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RESUMO:   
A Onicomicose é classificada como micose de unha, que possui 4 tipos de espécies 

diferentes. Sua contaminação é dada a partir do calor e da umidade constante em 

volta do local, como o uso frequente de sapatos fechados. Entretanto o tratamento 

dessa infecção é desafiador, por ela ser causada por várias espécies de fungos 

diferentes e o médico desconhecer qual microorganismo exatamente estaria tratando. 

Dessa forma, pretende-se realizar o processo de caracterização para identificar o 

fungo causador de onicomicose e, assim, iniciar a produção de um tratamento 

alternativo, por meio de um extrato, que seja capaz de combatê-lo. Utilizando o meio 

de cultura, o fungo será isolado e identificado após seu crescimento, e a partir de suas 

características será produzido um extrato usando a Brassica Hirta (mais conhecida 

como semente de mostarda branca) como potencial antifúngico. 

 
Palavras-chave: Onicomicose. Brassica Hirta. Isolamento. Antifúngico. Tratamento 

Alternativo. 
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INTRODUÇÃO 
 

A micose é uma infecção fúngica que atinge o cabelo, a pele e as unhas, 

denominadas respectivamente como Tineas, Pitiríase Versicolor e Onicomicose. O 

tipo de micose estudada foi a onicomicose, que é a micose situada na unha, sua 

contaminação é dada a partir do calor e da umidade constante em volta do local, como 

o uso frequente de sapatos fechados.  

As Onicomicoses são classificados em quatro tipos, que são: Onicomicoses 

subungueal distal e lateral: a infecção se inicia em uma fina camada na unha e se 

estende de forma lenta até a borda da mesma; Onicomicose branca superficial: 

caracteriza-se pela penetração de estruturas fúngicas em direção ao interior da lâmina 

ungueal; Onicomicose subungueal próxima: se inicia com a invasão do fungo no 

estrato córneo da dobra ungueal proximal; Onicodistrofia total: A matriz da unha é 

afetada alterando por completo (PEREIRA, Carolina de Queiroz Moreira, 2012). 

A micose de unha tem como sintomas: coceira, manchas brancas, rachaduras 

entre os dedos e deformação das unhas. A Onicomicose ocorre em cerca de 10% da 

população adulta, sendo, na incidência dos sexos, homens mais afetados que as 

mulheres. Com 40% de casos, pela imunidade baixa, os idosos e diabéticos são os 

mais infectados, tendo em geral de 60 a 80% dos casos causados por dermatófitos. 

O tratamento usado atualmente, acompanhado por um Dermatologista, leva, 

na maioria dos casos, de 6 meses a um ano, normalmente tratado com esmaltes, 

cremes e pomadas, mas se a infecção atingir 30% da unha ou em várias delas, 

também será iniciado o tratamento via oral. Se porventura o paciente não realizar o 

tratamento, este, poderá se contaminar com uma infecção bacteriana, devido a 

coceira que a Onicomicose causa no paciente. 

Existem  150 tipos de sementes de mostarda da espécie Brassica, como a 

Brassica juncea (semente de mostarda marrom), Brassica nigra (semente de 

mostarda escura) ou Brassica Hirta (semente de mostarda branca). A Brassica hirta 

é uma semente com pH entre 5,5 a 6,0, sendo um pouco ácida, consequentemente, 

tendo um potencial inibitório de maior alcance. Seu composto químico é a Sinalbina, 

que está localizada em conjunto ao glucosinolato. A concentração desse composto 

na semente de mostarda branca varia entre 21 a 49 g/kg.

Os fungos formam um grupo de organismos heterogêneos, pertencentes a um 

reino distinto das plantas e animais, podendo ser unicelulares ou multicelulares. São 
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eucariontes, ou seja, cada célula possui uma membrana nuclear que envolve os 

cromossomas e o nucléolo. Possuem uma parede celular rígida de quitina e espessa 

que constitui a superfície de contato com meio externo (PINTO; ULIANO, 2008).  

Alimentam-se por absorção, pois não são capazes de ingerir ou fagocitar 

alimentos e armazenam glicogênio. Reproduzem-se multiplicam-se de forma 

vegetativa, assexual, sexual ou parassexual (MINAMI,2003). Os fungos multicelulares 

são constituídos por uma rede de filamentos ramificados chamados hifas. Estas 

contêm citoplasma e núcleos e podem apresentar diferentes formas. As hifas iniciam-

se como formações tubulares que, a partir de esporos, se ramificam continuamente 

formando uma rede mais ou menos densa de filamentos, o micélio. (SALSA,2004). 

