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RESUMO 
 
 

MENDES, J. M. Investigação da Atividade Antifúngica do Óleo Essencial de Eugenia 

caryophyllata Thunb. sobre cepas de Candida tropicalis. 2011. Dissertação 

(Mestrado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, área de concentração: 

Farmacologia) - UFPB/CCS, João Pessoa. 

 
 

As candidíases são infecções fúngicas de caráter oportunista, envolvendo leveduras 

do gênero Candida. No Brasil, a espécie C. tropicalis é a segunda mais comumente 

isolada após C. albicans. O surgimento de cepas resistentes aos antifúngicos 

convencionais tem aumentado a busca por novas alternativas provenientes de 

produtos naturais, em especial os óleos essenciais. Este trabalho investigou a 

atividade do óleo essencial (OE) de Eugenia caryophyllata Thunb. (cravo-da-índia) 

sobre cepas de C. tropicalis, através da Determinação da Concentração Inibitória 

Mínima (CIM), da Concentração Fungicida Mínima (CFM), do efeito sobre 

micromorfologia, da viabilidade fúngica (time-kill) e ensaio de sinergismo 

(checkerboard). A CIM e CFM foram 512 e 1024 μg/mL, respectivamente, para o 

óleo essencial e 2 μg/mL para anfotericina B. Quando foi avaliada a ação do OE e 

da anfotericina B sobre a micromorfologia da cepa clínica, observou-se inibição da 

formação das hifas e pseudohifas, que são fatores de virulência importantes no 

desenvolvimento das candidíases. Observou-se também o óleo essencial tem 

atividade antifúngica dependente da concentração e do tempo, e que a associação 

do OE e anfotericina B demonstrou efeito aditivo.Dessa forma, pode-se concluir que 

o óleo essencial de E. caryophyllata apresenta forte atividade antifúngica, podendo 

ser objeto para estudos mais aprofundados acerca dessa atividade.  

 

Palavras-chave: Cravo-da-Índia, Candidíase, efeito antifúngico, Anfotericina B, 

Eugenia caryophyllata, Sinergismo, Candida 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

MENDES, J. M. Investigation of Antifungal Activity of Essential oil Eugenia 

caryophyllata Thunb. on strains of Candida tropicalis. 2011. Dissertation (Master 

course in Bioactive Synthetic and Natural Products, concentration area: 

Pharmacology) - UFPB/CCS, João Pessoa. 

 

 
The candidiasis is a fungal opportunistic infections involving Candida. In Brazil, the 

specie C. tropicalis is the second most commonly isolated after C. albicans. The 

emergence of strains resistant to conventional antifungal agents has increased the 

search for new alternatives from natural products, especially essential oils. This study 

investigated the activity of essential oil (EO) Eugenia caryophyllata Thunb.(clove) on 

strains of C. tropicalis by Minimum Inhibitory Concentration (MIC), Minimum 

Fungicidal Concentration (MFC), Micromorphology, fungal viability (time-kill) and 

checkerboard. The CIM and CFM were respectively 512 and 1024 µg/mL for the 

essential oil and 2 µg/mL for amphotericin B. When we evaluated the action of OE 

and amphotericin B on the morphology of the clinical strain, we observed inhibition of 

the formation of hyphae and pseudohyphae, which are important virulence factors in 

the development of candidiasis. There was also the essential oil has a concentration-

dependent antifungal activity and that the association of OE and amphotericin B 

demonstrated effect additive. Given this, it is concluded that the essential oil of E. 

caryophyllata showed a strong inhibitory activity against C.tropicalis and thus can be 

considered as a potential product with antifungal properties, especially for the 

treatment of candidiasis. 

 
Keywords: Clove, Candidiasis, Antifungal effect, Amphotericin B, Eugenia 
caryophyllata, Synergism, Candida 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Características Gerais do Gênero Candida  

Taxonomicamente as leveduras do gênero Candida pertencem ao Reino 

Fungi; Divisão: Eumycota; Subdivisão: Deuteromycotina; Classe: Blastomycetes; 

Família: Cryptococcacea. Esse gênero é o principal entre as leveduras patogênicas, 

compreendendo aproximadamente 200 espécies (SIDRIM; ROCHA, 2004; GIOLO; 

SVIDZINSKI, 2010). 

Candida spp. apresenta desenvolvimento predominantemente unicelular e 

normalmente se reproduz por brotamento unilateral (blastoconídio), correspondente 

ao estado anamórfico ou imperfeito. A reprodução sexuada, quando presente, é 

através de ascósporos e corresponde ao estado teleomórfico ou perfeito por permitir 

maior variabilidade genética para as espécies do gênero (BERMAN; SUDBERY, 

2002). 

Esse gênero exibe considerável plasticidade morfogênica, sendo assim, estes 

microrganismos podem crescer na forma unicelular chamada de blastoconídios, que 

predomina nas formas comensais, pseudo-hifas e hifas verdadeiras que estão 

associadas com o progresso de estados patológicos. Essas últimas são mais 

resistentes aos mecanismos de defesa do hospedeiro, enquanto que os 

blastoconídios (leveduras) são mais sujeitos a ação dos fagócitos do sistema celular 

de defesa (BARBEDO; SGARBI, 2010; WHITEWAY; OBERHOLZER, 2004). 

Além dessas características, o gênero possui versatilidade em se adaptar em 

diferentes ambientes e a habilidade em formar biofilmes, que correspondem à união 

de hifas e pseudo-hifas, o que facilita sua aderência em diversos tipos de 

superfícies, facilitando o processo infeccioso (WHITEWAY; OBERHOLZER, 2004; 

RAMAGE et al., 2005). O biofilme é um potente fator de virulência, relacionado a 

algumas espécies de Candida, que se desenvolve quando um microrganismo adere 

a uma superfície (tecido do hospedeiro ou dispositivos externos), produzindo 

polímeros extracelulares que formam uma matriz, facilitando a adesão (RAMAGE et 

al., 2005; TROFA et al., 2008).  

A formação do biofilme ocorre em três etapas. A primeira fase consiste na 

aderência do microrganismo na superfície, a segunda é caracterizada pela formação 

da matriz, onde ocorre a mudança da levedura para forma de pseudo-hifa e a 
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terceira por um aumento da matriz, com a formação de uma estrutura tridimensional 

– fase de maturação (KOJIC; DAROUICHE, 2004; TROFA et al., 2008).  

Espécies de Candida que formam biofilme apresentam maior resistência às 

defesas do hospedeiro e também a terapia antifúngica, devido à limitada penetração 

dessas drogas através da matriz. C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis e C. 

glabrata, são espécies que tem capacidade de formar biofilme (Figura 1) e nesses 

casos tem sido associados com dados mais altos de morbidade e mortalidade 

(KOJIC; DAROUICHE, 2004; RAMAGE et al., 2005; TROFA et al., 2008). 

 

Figura 1 – Imagens de microscopia eletrônica mostrando a formação de biofilme por 
espécies de Candida em cateteres. 
 

 

A: C. albicans, B e C: C. tropicalis. Barras, 20 µm (A); 10 µm (B); 2 µm (C).Fonte: AL-FATTANI; 
DOUGLAS, 2006. 

 

Um estudo publicado em 2007 por Tumbarello e colaboradores realizado com 

um total de 294 pacientes, relatou que houve a formação de biofilme em 80 cepas, 

representando 27,2% dos casos de candidemia onde C. tropicalis foi a mais 

frequente, seguida de C. glabrata, C. albicans e C. parapsilosis. A mortalidade nos 

pacientes com formação de biofilme foi significantemente maior (70% versus 45,7%). 

