicans (IAL 1611) utilizada nesse trabalho foi adquirida do Núcleo 

de Coleção de Micro-organismos do Instituto Adolfo Lutz. 

 

Meios de cultura e cultivo do fungo 

O meio de cultura utilizado para a ativação do fungo foi o YM Broth (DifcoTM). Para os 

experimentos foi utilizado o meio Ágar Sabouraud acrescido de Cloranfenicol (Liofilchem®). 

 

Obtenção no inoculo  

A partir de um cultivo de 24 h em meio Ágar Sabouraud acrescido de Cloranfenicol (ASC), 

cerca de duas colônias do fungo foram suspendidas em solução salina (0,85%; estéril) 

produzindo um inoculo de aproximadamente 106 Unidades Formadoras de Colônia (UFC) por 
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mililitro padronizado de acordo com a turbidez correspondente ao tubo 0,5 da escala 

McFarland. 

 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

A determinação da CIM do óleo foi realizada pelo método da difusão em meio sólido utilizando 

disco e perfuração em ágar, ambos estabelecidos como padrão pelo NCCLS (National 

Committe for Clinical Laboratory Standards) conforme descrito por Ostrosky, et al. (2008). 

Adotou-se como parâmetro de inibição do crescimento do fungo um halo formado maior ou 

igual a 10 mm de diâmetro medido com auxílio de régua milimétrica. Para fármaco padrão 

(controle positivo) optou-se pelo creme Miconazol (Neoquímica), obtido comercialmente, 

diluído em água deionizada estéril. Visando avaliar a interação do óleo com o diluente, uma 

solução de TWEEN 80 foi utilizada como controle negativo. O efeito do óleo essencial puro 

também foi estudado. As placas foram incubadas em estufa à 37°C e avaliadas quanto a 

presença de halo de inibição após 24 e 48 horas e ambos os experimentos foram conduzidos 

em triplicata. 

Difusão em disco 

As placas de Petri contendo meio ASC foram inoculadas com a suspenção fúngica 

padronizada com auxílio de Swab estéril. Em seguida, adicionou-se discos de papel filtro 

estéreis (Sensibiodisc- Cecon), de 6 mm de diâmetro, distantes cerca de 15 mm da borda das 

placas e uns dos outros. Sobre eles foram aplicados 10 μL das emulsões, soluções e do óleo 

em teste. O controle positivo foi diluído para a concentração de 50 e 33 μg/disco. (LIMA, et 

al., 2006; MENEZES, 2009) 

Perfuração em ágar 

As placas de Petri receberam 1,0 mL do inoculo padronizado sendo em seguida adicionado o 

meio ASC resfriado a 45- 50°C. Posteriormente, com a solidificação do ágar, foram realizadas 

perfurações, de 6 mm de diâmetro, com auxílio de um bisturi circular esterilizado. Nos orifícios 

adicionou-se um volume de 50 μL das emulsões, soluções e do óleo em teste. Conforme o 

experimento de difusão em disco, o controle positivo foi diluído para a concentração de 50 

μg/poço (ALVES, et al., 2006; LIMA et al., 2006; OSTROSKY, et al., 2008; SILVA et al., 2012) 

 

Obtenção do creme vaginal 

Para a obtenção do creme vaginal contendo o óleo essencial de Conyza bonariensis foi 

utilizada cada diluição onde foi encontrado halo de inibição maior ou igual a 10 mm observado 
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no experimento da difusão em meio sólido com perfuração em ágar. O creme foi preparado 

pelo método de fusão onde os componentes oleosos e aquosos foram fundidos/aquecidos 

separadamente e, em seguida, resfriados juntamente sob agitação constante até a completa 

homogeneização. Após o completo resfriamento do creme à temperatura ambiente, realizou-

se a incorporação do óleo essencial pelo método da diluição geométrica levando em conta a 

massa de óleo correspondente à massa de LME para cada diluição. 

 

Teste do creme vaginal adicionado de óleo essencial de C. bonariensis 

Os cremes obtidos foram analisados por meio do teste de difusão em meio sólido com 

perfuração em ágar. A preparação das placas foi realizada adicionando 1,0 mL do inoculo 

padronizado e, em seguida, o meio ASC resfriado (45- 50°C). Após a solidificação do ágar 

foram realizadas perfurações, de 6 mm de diâmetro, com auxílio de um bisturi circular 

esterilizado. Nos orifícios adicionou-se um volume correspondente a 50 μg das emulsões. 