A Micose se caracteriza como uma infecção, que se dá na pele (Pitiríase 

Versicolor, Tineas, Candidíase), unhas (Onicomicose) (Figura 1) e cabelo (Tinea 

Capitis ou Tínea). Tem como sintomas: coceira, manchas brancas, rachaduras entre 

os dedos e deformação das unhas.  

O crescimento dos fungos acontece principalmente em ambientes úmidos, por 

isso, uma das principais formas de transmissão dos fungos é por meio do 

compartilhamento de objetos, principalmente toalhas, e falta de higienização 

adequada (VIANA, 2020). 

A Micose, na incidência dos sexos, os homens são mais afetados que as 

mulheres. Com 40% de casos, pela imunidade baixa, os idosos e diabéticos são os 

mais infectados, tendo em geral de 60 a 80% dos casos causados por dermatófitos. 

O tratamento usado atualmente, acompanhado por um dermatologista, leva, na 

maioria dos casos, de 6 meses a um ano, normalmente tratado com esmaltes, cremes 

e pomadas, mas se a infecção atingir 30% da unha ou em várias delas, também será 

iniciado o tratamento via oral. Se porventura o paciente não realizar o tratamento, este, 

poderá se contaminar com uma infecção bacteriana.  

Os medicamentos devem ser utilizados durante meses e até anos, além disso, 

muitos são tóxicos e produzem reações adversas. Muitos pacientes não aderem 

corretamente ao tratamento ao descontinuar devido ao tempo prolongado, preço dos 

medicamentos, efeitos gastrointestinais e hepatotóxicos (CAMPANHA et al., 

2007;MARTINS et al., 2007; MAIFREDE, 2009; ROTTA, 2011; CHIACCHIO et al., 

2012;DIAS et al., 2012; OLIVEIRA, 2014; RESENDE, 2015) 
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Figura 1 - Unha contaminada com Onicomicose 

 

Fonte - Autor 

ONICOMICOSE 

Onicomicoses são infecções do aparelho ungueal determinadas por fungos, 

tendo como agentes etiológicos as leveduras, os fungos filamentosos dermatófitos e 

os fungos filamentosos não dermatófitos - FFND (FAERMANN et al., 2003; RUIZ et 

al., 2004; GUPTA et al., 2017). 

Unhas saudáveis não são, via de regra, susceptíveis a infecções, mas fatores 

predisponentes do hospedeiro são invariavelmente associados à aquisição e à 

progressão da onicomicose. Dentre eles, podem ser citados: distúrbios circulatórios 

(insuficiência venosa crônica, insuficiência arterial periférica), diabetes mellitus, 

imunossupressão (HIV/AIDS),(NENOFF et al., 2014a). 

TRATAMENTOS ATUAIS 

Segundo o Dr. Pedro Coutinho (Podologista), existem, efetivamente, vários 

tipos de tratamento para a onicomicose. É de suma importância não iniciar um 

tratamento antes de ser identificado o agente causador, pois pode ser criada 

resistência e mascarar os exames micológicos.  

O tratamento pode ser feito por meio de 3 métodos diferentes: 

Medicação tópica ou local (Cloridrato de amorolfina, Ciclopirox, Tioconazol) – estes 

medicamentos podem ser encontrados em forma de verniz, pomada, spray e pó 

(COUTINHO, 2020). 

Medicação oral  (Terbinafina, Itraconazol, Fluconazol) - Estes remédios são tomados 

em comprimidos e são antifúngicos. No entanto, podem afetar o fígado. Esses 

medicamentos devem ser sempre prescritos pelo médico. 

Laserterapia - O tratamento a Laser é feito de modo que os raios do laser trespassem 

a unha. Estes raios são absorvidos pelo fungo, aquecendo-o e assim, o eliminando. 

Este tipo de tratamento requer muito cuidado. 
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BRASSICA 

O gênero Brassica (crucíferas,família Brassicaceae) é composto por mais de 

150 espécies, a maioria das quais são cultivadas para a produção de sementes como 

a hortaliça. A oleaginosa denominada mostarda pode ser proveniente de várias 

espécies, geralmente pertencentes ou intimamente relacionadas ao gênero Brassica, 

dividido em subespécies, variedades ou cultivares (VELISEK et al., 1995). Algumas 

espécies são: semente de mostarda preta (Brassica nigra) (Figura 2), semente de 

mostarda branca (Brassica hirta) (Figura 3) e semente de mostarda marrom (Brassica 

juncea) (Figura 4). 

