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Entre as espécies que causam candidíase a Candida albicans é a mais freqüente, 
porém, leveduras não-albicans atualmente têm apresentado interesse por 
apresentarem particularidades em relação à sua sensibilidade a diversos 
antifúngicos. Dentre as espécies vegetais cujos óleos essenciais possuem 
atividade antifúngica e bacteriana destacam-se a Syzygium aromaticum (cravo-
da-índia) e o Eucalyptus globulus (eucalipto-comum). O objetivo desse trabalho é 
avaliar a eficácia dos óleos essenciais Syzygium aromaticum e Eucalyptus 
globulus na inibição de crescimento da Candida spp. A atividade antifúngica dos 
óleos baseou-se na técnica de difusão em meio sólido. Na avaliação do efeito dos 
óleos essenciais sobre a micro morfologia das espécies não-albicans empregou-
se a técnica do microcultivo. Nos resultados dos ensaios para CIM do óleo 
essencial de Syzygium aromaticum por meio da técnica de difusão em meio 
sólido, a C. parapsilosis a foi única que não apresentou sensibilidade. A C. krusei 
apresentou o maior halo (20mm), na concentração de 320mm. O óleo de 
Eucalyptus globulus foi negativo para todas as concentrações. O microcultivo nas 
diluições do óleo de Eucalyptus globulus visualizou-se estrutura celular normal 
nas concentrações de 5 a 20 na C. krusei e C.glabrata e também na diluição de 
80 desta ultima espécie. Apenas na C.parapsilosis foi vista morte celular total na 
diluição máxima. O microcultivo nas diluições do óleo de Syzygium aromaticum 
foram visualizadas variação de poucas/ raras leveduras com blastoconídeos com 
hifas. A C. krusei e a C. glabrata apresentaram resultados satisfatórios e 
corroboram com o estudo de Souza que comprovou a atividade antifúngica do 
cravo-da-india. O óleo de Eucalyptus globulus não apresentou resultados 
satisfatórios, tendo baixa efetividade antifúngica o que já havia sido citado por 
Lima. Os resultados confirmam o potencial desses óleos como novas opções 
terapêuticas.  
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