Para controle positivo adotou-se, também, o creme Miconazol não diluído e para controle 

negativo o creme base sem a adição do óleo essencial, ambos adicionados num volume 

correspondente a massa de 50 μg. As placas foram incubadas em estufa à 37°C e avaliadas 

quanto a presença de halo de inibição após 24 e 48 horas e ambos os experimentos foram 

conduzidos em triplicata. Adotou-se como parâmetro de inibição do crescimento do fungo um 

halo formado maior ou igual a 10 mm de diâmetro medido com auxílio de régua milimétrica. 

 

Resultados e discussão 

Os constituintes do óleo essencial foram analisados pelo fabricante e determinados em 

percentual relativo (%). Os componentes majoritários encontrados foram lachnophyllum 

methyl ester (76,05%); β-cariofileno (4,55%); limoneno (3,94%); β-farneseno (3,56%); óxido 

de cariofileno (3,33%); e β-bisaboleno (1,62%). 

As soluções de óleo diluído foram determinadas tomando como base a presença de 76,05% 

de LME em peso. Sendo assim, produziu-se soluções em que o volume aplicado tanto na 

impregnação dos discos como na aplicação nos poços correspondia a 25, 50, 75, 100 e 125 

μg de LME. 

O método de difusão com disco não evidenciou atividade fungicida das soluções do óleo 

essencial, fato claramente observado pela ausência de halo de inibição. Já o óleo não diluído 

apresentou alta atividade, inclusive quando comparado ao controle positivo Miconazol (tabela 

1). Sabe-se que além do LME outros constituintes do óleo essencial de C. bonariensis podem 
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ser responsáveis pela atividade antifúngica demonstrada nesse estudo, como o cariofileno 

(LIMA et al., 2006). Ressalta-se ainda, que apesar da eficácia do controle positivo (Miconazol) 

foi possível observar um grande número de colônias resistentes presentes dentro do halo 

formado (figura 1), diferentemente do observado no óleo não diluído. Tendo em vista a 

incapacidade do método em demonstrar a atividade das diluições, a um primeiro momento, 

não foi possível calcular a Concentração Inibitória Mínima. 

 

Tabela 1. Média e desvio padrão do diâmetro dos halos de inibição (mm) do óleo essencial de C. bonariensis sobre 

a cepa de Candida albicans no método de difusão com disco.  

Tratamento 
Dose (mg/mL) 

Halo de inibição (mm) 

24 h 48 h 

OCB 

2,5 0 0 

5,0 0 0 

7,5 0 0 

10,0 0 0 

12,5 0 0 

OCBp 

0,7 19,7 ± 1,2 19,3 ± 1,5 

MIC 

5,0 12,7 ± 0,6 13,3 ± 0,6 

3,3 12,3 ± 0,6 12,7 ± 0,6 

Controle 

- 0 0 

OCB= óleo essencial de C. bonariensis; OCBp= óleo essencial de C. bonariensis 

não diluído; MIC= Miconazol 
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Figura 1. Halos de inibição de Candida albicans pelo óleo essencial de Conyza bonariensis. A) Óleo não diluído 

(inf.); óleo diluído na concentração de 12,5 mg/ml (sup.). B) Miconazol diluído na concentração de 3,3 mg/ml (inf.); 

controle negativo (sup.). 

 

O método com discos de papel não evidenciou atividade, em contrapartida, o teste de 

perfuração em ágar foi efetivo para mostrar o potencial do óleo essencial de C. bonariensis 

mesmo diluído (tabela 2). Portanto, o modelo utilizado para a análise fungicida do creme 

produzido neste estudo foi padronizado para o teste de perfuração em ágar. 

Ao observar a tabela 2 podemos constatar que a Concentração Inibitória Mínima corresponde 

a 1000 μg/mL, ou 50 μg do ativo lachnophyllum methyl ester, pois essa foi capaz de produzir 

um halo de inibição superior a 10 mm dentro de todo o período de observação das placas. 