 

       Figura 2 - Semente de mostarda                Figura 3 - Semente de mostarda  

                             preta                                                            branca   

                    

            Fonte - Dicas de Saúde                                         Fonte - Freepik 

 

  Figura 4 - Semente de mostarda marrom 

 

                                 Fonte - Empório Natural Foods 
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Tem seu centro de origem ao longo da costa do Mediterrâneo, de onde 

provavelmente se disseminou por toda a Europa. Esta espécie atualmente é 

subdividida em várias variedades botânicas. Dentre esta se pode destacar Brassica 

oleracea var (ARTECHE, 2006). 

BRASSICA HIRTA 

A mostarda - planta do gênero Brassica - possui substâncias que conferem 

sabor aos alimentos. Devido a essa característica, possui amplo uso na indústria 

alimentícia como condimento e molhos especiais. O óleo de sua semente possui 

compostos com princípios farmacológicos de ação antineoplásica, porém apresenta 

substâncias irritantes e tóxicas ao organismo. A aplicação adequada dessas 

substâncias isoladas e purificadas na indústria alimentícia poderá determinar um 

maior ou menor consumo da mesma como produto industrializado de característica 

condimentar (MOREIRA, 1999). 

PROBLEMATIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

Sabe-se que as onicomicoses são infecções fúngicas, localizadas na unha. O 

tratamento dessa infecção é desafiador, por ela ser causada por várias espécies de 

fungos diferentes e o médico desconhecer qual microorganismo exatamente estaria 

tratando. Sabendo disso, seria possível caracterizar o fungo causador de onicomicose 

e utilizar a Brassica Hirta, como agente inibidor do crescimento, para agir mais rápido 

do que os métodos tradicionais? 

OBJETIVO 

Realizar o processo de caracterização para identificar o fungo causador de 

onicomicose e, assim, iniciar a produção de um extrato que seja capaz de combatê-

lo. 

 

5. METODOLOGIA  

As 3 metodologias já realizadas apresentam muita semelhança entre elas, a 

fim de testar vários extratos com o mesmo objetivo, inibir o crescimento do fungo. 

Em 2019 foi realizado o mesmo procedimento feito atualmente. Mas, no lugar 

de 15 placas com o meio, foram 75, pela quantidade de extratos, esses que foram: 

Aloe Vera (Babosa), semente de mostarda, semente de mamão, iogurte com 

bicarbonato de sódio e limão. Na aplicação do extrato, no lugar de 2, 4 e 6 gotas nos 
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furos, foram 3 gotas (ou ½ colher para os extratos sólidos), 5 gotas (ou 1 colher) e 10 

gotas (ou 1 ½ colher). O restante foi inteiramente equivalente à atual metodologia. 

No ano de 2020, foi realizada uma metodologia muito semelhante à realizada 

atualmente. Porém, ao invés de apenas um extrato, haviam quatro. Foi utilizado: 

semente de mostarda, semente de mamão, vinagre e água sanitária. Outra diferença 

foi na aplicação do extrato, no lugar de 2, 4 e 6 gotas nos furos, foram 3 gotas (ou ½ 

colher para os extratos sólidos), 5 gotas (ou 1 colher) e 10 gotas (ou 1 ½ colher). O 

restante foi inteiramente equivalente à atual metodologia. 

Meio de cultura 

Na realização da metodologia foi feito o meio de cultura foi utilizado 24 gramas 

de gelatina incolor, pesado em balança analítica, e 500 ml de água. Em um Becker, a 

água e a gelatina foram misturados. O recipiente foi colocado em uma chapa térmica 

, onde esperou-se até a água levantar fervura, esse foi mexido até que o líquido se 

tornasse homogêneo. O Becker com o meio, foi deixado na geladeira de 30 a 40 

minutos, para que atingisse a temperatura ambiente. Então, a unha infectada triturada 

foi adicionada ao líquido. 

Após isso, o meio de cultura foi distribuído entre 15 Placas de Petri (Figura 5), 

em um local com a presença de bico de Bunsen evitando a contaminação por outros 

microrganismos. Depois as placas foram deixadas em repouso durante 24 horas para 

a solidificação do meio (Figura 6). 