Para a identificação das espécies do gênero Candida muitos aspectos são 

levados em consideração, como morfologia, capacidade de formar tubo germinativo, 

assimilação de carboidratos, assimilação de nitrogênio e fermentação de 

carboidratos (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Macromorfologicamente as espécies do gênero Candida apresentam colônias 

de coloração branca a creme, com texturas cremosas ou membranosas exibindo 

superfície variável de lisa a sulcada, brilhante ou opaca, ver figura 2 (BARDEDO; 

SGARBI, 2010; EGGIMANN et al., 2003; LACAZ et al., 2002), que crescem bem 

dentro de 48 horas, entre temperaturas de 25 e 37°C (SIDRIM; ROCHA, 2004).  
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Figura 2 – Características macromorfológicas de Candida spp. 

             

Fonte: Juliana Moura Mendes 
 

Com relação à microscopia, se forem preparadas lâminas a partir de uma 

amostra clínica positiva, dependendo do material pode-se observar estruturas 

unicelulares (blastoconídios), que podem estar isoladas ou apresentando 

brotamento e pseudohifas, figura 3 (BARBEDO; SGARBI, 2010).   

Desta forma, torna-se necessário a realização de microcultivo em meio ágar-

fubá-tween 80 ou ágar-arroz-tween 80, para melhor visualização da disposição das 

estruturas fúngicas típicas de cada espécie, sendo este, na maioria das vezes, 

suficiente para identificar o microrganismo. Então, do ponto de vista 

micromorfológico observa-se a presença ou ausência de pseudo-hifas e/ou hifas 

verdadeiras, sendo o arranjo e a disposição das estruturas, tais como os 

blastoconídios, importantes na identificação das espécies, ver figura 4 (BARBEDO; 

SGARBI, 2010; LACAZ et al., 2002; SIDRIM; ROCHA, 2004). 
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Figura 3 – Estruturas leveduriformes observadas em microscópio óptico 
provenientes de amostras clínicas positivas. 
 

 

 
1 e 2: Blastoconídios apresentando ou não brotamentos, 3: pseudohifas de cepas de 
Candida tropicalis e de C. albicans (4). Fonte: Juliana Moura Mendes 

 
Figura 4 – Aspectos microscópicos das leveduras após realização do microcultivo. 

    

A – Presença de clamidoconídios e blastoconídios em cachos sugestivos de Candida 
albicans. B – Presença de blastoconídios em cadeias simples ou ramificadas sugestivos de 
Candida tropicalis. Fonte: LIMA et al., 2008. 
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Outros testes utilizados rotineiramente são: produção do tubo germinativo, 

assimilação de carboidratos ou de nitrogênio - auxanograma e fermentação dos 

carboidratos - zimograma (LACAZ et al., 2002; BARBEDO; SGARBI, 2010). 

 

1.2 Candidíase 

 

A candidíase é caracterizada como uma síndrome micótica ocasionada por 

espécies fúngicas do gênero Candida, constituído de 81 espécies, pertencentes à 

Família Cryptococcaceae. As leveduras desse gênero estão freqüentemente 

presente em humanos de forma comensal, compondo a microbiota normal da pele e 

das mucosas da cavidade bucal e tratos gastrintestinal e vaginal. (WROBLEWSKA 

et al., 2002; SCHOFIELD et al., 2003; SHINOBU et al., 2007; CAVASSANI et al., 

2002). 

Do comensalismo (colonização) podem passar a causar infecções superficiais 

em pessoas saudáveis e, sistêmicas graves, em pacientes imunocomprometidos, na 

dependência de alterações nos mecanismos de defesa, quebra das barreiras 

anatômicas e mudanças na microbiota autóctone do hospedeiro. O estabelecimento 

da micose está mais associado ao grau de debilidade do paciente do que com a 

virulência das leveduras (adesão a epitélios e secreção de enzimas). No ambiente 

hospitalar esses microrganismos são considerados oportunistas e responsáveis por 

cerca de 80 a 90% das doenças fúngicas (COLOMBO; GUIMARAES, 2003; 

HOBSON, 2003; KOTHAVADE et al., 2010). 

As candidíases são infecções fúngicas predominantemente endógenas e de 

caráter oportunista. Vale ressaltar que o gênero Candida, compreende mais de 160 

espécies, sendo apenas um número reduzido dessas, cerca de vinte 

comprovadamente associadas a processos patológicos humanos, devendo-se 

destacar: C. albicans, C. tropicalis, C.parapsilosis, C. glabrata, C. krusei, C. kefyr, C. 

lusitaniae, C. rugosa, C. guilliermondii e C.dubliniensis (HAZEN, 1995; LACAZ et al., 

2002; BARBEDO; SGARBI, 2010; KOTHAVADE et al., 2010; HA et al 2011) 

Dentre os fatores que geram este estado de predisposição ao 

desencadeamento de infecções oportunistas por este gênero, destacam-se aqueles 

que levam ao imunocomprometimento dos pacientes, como o provocado pela 

quimioterapia de combate ao câncer, doenças como AIDS, terapias 
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imunossupressoras devido a transplantes de órgãos, uso de antibióticos de amplo 

espectro de ação, diabetes mellitus, nutrição parenteral, entre outros 

(SAMARANAYAKE; SAMARANAYAKE, 2001; DE LEON et al., 2002; DIEKEMA et 

al., 2002; NAGLIK et al., 2003; HAJJEH et al., 2004; KOTHAVADE et al., 2010). 

A má higiene e alimentação (dieta rica em açúcares), o consumo excessivo 

de bebidas alcoólicas, deficiência de ferro e vitaminas, o uso de contraceptivos orais, 

fumo e estresse, apesar de não comprometerem de forma mais grave o organismo, 

também são considerados importantes fatores de predisposição (KOJIC; 

DAROUICHE, 2004; ALMIRANTE et al., 2005, 2006; CHENG et al., 2005).  

Com o aumento da exposição aos fatores responsáveis pelo 

imunocomprometimento, as infecções promovidas por espécies fúngicas do gênero 

Candida (candidíases) têm aumentado consideravelmente, tornando-se um 

problema de crescente importância clínica (PITTET; WENZEL, 1995; DIEKEMA et 

al., 2002; GUDLAUGSSON et al., 2003; ALMIRANTE et al., 2005; COLOMBO et al., 

2006; GIOLO; SVIDZINSKI, 2010). 

Infecções na pele e mucosas também são relatadas em pacientes saudáveis, 

como exemplo, as mulheres com candidíase vaginal, cerca de 75% de todas as 

mulheres sadias apresentam em alguma fase da vida um episódio de candidíase 

vaginal, esse tipo de infecção apresenta bom prognóstico (RICHTER et al., 2005; 

SHINOBU et al., 2007).                                  

Entretanto, as infecções sistêmicas por Candida são de maior gravidade, 

neste caso, compromete os órgãos como fator resultante da disseminação pela 

corrente sanguínea, e este tipo de infecção ocorre em pacientes debilitados por 

algum ou associação de fatores predisponentes já citado anteriormente (COLOMBO; 

GUIMARÃES, 2003; RICHTER et al., 2005; SHINOBU et al., 2007; KOTHAVADE et 

al., 2010). 

A candidemia é a denominação para infecção da corrente sanguínea (ICS) 

causada por leveduras do gênero Candida spp. e essa tem sido a infecção fúngica 

invasiva mais extensamente estudada, pois a mesma tornou-se um problema 

persistente em inúmeros hospitais ao redor do mundo tanto em países em 

desenvolvimento como em países desenvolvidos (MCNEIL et al., 2001; WILSON et 

al., 2002; PFALLER; DIEKEMA, 2007; GIOLO; SVIDZINSKI, 2010).  

