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A diversidade da flora Amazônica se configura em um grande arsenal para a fitoterapia, uma vez 

que suas plantas representam fontes importantes de substâncias farmacologicamente ativas no 

tratamento de inúmeras doenças. Exemplo disto são os óleos essenciais, compostos voláteis de 

baixo peso molecular, extraídos de diferentes partes de plantas e largamente empregados na 

indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia devido às suas diversas atividades biológicas, 

como antimicrobiana, ansiolítica, antioxidante e antitumoral. Com base nisto, o presente estudo 

avaliou a atividade antifúngica de oito tipos de óleos essenciais produzidos na região Amazônica 

frente à cepa de Candida albicans ATCC 36232 pelo método de microdiluição em placa. O ensaio 

consistiu em determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) conforme protocolo preconizado 

pela norma M27-A3 da CLSI1 e o fármaco-padrão utilizado como controle positivo do teste foi o 

Fluconazol, que foi diluído em solvente DMSO a 10%, assim como as amostras testadas 

(concentração máxima de diluição equivalente a 800 µg/ml). Foram avaliadas as atividades dos 

óleos essenciais das seguintes espécies de plantas: Aniba canelilla (H. B. Kunth.) Mez., Lauraceae 

- AC; Aniba parviflora (Meins.) Mez, Lauraceae - AP; Aniba rosaeodora Ducke, Lauraceae - AR; 

Ocotea cymbarum Kunth, Lauraceae - OC; Melissa officinalis L., Lamiaceae - MO, Cymbopogon 

citratus (D.C.) Stapf, Poaceae - CCi; Piper nigrum L., Piperaceae - PN; e Cinnamomum camphora 

(L.) J. Presl., Lauraceae - CCa. Os resultados das CIM obtidas no ensaio foram, respectivamente: 

AC = 400 µg/ml; AP = 400 µg/ml; AR = 800 µg/ml; OC = 12,5 µg/ml; MO = 100 µg/ml; CCi = 

100 µg/ml; PN > 800 µg/ml; CCa = 400 µg/ml. O óleo essencial de PN não foi ativo em nenhuma 

das concentrações testadas, enquanto que os outros óleos apresentaram atividade inibitória numa 

faixa de CIM entre 100 e 800 µg/ml. Contudo, a amostra que demonstrou melhor atividade 

antifúngica foi o óleo essencial de OC (12,5 µg/ml). Portanto, os resultados permitiram constatar 

que os óleos essenciais das plantas analisadas possuem um grande potencial antifúngico, 

revelando-se como compostos promissores na busca por novos fitoterápicos.  
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