Figura 5 - Meio sendo distribuído     Figura 6 - Placas de Petri após                                                                                                                         

nas Placas de Petri                                             sua solidificação 

                      

                 Fonte - Autor                                                       Fonte - Autor 
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Análise das culturas 

Posteriormente, foi observada, com a ajuda de uma lupa e de um microscópio, 

as estruturas do fungo já crescido, essa análise foi realizada seguindo alguns critérios: 

o aspecto, a quantidade e tamanho das colônias, espessura das hifas a textura e o 

tempo de desenvolvimento da cultura. Após a verificação desses critérios pesquisou-

se as estruturas de diversos outros fungos semelhantes ao estudado, para que seja 

feita uma comparação que ajude na identificação do fungo. 

 

Produção do extrato antifúngico 

Um extrato foi feito a partir do composto químico da semente de mostarda 

branca (Brassica Hirta). 

Para a produção desse extrato utilizou-se: 

- 56g de semente de mostarda 

- 150ml de álcool etílico 

- 100ml de hexano 

Em um Béquer é adicionado (Figura 7): 56g de semente de mostarda, 100ml de álcool 

etílico e 100ml de hexano. Esse béquer é levado a manta térmica a 200°C com 

agitação durante 30 minutos (Figura 8), após esse período é realizada a filtração do 

extrato (Figura 9), então adicionou-se os 50ml restantes de álcool 

 

Figura 7 - Mistura dos componentes                  Figura 8 - Béquer na chapa térmica 

                                       

                Fonte - Autor                                                           Fonte - Autor 
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Figura 9 - Extrato filtrado 

 

Fonte - Autor 

 

Aplicação do extrato 

O meio de cultura foi despejado em 15 placas de petri, essas, foram divididas 

em 3 grupos de 5 placas (Figura 10) e em cada uma delas foram feitos 2 furos (Figura 

11). Para a aplicação do extrato (Figura 12) foi utilizada uma pipeta e obedecido um 

critério de quantidade. No primeiro grupo de placas foram adicionadas 2 gotas de 

0,08ml do extrato em cada furo; no segundo grupo foram 4 gotas de 0,08ml em cada 

furo; já no terceiro grupo, foram 6 gotas de 0,08ml em cada furo. Após isso as placas 

foram deixadas em temperatura ambiente durante uma semana para, assim, serem 

analisados os resultados. 

 

Figura 10 - Concentrações 

 

Fonte - Autor 
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       Figura 11 - Furos nas placas                      Figura 12 - Aplicação do extrato 

           

                   Fonte - Autor                                                  Fonte - Autor  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Em relação à caracterização do fungo, a partir dos testes e análises feitas no 

microscópio, percebeu-se que, segundo Carolina de Queiroz (2012), o fungo presente 

na placa apresenta hifas hialinas e septadas ramificadas (Figura 13 e 14). 

   

  Figura 13 - Cultura no microscópio                Figura 14 - Cultura no microscópio 

           com aumento de 100x                                       (imagem aproximada)                                          

                                    

                  Fonte: Autor                                                     Fonte: Autor 

 

Com a realização dos testes o resultado gerado foi que a semente de mostarda 

teve uma ação eficiente contra o fungo causador de onicomicose, tendo em média 

nas contagens: 7,6 UFC (Unidades Formadoras de Colônias) nas placas de 2 gotas, 

8,2 UFC nas de 4 gotas e 4,0 UFC nas de 6 gotas (Gráfico 1). Com base nestes 

resultados não é possível estabelecer uma relação entre a concentração na aplicação 

dos extratos e quantidade de UFC. 
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Gráfico 1 - Contagem de colônias 

 

Fonte - Autor 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto tinha como objetivo, realizar o processo de caracterização para 

identificar o fungo causador de onicomicose e, assim, iniciar a produção de um extrato 

que seja capaz de combatê-lo. A partir disso, foram selecionados alguns métodos para 

a realização do meio de cultura e a produção de um extrato antifúngico utilizando a 

Brassica Hirta, a fim de inibir uma quantidade significativa do fungo causador de 

onicomicose. 

Portanto, de acordo com os resultados obtidos diante a caracterização do 

fungo, pôde-se considerar que, o fungo estudado pertence ao gênero Trichosporon, 

segundo Carolina de Queiroz (2012). Pois apresentou as mesmas características 

presentes no fungo em que foi feita a pesquisa. Em relação aos extratos, conclui-se 

que o método utilizado é mais eficiente quando aplicado 6 gotas de 0,08ml, tendo uma 

média de 4 UFC. 

Com a aplicação do extrato e a caracterização do fungo, provavelmente, será 

possível a produção de um medicamento natural, utilizando a semente de mostarda 

como potencial antifúngico. 
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