O diagnóstico precoce é difícil, já que é baseado no encontro de leveduras em 

amostras de sangue periférico e o método utilizado é a hemocultura que possui 
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como limitação a sensibilidade baixa, em torno de 50%, com elevado número de 

casos falsos negativos (GIRÃO et al., 2008; ALONSO-VALLE et al., 2003). 

Os principais problemas gerados por esta infecção é a alta taxa de letalidade 

associada, variando de 41 a 62% no Brasil, o aumento do período de internação e 

os custos hospitalares (LELEU et al., 2002; VIUDES et al., 2002; PERES-BOTA et 

al., 2004; ALMIRANTE et al., 2005; MORGAN et al., 2005; COLOMBO; 

GUIMARÃES, 2003; GUDLAUGSSON et al., 2003; COLOMBO et al., 2006).  

Essa alta taxa de mortalidade tem sido atribuída ao diagnóstico tardio e a 

gravidade das comorbidades. De acordo com Gudlaugsson et al. (2003), o risco de 

óbito entre pacientes com candidemia é cinco vezes maior se comparado com grupo 

controle com características clínicas semelhantes. 

Os altos gastos se devem principalmente ao maior tempo de internação 

necessário para o tratamento destes pacientes. O custo estimado da prestação de 

cuidados aos pacientes com candidemia pode aumentar dependendo do antifúngico 

utilizado (RENTZ et al., 1998; OLAECHEA et al., 2004; MORGAN et al., 2005). 

Segundo o agente etiológico, a mortalidade associada a C. albicans varia de 

25% a 45% em diferentes estudos. Em relação C. tropicalis estes valores variam de 

40% a 60% (PAPPAS et al., 2003; TORTORANO et al., 2004; NUCCI; COLOMBO, 

2007). Enquanto C. parapsilosis é responsável pelas menores taxas de mortalidade 

(4% a 20%), C. glabrata desponta como a espécie que ocasiona maior mortalidade e 

está associada a índices que chegam a 78% (KRCMERY; BARNES, 2002; VIUDES 

et al., 2002; ALONSO-VALLE et al., 2003; HORN et al., 2009).  

 

1.3 Panorama das Candidemias 

 

No Brasil, a incidência de candidemias varia de 2,49 casos por 1000 

admissões hospitalares, índice cerca de 2 a 15 vezes maior que nos hospitais do 

hemisfério norte, como Estados Unidos, Canadá, Europa e Espanha (COLOMBO et 

al, 2006). Em outro trabalho realizado na região Nordeste do Brasil a incidência de 

candidemia foi de 3,9 episódios por 1000 admissões (BARBERINO et al., 2006; 

MEDRANO et al., 2006; COLOMBO et al., 2007; HINRICHSEN et al., 2009). 

Na literatura há muitos estudos demonstrando que atualmente Candida spp 

são patógenos líderes como causa de fungemias em pacientes hospitalizados e 

aparecem como quarto microrganismo mais isolado em hemoculturas, sendo 
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superado por Staphylococcus coagulase negativa, seguido de Staphylococcus 

aureus e Enterococcus spp. Atualmente respondem por 8 a 12% do total das 

infecções da corrente sanguínea. (PFALLER et al., 1998b; EDMOND et al., 1999; 

GUDLAUGSSON et al., 2003; KEDZIERSKA et al., 2003; WISPLINGHOFF et al., 

2004; WENZEL; GENNINGS, 2005; COLOMBO et al., 2007; GIOLO; SVIDZINSKI, 

2010). 

C. albicans representa a espécie de Candida que mais comumente causa 

infecção sistêmica. Outras espécies de Candida não-albicans têm sido 

progressivamente relatadas como causadores de infecções sistêmicas, sendo as 

mais comuns: C. parapsilosis (4-40%), C. tropicalis (4-30%), C. krusei (0-40%) e C. 

glabrata (4-40%), de modo que atualmente em alguns centros hospitalares a 

freqüência de candidemia por Candida não-albicans  chega a ser maior que por C. 

albicans (TRICK et al., 2002; COLOMBO et al., 2007; KRCMERY; BARNES, 2002; 

PFALLER; DIEKEMA, 2007; DE ALMEIDA et al., 2008).  

Candida tropicalis é uma das espécies de Candida não-albicans mais 

prevalente, principalmente na América Latina (PFALLER et al., 2000). Na América 

do Sul e especificamente no Brasil está entre o segundo ou terceiro agente mais 

freqüente isolados em ICS (PFALLER et al., 2000; GODOY et al., 2003; ANTUNES 

et al., 2004; ALMIRANTE et al., 2005; CHENG et al., 2005; COLOMBO et al., 2006; 

NUCCI; COLOMBO, 2007), a mesma apresenta considerável potencial biológico 

como agente oportunista em paciente com câncer, leucemia e neutropenia 

(WINGARD, 1995; NUCCI; SILVEIRA et al., 1998; ALMIRANTE et al., 2005; 

COLOMBO et al., 2006; NUCCI; COLOMBO, 2007).  

Ao contrário de C. albicans, a detecção de C. tropicalis está freqüentemente 

associada com o desenvolvimento de infecções fúngicas sistêmicas (ZAUGG et al., 

2001), embora diversos determinantes de virulência sejam compartilhados entre 

estas duas espécies. 

 

1.4 Terapêutica antifúngica 

 

Os antifúngicos, de forma geral, podem ser agrupados em quatro classes de 

acordo com o seu modo de ação (figura 5), os polienos que promovem alterações ao 

nível da membrana fúngica por interagirem com o ergosterol, e de que fazem parte a 

nistatina e anfotericina B e as suas formulações lipídicas; os derivados azólicos, 
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imidazólicos e triazólicos, os quais inibem a síntese do ergosterol (principal 

componente da membrana celular fúngica), sendo exemplos o cetoconazol, 

fluconazol, voriconazol e mais recentemente o posaconazol; os análogos das 

pirimidinas que atuam por inibição da síntese de DNA e RNA, onde se encontra 

inserida a flucitosina (pró-fármaco) que é convertida 5-fluorocitosina (5-FC) pelas 

células fúngicas e as equinocandinas, de que fazem parte a caspofungina, 

anidulafungina e micafungina, as quais inibem a síntese do 1,3-β-D-glucano, 

principal componente da parede celular fúngica (BERGOLD; GEORGIADIS, 2004; 

SANGLARD; ODDS, 2002). 

 

Figura 5 – Mecanismo de ação dos agentes antifúngicos sistêmicos 

 

Fonte: KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 2009. 

 

Devido às espécies de Candida serem isoladas em menor proporção que as 

bactérias nas ICS (8 a 10%) e a ausência de sinais e sintomas específicos, as 

candidemias geralmente não são tratadas até o momento do isolamento da levedura 

(PFALLER et al., 1998a; RENTZ et al., 1998; BOUZA et al., 2004), o que causa 

aumento na mortalidade, morbidade, tempo e custos de internação (MORRELL et 

al., 2005; GAREY et al., 2006).  
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Segundo um estudo realizado por Pelz et al. (2001), pacientes críticos 

cirúrgicos que receberam profilaticamente 400mg de fluconazol diariamente, 

reduziram cerca de 55% o risco de infecção fúngica, no entanto, o uso profilático de 

antifúngicos pode ocasionar uma seleção de cepas resistentes, mas que poderia ser 

controlado pelas instituição com outras medidas de controle de infecções 

hospitalares (PAPPAS et al., 2004).  

As atuais recomendações de tratamento para candidemia estão resumidas no 

fluxograma (Fig. 6) (HA et al., 2011). 