Além disso, com o aumento da dosagem não houve variação expressiva no halo de inibição 

para as diluições do óleo. Mais uma vez foi observada a presença de colônias resistentes no 

halo de inibição do controle positivo (Miconazol) enquanto nas diluições e no óleo puro não. 

Ressalta-se, também, que as diluições apresentaram efeito semelhante ao óleo não diluído, 

com exceção da concentração de 500 μg/mL que apresentou halo menor que 10 mm. É 

importante observar que o halo de inibição gerado pela diluição do óleo de C. bonariensis foi 

comparável ao fármaco de referência (cerca de 12,7 mm). 

 

Tabela 2. Média e desvio padrão do diâmetro dos halos de inibição (mm) do óleo essencial de C. bonariensis sobre 

a cepa de Candida albicans no método de perfuração em ágar.  

Tratamento Dose (μg/mL) Halo de inibição (mm) 
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24 h 48 h 

OCB 

500 0 0 

1000 12,3 ± 1,2 10,3 ± 0,6 

1500 11,3 ± 0,6 11,0 ± 0,0 

2000 12,7 ± 0,6 12,3 ± 0,6 

2500 13,7 ± 0,6 13,0 ± 0,0 

OCBp 
743 16,3 ± 0,6 16,3 ± 0,6 

MIC 
1000 12,7 ± 1,2 13,3 ± 0,6 

Controle 
- 0 0 

OCB= óleo essencial de C. bonariensis; OCBp= óleo essencial de C. bonariensis 
não diluído; MIC= Miconazol 

 

 

Figura 2. Halos de inibição de Candida albicans pelo óleo essencial de Conyza bonariensis. A) Óleo não diluído 

(inf.); óleo diluído na concentração de 2000 μg/ml (sup.). B) Miconazol diluído na concentração de 1000 μg/ml 

(sup.); controle negativo (inf.). 

 

A formulação do creme vaginal foi proposta por Farias (2006) onde a autora adicionou extrato 

de Lippia sidoides e avaliou a atividade antifúngica. Neste estudo, o creme base foi formulado 

com glicerina (10,0%); ácido esteárico (14,2%); trietanolamina (1,0%) e água destilada (q.s.p. 

100%). Não foram adicionados conservantes ou antioxidantes na formulação com o objetivo 

de avaliar as interações entre o óleo e formulação, tendo em vista o efeito já analisado neste 

estudo do óleo diluído e puro. Além disso, na análise da perfuração em ágar utilizou-se o 

próprio creme base, sem a adição do óleo essencial, como controle negativo, demonstrando 
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que este não desenvolveu nenhuma atividade antifúngica. Com isto, pode-se constatar que 

os halos de inibição demonstrados neste estudo com os cremes produzidos são inerentes aos 

componentes do óleo. O creme vaginal adicionado de óleo de C. bonariensis foi cunhado 

provisoriamente de BonariCand (BC). 

Ao observar a tabela 3, constatou-se que o óleo desenvolveu alguma interação negativa com 

os componentes do creme visto que uma mesma concentração de LME que o estudo com 

óleo diluído não refletiu em um halo de inibição semelhante. Além disso, apenas a maior 

concentração (25 mg de LME por g de creme) produziu halo maior que 10 mm durante o 

período de observação. 

 

Tabela 3. Média e desvio padrão do diâmetro dos halos de inibição (mm) dos cremes vaginais com óleo essencial 

de C. bonariensis sobre a cepa de Candida albicans no método de perfuração em ágar.  

Tratamento Dose (mg/g) 

Halo de inibição (mm) 

24 h 48 h 

BC 

10 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

15 9,3 ± 0,6 9,0 ± 0,0 

20 9,3 ± 0,6 9,0 ± 0,0 

25 10,3 ± 0,6 10,7 ± 0,6 

MIC 
20 19,3 ± 1,2 19,7 ± 1,5 

Controle 
- 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

OCB= óleo essencial de C. bonariensis; OCBp= óleo essencial de C. bonariensis 
não diluído; MIC= Miconazol 

 

Ao analisar a figura 3 pode-se ver a progressão dos halos de inibição com o aumento da 

concentração de LME no creme. Também ressalta-se a formação do maior halo de inibição 

gerado pelo creme Miconazol comparado ao BonariCand. 
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Figura 3. Halos de inibição de Candida albicans pelo BonariCand creme. A) BonariCand 10 mg/g (inf.); BonariCand  

15 mg/g (sup.). B) BonariCand 20 mg/g (sup.); BonariCand 25 mg/g (inf.) C) Miconazol 20 mg/g (inf.); controle 

negativo (sup.). 

