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AÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE CAPIM-LIMÃO
(Cymbopogon citratus) CONTRA O SPOROTHRIX SP.

Atividade voluntária em pesquisa

Introdução

A esporotricose é uma micose subcutânea causada pela
inoculação de um fungo do gênero Sporothrix. (Figura 1).
Esta doença pode ser de difícil controle, devido a
resistência deste fungo a muitos antifúngicos.
A forma clínica mais frequente em felinos é a apresentação
de múltiplas lesões cutâneas ulcerativas e nodulares (Figura
2). Como alternativa terapêutica, óleos essenciais oriundos
de plantas nativas estão sendo estudados, apresentando
elevada eficácia antimicrobiana. Uma destas plantas, o
capim-limão (Cymbopogon citratus) é popularmente
conhecido como portador de propriedades terapêuticas
(Figura 3).

Objetivo

Avaliar a eficácia do óleo essencial do capim-limão
(Cymbopogon citratus) no controle do desenvolvimento do
fungo Sporothrix sp.

Metodologia
O óleo essencial foi previamente obtido do capim-limão por
hidrodestilação e os compostos foram identificados em
cromatógrafo gasoso acoplado a detector seletivo de
massas.
O óleo essencial do capim-limão foi então solubilizado em
Tween e diluído em meio de cultura ágar batata dextrose
(PDA), utilizando-se cinco replicatas em cinco
concentrações diferentes.

Resultados e discussão

Figura 1. Morfologia microscópica
do Sporothrix. Fonte: Elaborada
pelo autor.

O Sporothrix sp. apresentou crescimento apenas na
concentração de 0,01% (Figura 4) e nas placas utilizadas
como controle. Nas concentrações de 0,05, 0,10, 0,15 e
0,20% o fungo não se desenvolveu. (Figuras de 5 a 8 ).

Figura 4. Crescimento fúngico
na concentração de 0,01%.

Figura 5. Concentração de 0,05%,
fungo não se desenvolveu.

Figura 6. Concentração de 0,10%,
fungo não se desenvolveu.

Figura 7. Concentração de 0,15%,
fungo não se desenvolveu.

Figura 8. Concentração de 0,20%, 
fungo não se desenvolveu.

Considerações finais

Referências

Baseado na análise do óleo essencial por cromatografia
gasosa, seus componentes dominantes foram geranial,
neral e mirceno, podendo estes serem os principais
responsáveis pela eficácia do óleo essencial.

O óleo essencial de capim-limão (Cymbopogon citratus)
mostrou-se eficaz no controle do fungo, podendo vir a se
tornar uma nova alternativa no tratamento desta
doença. Novos estudos serão realizados avaliando os
principais compostos de forma individual e sinérgica.
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Figura 3. Capim-limão
(Cymbopogon citratus). Disponível
em: www.curapelanatureza.com.br

Figura 2. Lesões cutâneas
ulcerativas e nodulares.
Fonte: GREENE, Craig
E. Doenças infecciosas em
cães e gatos. 4. ed. Rio de
Janeiro: Roca, c2015.