No Brasil, segundo as recomendações do consenso brasileiro de medicina, 

anfotericina B, fluconazol e caspofungina constituem opções para o tratamento de 

candidemia. Além destas, o voriconazol aparece como alternativa para tratamento 

de espécies resistentes ao fluconazol (HAZEN, HOWELL, 2007). 

 

Figura 6 – Fluxograma para o tratamento de candidemia ou candidíase invasiva. 

 

 

AnfB: anfotericina B. Fonte: HA et al., 2011. 

 

A anfotericina B é considerada o ―padrão ouro‖ para o tratamento de micoses 

viscerais ocasionadas por Candida spp. O fármaco se liga ao ergosterol presente na 

membrana celular fúngica criando poros, alterando a permeabilidade celular, 

causando o vazamento de componentes celulares e morte celular em última 

instância (OSTROSKY-ZEICHNER et al., 2003; ODDS; BROWN; GOW, 2003; 

BERGOLD; GEORGIADIS, 2004; LEMKE, 2005; CARRILLO-MUÑOZ et al., 2006). 
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No entanto, ela apresenta baixa seletividade, sendo potencialmente tóxica às 

células humanas, particularmente, ocasionando nefrotoxicidade a qual pode ser 

observada nos primeiros dias de uso clínico, distúrbios eletrolíticos e efeitos 

colaterais relacionado a infusão aguda (OSTROSKY-ZEICHNER et al., 2003; ODDS; 

BROWN; GOW, 2003; HA et al., 2011).  

Apesar das inúmeras desvantagens da anfotericina B, o interesse clínico nela 

permanece pelo fato de que raramente são isoladas cepas resistentes em pacientes 

(EGGIMAN, GARBINO, PITTET, 2003; AKINS, 2005). 

Novas formulações da anfotericina B, na forma de lipossomas e de dispersão 

coloidal, produzem menos efeitos colaterais, como resultado da redistribuição do 

fármaco nos tecidos e da seletividade de liberação, mas o preço destas formulações 

é muito mais caro do que a formulação original (anfotericina B deoxicolato), 

mantendo essa como droga padrão (PAPPAS et al., 2004; PAPPAS et al., 2009). 

As principais causas das falhas da terapêutica antifúngica sistêmica incluem: 

doses inadequadas; absorção, distribuição ou metabolismo deficiente; interações 

medicamentosas; neutropenia grave; presença de corpo estranho; emergência do 

fenômeno da resistência aos antifúngicos (CANUTO; RODERO, 2002). 

 

1.5 Resistência antifúngica  

 

O termo ―resistência clinica‖ e utilizado para descrever casos clínicos cuja 

infecção persiste ou progride apesar de instituída a terapia adequada (SANGLARD; 

ODDS, 2002). De um modo geral, alguns estudos têm reportado uma boa correlação 

entre a resistência clínica e a obtenção de valores elevados de concentração 

inibitória mínima - CIM (CAMERON et al., 1993). Contudo, valores baixos de CIM 

não garantem o sucesso da resposta clinica, sendo esta dissociação mais evidente 

em pacientes imunocomprometidos (SANGLARD; ODDS, 2002). 

São vários os mecanismos moleculares envolvidos na resistência aos 

antifúngicos. Estes podem incluir alterações do alvo molecular do fármaco, ―sobre 

expressão‖ da molécula alvo, diminuição da concentração intracelular do fármaco 

(efluxo), perda de porinas, alterações na biossíntese de esteróis, produção de 

enzimas fúngicas que degradam as drogas, ver figura 7 (GHANNOUM; RICE, 1999; 

SANGLARD; ODDS, 2002). 
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A eficácia clínica dos antifúngicos azólicos, como fluconazol e itraconazol, tem 

sido desafiada nos últimos anos devido à perceptível emergência de espécies de 

Candida que desenvolveram resistência secundária (adquirida), que possuem 

susceptibilidade reduzida ou são intrinsecamente resistentes aos agentes 

antifúngicos (MARICHAL et al., 1997; PERFECT, 2004; SARVIKIVI et al., 2005; 

MAGILL et al., 2006; PFALLER et al., 2008).  

 

Figura 7: Mecanismos pelos quais as células microbianas podem desenvolver 
resistência. 

 

1: ―sobre expressão‖ da enzima-alvo, de modo que o medicamento não inibe a reação bioquímica 
completamente. 2: o alvo da droga é alterado para que a droga não possa se ligar ao alvo. 3: A droga 
é  bombeada por uma bomba de efluxo. 4: a entrada da droga é impedida na membrana celular/nível 
da parede celular. 5: a célula tem um caminho de desvio que compensa a perda de disfunção da 
inibição devido à atividade da droga. 6: algumas "enzimas" fúngicas que convertem uma droga inativa 
a sua forma ativa são inibidas. 7: a célula secreta algumas enzimas para o meio extracelular, que 
degradam as drogas. Fonte: GHANNOUM; RICE, 1999. 

 

A resistência a estas drogas está relacionada a mecanismos moleculares que 

incluem bombas de efluxo, mutação da enzima-alvo do medicamento e alteração de 

outras enzimas na mesma via biossintética (WHITE et al., 1996; PEMAN et al., 

2009). 

O desenvolvimento de resistência secundária deve-se ao uso amplo e 

prolongado dos triazoles na prática médica hospitalar e na comunidade. A 
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resistência clínica é conseqüente do baixo nível de fármaco nos tecidos devido a 

uma interação entre drogas ou ao estado de imunodepressão do paciente 

(SANGLARD; ODDS, 2002). 

Entretanto, é bom ressaltar a real existência de resitência in vitro e in vivo em 

isolados de Candida, principalmente em espécies de Candida não-albicans. Espécie 

como C. krusei apresenta resistência intrínseca a fluconazol, ao passo que outras, 

como C. tropicalis e C. glabrata, têm apresentado crescente resistência adquirida 

(TAN; TAN; TEE, 2008). 

Quando se avalia o perfil de suscetibilidade de C. tropicalis a drogas 

antifúngicas, geralmente não se observa resistência a anfotericina B e o percentual 

de resistência desta espécie às drogas fluconazol e itraconazol é relativamente 

baixo, mesmo com a ocorrência de resistência cruzada entre os azólicos, mas vale 

salientar que esta resistência tem crescido nos últimos anos (KOTHAVADE et al., 

2010; BRUDER NASCIMENTO et al., 2010; GONZALEZ; ELIZONDO; AYALA, 2008; 

BEDINI et al., 2006; MENEZES; MENDES; CUNHA, 2009; GODOY et al., 2003; 

GOLDANI; MARIO, 2003; PFALLER et al., 2010a). 

Embora não freqüente, resistência de isolados de C. tropicalis a caspofungina 

tem sido relatada (PASQUALE et al., 2008), especialmente em grupo de pacientes 

receptores de medula óssea (GARCIA-EFFRON et al., 2008). Dentre os novos 

azólicos, resistência a posaconazol e a voriconazol também tem sido encontrada 

(BEDINI et al., 2006), embora seja menos comum. 

 

1.6 Terapia combinada 

 

Uma tentativa de melhorar o sucesso da resposta terapêutica de pacientes 

críticos é a terapêutica antifúngica combinada (CHAMILOS; KONTOYIANNIS, 2006). 

Limitações, como a elevada toxicidade e a baixa tolerância tem conduzido estudos 

da eficácia terapêutica combinada no tratamento e controle das infecções fúngicas 

invasivas e geralmente essa associação relaciona antifúngicos de diferentes 

mecanismos de ação (MUKHERJEE et al., 2005; NISHI et al., 2009).  