 

Através desse estudo podemos inferir que o óleo essencial de Conyza bonariensis possui 

diversos componentes com característica antifúngica como o lachnophyllum metil éster e o 

cariofileno. Através do teste de difusão em meio sólido observamos que o melhor método foi 

o de perfuração em ágar, visto que refletiu em melhores halos de inibição tanto para a droga 

em análise quanto para o controle positivo. Por se tratar de um óleo com diversas substâncias 

houve a diminuição do halo de inibição entre o óleo puro e suas diluições, provavelmente 

devido a interação ou perda de atividade de parte de seus componentes ativos. Corroborando 

com esta afirmação, observou-se que a base da formulação final (emulsão óleo em água) 

apresentou interações negativas com o óleo essencial, desenvolvendo halos de inibição no 

teste de difusão, através da técnica dos poços, menores que os apresentados nas diluições. 

Isto sugere que uma possível alteração nos excipientes para conferir uma característica mais 

hidrofílica, como um gel de Carbopol®, seja favorável ao desenvolvimento da ação fungicida. 

Os autores sugerem, ainda, que o óleo seja fracionado, segundo ordem de polaridade, 

segregando o lachnophyllum metil éster do cariofileno com o intuito de identificar o composto 

com maior ação fungicida e elucidar seu mecanismo de ação. 

 

Conclusão 

Considerando os resultados obtido neste estudo, pode-se concluir que o óleo essencial de 

Conyza bonariensis apresenta atividade antifúngica contra Candida albicans com 

Concentração Inibitória Mínima de 1000 μg/mL, ou 50 μg, padronizado para o ativo 

lachnophyllum metil éster. Foi demonstrado que é possível o desenvolvimento de uma 

formulação intravaginal contendo óleo de C. bonariensis para ser utilizado no tratamento da 

candidíase vulvovaginal que acomete mulheres em todas as idades. Sugere-se o 

fracionamento do óleo e a modificação da base utilizada na formulação para a condução de 

novos testes, confirmação da atividade antifúngica dos ativos presentes e do melhor veículo 

de dispensação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O presente estudo revelou que: 

 

1. A espécie outrora denominada Erigeron bonariensis é atualmente classificada 

como Conyza bonariensis; 

2. O princípio ativo mais abundante é o Lacnophylum Methyl Esther (LME) cuja 

concentração pode variar significativamente ao longo do ano, de pouco mais 

de 10% até mais de 75%. 

3. Já foi realizado fracionamento do óleo e concentração de LME, obtendo uma 

fração enriquecida de LME superior a 98% de pureza. 

4. O óleo essencial apresentou atividade candidicida in vitro. A CIM 

(Concentração Inibitória Mínima) foi de 90L/mL 

5. Soluções padronizadas do óleo em relação ao LME e diluídas em DMSO 2% 

não apresentaram qualquer sinal de toxicidade quando administrada por via 

oral. 

6. Nenhuma tocixidade para mucosa vaginal foi observada com formulações a 

base do óleo de C. bonariensis padronizadas até a concentração de 20% de 

LME. 

7. A atividade candidicida in vivo foi observada apenas na concentração de 20% 

de LME;100mg de creme. 

8. Os estudos in silico sugerem que o LME possui características químicas de um 

bom fármaco, incluindo baixa toxicidade. 

9. O óleo essencial de Conyza bonariensis apresenta atividade antifúngica contra 

Candida albicans com Concentração Inibitória Mínima de 1000 μg/mL, ou 50 

μg, padronizado para o ativo lachnophyllum metil éster. Foi demonstrado que 

é possível o desenvolvimento de uma formulação intravaginal contendo óleo 

de C. bonariensis para ser utilizado no tratamento da candidíase vulvovaginal, 

com resultados bastante satisfatórios em tratamento inferior a cinco dias. 
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