Na literatura há vários estudos com associação de antifúngicos comerciais e 

produtos naturais (SHIN; LIM, 2004; AMBER et al., 2010; SAAD et al., 2010; 

ROSATO et al., 2008; WAGNER, 2005; COUTINHO et al., 2009b; WAGNER, 2011). 
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Em um trabalho que foi avaliada as concentrações inibitórias mínimas de 

diferentes óleos essenciais sobre cepas Trichophyton, destacou-se o forte 

sinergismo entre P. graveolens e cetoconazol sobre cepas de T. erinacei, T. 

schoenleinii e T. soudanense, efeito semelhante foi obtido quando combinado 

cetoconazol com geraniol ou citronelol (SHIN; LIM, 2004). 

Giordani et al (2004) relataram que houve uma forte redução da CIM da 

anfotericina B (48%), quando esta foi associada ao óleo essencial Thymus vulgaris, 

sobre cepas de Candida albicans. 

Em 2008, Rosato et al. realizou um estudo que demonstrou o efeito anti-

candida sinérgico com a associação dos óleos essenciais de Melaleuca alternifolia, 

Origanum vulgare e Pelargonium graveolens e anfotericina B sobre onze cepas de 

C.albicans. A melhor atividade sinérgica foi demontrada pela associação de P. 

graveolens e anfotericina B.  

Amber et al. (2010) analisaram a associação do óleo essencial de Ocimum 

sanctum com fluconazol ou cetoconazol sobre cepas de C. albicans, C. tropicalis e 

C. parapsilosis sensíveis a fluconazol e cepas resistentes ao fluconazol (C. albicans, 

C. tropicalis, C.krusei e C. glabrata). Das 74 cepas estudadas, a combinação com o 

fluconazol sobre 5 cepas e com o cetonazol sobre seis cepas não mostraram 

sinergismo.  

 
1.7 Produtos Naturais e Óleos essenciais 

 

As propriedades terapêuticas das plantas representam um meio de 

tratamento das doenças, normalmente associado ao conhecimento popular, que 

vem sendo reconhecido e incorporado ao saber científico (DANTAS; GUIMARÃES, 

2007).  

Em países em desenvolvimento, como Ásia, América Latina e África, muitas 

dessas plantas utilizadas popularmente ainda não foram estudadas e podem ter sua 

ação antimicrobiana investigada, em contraste com as plantas da Europa, que já 

tiveram diversas atividades estudadas (SHALE; STIRK; VAN STADEN, 1999). 

Das 252 drogas consideradas básicas e essenciais pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), 11% são exclusivamente de origem vegetal e um significante 

número de drogas é obtido de precursores naturais. Assim, as plantas são fontes 

importantes de moléculas biologicamente ativas que podem ser utilizadas não 
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apenas como modelo para a síntese e obtenção de novos fármacos, mas também 

como uma nova possibilidade de intervenção terapêutica (RATES, 2001; 

SCHENKEL et al., 1999; MCCHESNEY, 1996). 

Dentre os agentes terapêuticos provenientes das plantas com uso medicinal 

popular e científico, destacam-se os óleos essenciais. A ISO (International Standard 

Organization) define óleos essenciais como produtos obtidos de partes de plantas 

através de destilação por arraste com vapor d’água, bem como os produtos obtidos 

por compressão dos pericarpos de frutos cítricos (COSTA et al., 2008). 

Historicamente, os óleos essenciais e os extratos de plantas há muito tempo 

têm servido de base para diversas aplicações na medicina popular (NASCIMENTO 

et al., 2007; PARK et al., 2007). Apesar das especiarias terem sido aproveitadas por 

seu perfume, sabor e propriedades conservantes desde a antiguidade, dentre os 

óleos essenciais, apenas o óleo de turpentina foi mencionado por historiadores 

gregos e romanos (BURT, 2004).  

No Oriente há mais de 2000 anos, foi inicialmente utilizado a destilação como 

método de produção, sendo posteriormente aperfeiçoada pelos árabes no século IX. 

Até o século XIII os óleos essenciais eram obtidos nas farmácias e seus efeitos 

farmacológicos descrito na farmacopéia, no entanto, seu uso na Europa só foi 

difundido a partir do século XVI, quando começou a ser comercializado em Londres 

(BURT, 2004). 

A partir do século seguinte, seu preparo já era bem conhecido, quando se 

poderia encontrar facilmente cerca de 20 tipos diferentes. A primeira medida 

experimental de suas propriedades bacterianas foi empreendida por De la Croix, em 

1881. Entretanto, no decorrer dos séculos XIX e XX, seu interesse terapêutico 

perdeu importância, diante de sua aplicação como aromatizante e como perfume 

(BURT, 2004).  

No entanto, no dias atuais, seus principais usos são nas indústrias 

alimentícias (aromatizantes e conservantes), de perfumes e farmacêuticas (BURT, 

2004; PARK et al., 2007). 

Os óleos essenciais podem ser compostos por mais de 60 constituintes 

individuais, e isto interfere diretamente na sua maior ou menor atividade biológica 

(LIMA et al., 2006). A grande maioria dos óleos essenciais são constituídos de 

derivados fenilpropanóides ou de terpenóides, sendo estes os que preponderam e 
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são amplamente distribuídos na natureza (SIMÕES; SPITZER, 2004; VILLA et al., 

1998). 

Diversas propriedades farmacológicas dos óleos essenciais já foram relatadas 

na literatura, e suas aplicações são diversas, desde o tratamento do câncer, por 

quimioprevenção e supressão tumoral; em doenças cardiovasculares, no tratamento 

da arterioesclerose e na prevenção de acidentes tromboembolíticos; no combate a 

microorganismos, atividades antifúngica, antibacteriana e antiviral; como 

antioxidantes, no combate aos radicais livres; como hipoglicemiantes, sendo 

excelentes adjuvantes no combate à diabetes; e como veículos para drogas de uso 

transdérmico (EDRIS, 2007; PARK et al., 2007; BANSOD e RAI, 2008; PEREIRA, 

2011). 

Inúmeros estudos têm relatado a expressiva atividade antifúngica que os 

óleos essenciais apresentam (CHAMI et al., 2004; DUARTE et al., 2005; LIMA et al, 

2006; BANSOD; RAI, 2008; PEREIRA, 2009; CASTRO; LIMA, 2010). 

Palmeira-de-Oliveira et al. (2009) realizaram ampla revisão da literatura e 

observaram que a atividade anti-Candida de diversos óleos essenciais tem sido 

extensivamente investigada na tentativa de disponibilizar alternativas terapêuticas 

para o tratamento da candidíase, uma vez que vários antibióticos comerciais 

apresentam inúmeros efeitos colaterais e espectro de ação limitada  

Estudando as suscetibilidades de diferentes espécies de Candida, Vazquez et 

al. (2000) avaliaram a ação do óleo de Melaleuca alternifolia (árvore do chá). A 

espécie mais suscetível foi C. albicans, seguida por C. lusitaniae e C. guilliermondii, 

C. krusei e C. tropicalis, sendo C. glabrata a espécie menos suscetível ao óleo de M. 

alternifolia. Além disso, observou-se atividade deste óleo frente a cepas de C. 

albicans e C. glabrata resistentes ao fluconazol, sendo evidenciadas concentrações 

efetivas iguais tanto para as cepas resistentes quanto para as sensíveis. 

Bansod e Rai, 2008 estudaram o efeito antifúngico de quinze óleos essenciais 

sobre cepas de Aspergillus fumigatus e A. niger, dessa forma, observaram que os 

óleos essencial (OE) de Cymbopogon martini, Eucalyptus globulus e Cinnamomum 

zeylanicum apresentaram forte atividade antifúngica quando comparada ao controle 

(miconazol), seguido do OE de Cymbopogon citratus que mostrou atividade 

semelhante ao controle. Os OEs de Mentha spicata, Azadirachta indica, Eugenia 

caryophyllata, Withania somnifera e Zingiber officinale exibiram moderada atividade, 

enquanto os óleos de Cuminum cyminum, Allium sativum, Ocimum sanctum, 
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Trachyspermum copticum, Foeniculum vulgare e Elettaria cardamomum 

demonstraram baixa atividade quando comparada com o controle. 

Em 2010, Amber e colaboradores demostraram que o óleo essencial de O. 

sanctum é um efetivo agente antifúngico sobre cepas de Candida sensíveis a 

fluconazol (C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis) e cepas resistentes ao 

fluconazol (C. albicans, C. tropicalis, C. krusei e C. glabrata).  

Os óleos essenciais de Cymbopogon winterianus, Coriandrum sativum L., 

Origanum majorana L., Myracrodruon urundeuva e Lavandula officinalis apresentam 

atividade antimicrobiana descrita na literatura sobre bactérias e fungos (OLIVEIRA et 

al., 2011; TRAJANO et al., 2009; ALVES et al., 2009; NOVACOSK; TORRES, 2006). 

Dada a importância de alguns desses óleos e o escasso estudo sobre suas 

possibilidades de uso, mostra-se interessante aumentar o conhecimento sobre suas 

concentrações inibitórias, buscando-se o equilíbrio entre aceitabilidade e eficácia 

antimicrobiana (NASCIMENTO et al., 2007). 

 

1.7.1 Eugenia caryophyllata Thunb. (Cravo-da-Índia)  

O óleo essencial do cravo-da-índia pode ser proveniente dos botões florais 

secos, das folhas e caules da árvore de Syzygium aromaticum (Oriente) ou Eugenia 

caryophyllata, Eugenia aromaticum (ocidente) ou Eugenia caryophyllus. Existem 

apenas pequenas diferenças entres essas espécies, podendo ser consideradas 

essencialmente a mesma (SCHMID, 1972; BURT; REINDERS, 2003; PINTO et al., 

DANIEL et al., 2009; MILIND; DEEPA, 2011). 

É uma árvore verde em forma de coluna, nativa das Ilhas Molucas 

(Arquipélago da Insulíndia, Indonésia), que pode chegar a 15 metros de altura. 

Desenvolve-se melhor em lugares claros. A flor possui brotos de tonalidade marrom-

avermelhadas. As folhas são pequenas e acinzentadas (MAZZAFERA, 2003) 

O óleo de cravo é composto por diferentes constituintes, sendo o eugenol o 

principal variando de 49-87%, β-caryophyleno (4–21%) e acetato de eugenol (0.5–

21%) e pequenas quantidades de α-humuleno e outros constituintes (ALMA et al., 

2007). 

 

Figura 8: Desenho representativo das folhas e botões florais do cravo e fotos da 
árvore, botões florais verdes e secos de E. caryophyllata. 
 



31 
 

 

Fonte: http://www.plant-pictures.de/; 
http://toptropicals.com/catalog/uid/Syzygium_aromaticum.htm 
 

O óleo essencial das folhas de Eugenia caryophyllata Thunb. é amplamente 

utilizado e bem conhecido pelas suas propriedades medicinais. Ele é utilizado 

tradicionalmente em problemas dentários, como antiséptico e analgésico, sendo 

ativo contra bactérias orais associadas com cáries dentárias e doenças periodentais 

(CAI; WU, 1996; KOUIDHI et al., 2010).  

Possui atividade antibacteriana contra inúmeras bactérias, como: Escherichia 

coli, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica (FRIEDMAN et al., 2002), 

Campylobacter jejuni, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus (BABU et al., 2011; 

KALEMBA; KUNICKA, 2003), Staphylococcus epidermidis multidroga resistente 

isolada de biomateriais de diálise (CHAIEB et al., 2007), S. aureus e S. epidermidis 

meticilina-resistente (ENZO; SUSAN, 2002).  

Sua atividade antifúngica tem sido relatado na literatura, contra Candida 

albicans, C. tropicalis, Tricophyton rubrum, Tricophyton mentagrophytes e 

Geotrichum candidum (GAYOSO et al., 2005), Aspergillus fumigatus e Aspergillus 

Níger (PAWAR; THAKER, 2006; BANSOD; RAI, 2008) e também já foi utilizado com 

eficácia no tratamento de candidíase vaginal (AHMAD et al., 2005). 

Devido a essas atividades antimicrobianas o óleo essencial do cravo pode ser 

utilizado como um potente conservante de alimentos (BURT, 2004; TRAJANO et al., 

2009) 
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Também tem sido comprovado seus efeitos biológicos, como anestésico 

(ALQAREER al., 2006; ALTUN et al., 2006; SEOL et al., 2007), antioxidante 

(BAMDAD et al., 2006; JIROVETZ et al., 2007; YANISHLIEVA et al., 2006; CHAIEB 

et al., 2007), anti-carcinogênico (ZHENG et al., 1992; LEE; SHIBAMOTO, 2001), 

atividade anti-mutagênica (MIYAZAWA; HISAMA, 2001), anti-trombótico, devido 

inibição da agregação plaquetária e síntese do tromboxano (SAEED; GILANI, 1994), 

inseticida (YANG et al., 2003)  e repelente de mosquitos (TRONGTOKIT et al., 

2005).  Além disso o cravo é muito utilizado na culinária (MILIND; DEEPA, 2011). 

Dada a importância dos óleos essenciais e o escasso estudo sobre suas 

possibilidades de uso, mostra-se interessante aumentar o conhecimento sobre suas 

concentrações inibitórias, buscando-se o equilíbrio entre aceitabilidade e eficácia 

antimicrobiana (NASCIMENTO et al., 2007), constituindo assim o objetivo desse 

trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar a atividade antifúngica in vitro do óleo essencial obtido das 

folhas de Eugenia caryophyllata Thunb. sobre cepas de Candida tropicalis 

oriundas de isolados clínicos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar screening com óleos essenciais para determinação da 

atividade antifúngica sobre cepas de C. tropicalis; 

 Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração 

Fungicida Mínima (CFM) do óleo essencial de E. caryohyllata sobre cepas 

de C. tropicalis; 

 Observar a ação do óleo essencial de E. caryohyllata e da anfotericina 

B sobre a micromorfologia fúngica;  

 Avaliar a ação do óleo essencial de E. caryohyllata sobre a viabilidade 

das cepas de C. tropicalis; 

 Investigar possível sinergismo da associação do óleo essencial em 

estudo e anfotericina B (checkerboard).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e Métodos 



34 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local da Pesquisa 

 

Os estudos de investigação da atividade antifúngica foram desenvolvidos no 

Laboratório de Micologia do Departamento de Ciências Farmacêuticas (DCF), do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

 

3.2 Microrganismos 

 

Para os ensaios de atividade antifúngica dos óleos essenciais e da anfotericina 

B, foram selecionadas um total de 19 cepas de fungos leveduriformes da espécie C. 

tropicalis isoladas de amostras biológicas, codificadas como CT1, CT5, CT6, CT10, 

CT12, CT17, CT18, CT19, CT22, CT23, CT27, CT29, CT31, CT33, CT34, CT36, 

CT37, CT38, CT44 foram cedidas pelo Prof.º Dr.º Everardo Albuquerque Menezes, 

do Departamento de Análises Clínicas da Universidade Federal do Ceará (UFC-CE). 

Uma cepa padrão da ―American Type Culture Collection‖ também foi utilizada, como 

referência (ATCC 13803). Todas elas foram mantidas em tubos de ensaio contendo 

ágar Sabouraud dextrose (ASD) inclinado, sob refrigeração (4°C) e a temperatura 

ambiente (28-30°C), no Laboratório de Micologia. 

 

3.3 Meios de Cultura 

 

Os meios de cultura utilizados nos ensaios para avaliação da atividade 

antifúngica foram o meio sólido ASD e o meio líquido caldo Sabouraud dextrose 

(CSD), adquiridos da Difco® e preparados de acordo com as instruções do 

fabricante. Os meios foram solubilizados com água destilada e esterilizados em 

autoclave, a 121°C por 15 minutos. 

 

3.4 Inóculo 

 

Para o procedimento de preparação do inóculo dos fungos, primeiramente os 

isolados foram cultivados em meio ASD inclinado a 37ºC por 24 h (overnight). 

Inicialmente foram preparadas suspensões dos microrganismos em tubos contendo 

5 mL de solução salina estéril (NaCl 0,9%). Em seguida, essas suspensões foram 
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agitadas por 2 minutos com auxílio do aparelho Vortex. Após agitação, cada 

suspensão teve sua turbidez comparada e ajustada àquela apresentada pela 

suspensão 0,5 McFarland, a qual corresponde a um inóculo de aproximadamente 

106 unidades formadoras de colônias/mL - UFC/mL (CLEELAND; SQUIRES, 1991; 

HADACEK; GREGER, 2000; SOUZA et al., 2007). 

 
Figura 9: Esquema representativo da preparação do inóculo. 
 

 

Fonte: Juliana Moura Mendes 

 

3.5 Anfotericina B 

 

A anfotericina B foi adquirida da Sigma-Aldrich®. A solução do antifúngico 

também foi preparada no momento de execução dos testes, dissolvendo-o 

inicialmente em q.s. de dimetilsulfóxido (DMSO), até atingir a concentração desejada 

nos testes de sensibilidade. 

 

3.6 Óleos Essenciais 

 

Os óleos essenciais que tiveram a atividade antifúngica avaliada foram 

obtidos na Ferquima Ind. e Com. Ltda (Vargem Grande Paulista, São Paulo, Brasil), 

sendo seus parâmetros físico-químicos como aparência, coloração, pureza, odor, 

densidade (20ºC) e índice de refração (20ºC), descritos pelo fornecedor, que produz 

e comercializa óleos essenciais em escala industrial. Os óleos ficaram armazenados 
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em frascos âmbar e foram mantidos sob refrigeração, a uma temperatura inferior a 

4°C, no Laboratório de Micologia. As emulsões dos óleos essenciais foram 

preparadas no momento de execução dos testes seguindo as proporções 

recomendadas por Allegrini et al. (1973). 

 

Quadro 1. Óleos essenciais utilizados no screening para determinação da 
atividade antifúngica sobre cepas de Candida tropicalis. 

 

Espécie   
 

Família 
 

Nome popular 

Cinnamomum zeylanicum Blume Lauraceae  Canela 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Poaceae Capim-santo 

Cymbopogon winterianus Jowitt ex 
Bor 

Poaceae Citronela 

Coriandrum sativum L. Apiaceae Coentro 

Eugenia caryophyllata Thunb. Lamiaceae Cravo-da-Índia 

Lavandula officinalis Chaix Lamiaceae Alfazema 

Myracroduon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 

Origanum majorana L. Lamiaceae  Manjerona 

Origanum vulgare L. Lamiaceae  Orégano 

Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae Gengibre 

 

 

3.7 Métodos - Ensaios Antifúngicos 

 

3.7.1 Screening microbiológico 

 

O screening microbiológico para avaliação da atividade antifúngica dos óleos 

essenciais em estudo foi realizado baseado na técnica de difusão em meio sólido 

com discos de papel de filtro (KONEMAN et al., 1993; HADACEK; GREGER, 2000). 

Em placas de Petri (90 x 15 mm) descartáveis e estéreis, foi colocado 1 mL da 

suspensão fúngica na concentração de 106 UFC/mL.  

Em seguida, foi adicionado cerca de 20 mL do meio ASD fundido a 50°C e todo 

o sistema foi homogeneizado. Após solidificação do meio, um disco de papel de filtro 

(Sensiobiodisc do Centro de Controle e Produtos para Diagnósticos Ltda – 
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CECON/SP) embebido com 10 µL do produto in natura foi depositado na superfície 

do meio de cultura ao centro da placa de Petri.  

Todo o sistema foi incubado a 37°C por até 48 h. Os ensaios foram realizados 

em duplicata e o resultado expresso pela média aritmética dos halos de inibição 

obtidos nos dois ensaios. A atividade antifúngica dos óleos essenciais foi 

considerada positiva quando a média aritmética dos halos de inibição alcançar 

valores superiores ou iguais a 10 mm de diâmetro, em pelo menos 50 % do total de 

cepas testadas (LIMA et al., 1993). 

 

Figura 10: Esquema representativo da metodologia do screening microbiológico. 
 

 

Fonte: Juliana Moura Mendes 

 

3.7.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

A determinação da CIM do óleo essencial (OE) de E. caryophyllata e da 

anfotericina B foi realizada pela técnica de microdiluição, utilizando placas contendo 

96 cavidades com fundo em forma de ―U‖ e em duplicata (ELLOF, 1998; SOUZA et 

al., 2007). Em cada orifício da placa, foi adicionado 100 µL do meio líquido CSD 

duplamente concentrado.  

Posteriormente, 100 µL da emulsão dos produtos, também duplamente 

concentrados, foram dispensados nas cavidades da primeira linha da placa, e 
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posteriormente foram diluídos seriadamente, à partir da retirada de uma alíquota de 

100 μL da cavidade mais concentrada para a cavidade sucessora, obtendo-se 

concentrações de 1024 µg/mL até 1 µg/mL, de modo que na primeira linha da placa 

se encontrou a maior concentração e na última, a menor concentração. Por fim, foi 

adicionado 10 µL do inóculo das espécies nas cavidades, onde cada coluna da placa 

referiu-se a uma cepa fúngica, especificamente.  

 

Figura 11: Esquema representativo da metodologia de microdiluição. 
 

 
1: Caldo Sabourand dextrose; 2- óleo essencial; 3: inóculo. Fonte: Juliana Moura Mendes. 

 

Um controle de microrganismo foi realizado colocando-se nas cavidades 100 

µL do mesmo CSD duplamente concentrado, 100 µL de água destilada estéril e 10 

µL do inóculo de cada espécie. As placas foram seladas e incubadas a 35º-37°C por 

até 48 h.  

Foi definido a CIM para os produtos testados, como a menor concentração 

capaz de inibir visualmente o crescimento fúngico verificado nos orifícios, quando 

comparado com o crescimento controle. Foram realizados três experimentos 

independentes em diferentes ocasiões. 

Utilizou-se como critério para determinação da CIM os seguintes valores: 50 

até 500μg/mL são considerados com forte atividade antimicrobiana; 600 a 

1500μg/mL possuem atividade moderada; acima de 1500μg/mL, atividade fraca 

(SARTORATTO et al., 2004). 
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3.7.3 Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM)  

 

Uma alíquota de 20μL de cada cavidade onde não houve crescimento fúngico 

(CIM, CIMx2, CIMx4) foi subcultivada em uma placa com ASD, que foi incubada a 35 

- 37 °C por 24 horas. A CFM foi considerada como a menor concentração semeada 

em ASD em que houve crescimento menor que 4 UFC (KLEPSER et al., 1998; 

ERNST et al., 1999). 

 

Figura 12: Esquema representativo da determinação da CFM. 
 

 
Fonte: Juliana Moura Mendes 
 

3.7.4 Efeito do óleo essencial e da Anfotericina B sobre a 

micromorfologia de C. tropicalis.  

 

Para observação de alterações morfológicas das cepas de C. tropicalis foi 

empregada a técnica do microcultivo para leveduras, utilizando o meio ágar-arroz 

em câmara úmida (SIDRIM; ROCHA, 2004; KURTZMAN; FELL, 1998). 

Considerando os resultados que foram obtidos na determinação das CIMs dos 

produtos avaliados sobre as mesmas cepas deste estudo, foram adicionadas 

quantidades suficientes das emulsões do óleo essencial e anfotericina B, ao meio de 

cultura agar-arroz, nas variadas concentrações dos produtos no referido meio (CIM, 

CIM×2). 

Foi depositado 3 mL de ágar-arroz, associados aos produtos teste, nas 

respectivas concentrações, fundidos sobre uma lâmina estéril, contida sobre um 
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suporte (outra lâmina) dentro de uma placa de Petri. Após solidificação do meio, foi 

semeada a levedura, com auxílio de uma agulha em ―L‖, fazendo 02 estrias 

paralelas. As estrias foram cobertas com lamínulas esterilizadas. Para evitar 

ressecamento do meio, foi preparada uma câmara úmida, acrescentando 2 mL de 

água destilada sobre um pedaço de papel de filtro (3x3 cm) estéril na placa, durante 

o período de incubação.  

A placa foi fechada e após 24 h, a preparação foi examinada em microscópio 

óptico, a fim de observar a presença de estruturas características como pseudo-hifas 

e blastoconídios. 

 

Figura 13: Desenho esquemático do microcultivo. 
 

 
Fonte: Juliana Moura Mendes 
 

3.7.5 Efeito do óleo essencial sobre a viabilidade fúngica de C. tropicalis 

(Time-kill) 

 

O estudo da interferência do óleo essencial sobre a viabilidade das cepas 

fúngicas foi realizado através do método de contagem de unidades formadoras de 

colônia. Neste ensaio foi observado o comportamento das cepas de leveduras 

selecionadas, frente às concentrações inibitórias mínimas do OE. Inicialmente, 0,5 

mL da suspensão de leveduras foram inoculados em 4,5 mL de caldo Sabouraud 

contendo concentrações variadas do OE (CIM/2; CIM; CIM×2; CIM×4).  

Nos intervalos 0, 2h, 4h, 8h e 24 h após a incubação, uma alíquota de 10 μL 

desse inóculo foi uniformemente inoculada em placa de Petri contendo Agar 
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Sabouraud dextrose. Nessas mesmas condições também foi realizado um grupo 

controle, na ausência do óleo essencial e antifúngico sintético. 

As placas inoculadas foram incubadas a 35-37ºC por 24-48 horas. Após o fim 

do período de incubação, foi realizada a contagem do número de células viáveis, a 

qual foi expressa em UFC/mL e apresentada sob a forma de gráfico da curva de 

morte microbiana (KLEPSER et al., 1997; KLEPSER et al., 1998). 

 

Figura 14: Esquema representativo da metodologia time-kill ou cinética. 
 

 
Fonte: Juliana Moura Mendes 
 

3.7.6 Ensaio de sinergismo - Método checkerboard  

 

O efeito combinado do óleo essencial e o antifúngico comercial estudado foi 

determinado a partir da técnica de checkerboard para derivação do índice de 

concentração inibitória fracionada (Índice CIF). A turbidez das suspensões fúngicas 

foram comparadas e ajustadas àquela apresentada pela suspensão de sulfato de 

bário do tubo 0,5 da escala McFarland, a qual corresponde a um inóculo de 

aproximadamente 106 UFC/mL.  

Foram utilizadas soluções dos produtos testados em concentrações 

determinadas a partir de suas respectivas CIM. Inicialmente, 100 μL do meio de 

cultura Sabouraud dextrose foram adicionados nos poços da placa de microdiluição 

estéril contendo 96 cavidades, com fundo em forma de ―U‖. Em seguida, 50 μL de 
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cada produto testado, em diversas concentrações (CIM/8, CIM/4, CIM/2, CIM, 

CIM×2, CIM×4 e CIM×8) foram adicionados no sentido vertical (antifúngico 

comercial) e horizontal (óleo essencial) da microplaca. 

Finalmente, ao meio de cultura foi inoculado 10 μL da suspensão fúngica. As 

placas foram incubadas a 35º-37ºC por 24–48h e após esse período foi observado o 

crescimento fúngico. O ensaio foi realizado em duplicata.  

 
Figura 15: Esquema representativo da metodologia de checkerboard. 
 

 
Fonte: Juliana Moura Mendes 

 

O índice FIC será calculado através da soma do FICA + FICB, onde A 

representa o óleo essencial e B, o antifúngico comercial. O FICA, por sua vez, é 

calculado através da relação CIMA combinado/ CIMA sozinho, enquanto que o FICB = 

CIMB combinado/CIMB sozinho.  

Este índice será interpretado da seguinte forma: sinergismo (<0,5), aditividade 

(0,5-1,0), indiferença (>1 e <4) ou antagonismo (>4,0) (LEWIS et al 2002; CORREA-

ROYERO et al., 2010). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ação antifúngica dos óleos essenciais citados foi avaliada inicialmente na 

triagem microbiológica. O resultado está descrito na tabela 1, na qual se encontram 

os diâmetros dos halos de inibição produzidos pelos óleos essenciais in natura sobre 

as diferentes cepas de Candida tropicalis. 

Tabela 1. Halos de inibição do crescimento fúngico (em milímetros) produzidos 
pelos óleos essenciais sobre cepas de Candida tropicalis 

 

Óleos 
essenciais 

CT1 CT5 CT6 CT10 CT12 CT17 CT18 CT19 CT20 CT22 

Cinnamomum 
zeylanicum 

48 34 50 41 50 42 40 38 44 30 

Coriandrum 
sativum 

12 20 10 20 26 10 25 32 29 26 

Cymbopogon 

winterianus 

6 10 6 6 10 10 6 6 10 10 

Cymbopogon 
citratus 

20 15 15 18 15 16 15 15 15 0 

Eugenia 
caryophyllata 

40 48 55 39 54 25 30 39 36 26 

Lavandula  
officinalis 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Myracroduon 
urundeuva 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Origanum 
vulgare 

45 50 42 42 48 42 25 42 40 49 

Origanum 
majorana 

10 18 0 20 15 15 10 0 10 10 

Zingiber 
officinale 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
Como pode ser observado, apenas os óleos essenciais de L. officinalis 

(alfazema), C. winterianus (citronela), M. urundeuva (aroeira) e Z. officinale 

(gengibre) não apresentaram atividade antifúngica, já que o valor mínimo do halo de 

inibição para que apresentem esta atividade é 10 mm. 

Os óleos essenciais de C. zeylanicum (canela), E. caryophyllata (cravo) e O. 

vulgare (orégano) apresentaram as melhores atividades, com halos médios de 

42mm; 39mm e 43mm, respectivamente. As atividades antifúngicas dos óleos 

essenciais ensaiados sobre as cepas de Candida tropicalis CT18 e CT 22 estão 

demonstradas na figura 16. 

 

Figura 16: Atividade antifúngica dos óleos essenciais sobre as cepas de C. 
tropicalis CT 18 e CT 22. 



44 
 

 

   
1- L. officinalis, 2- C. winterianus, 3- C. citratus, 4- C. zeylanicum, 5- E. caryophyllata, 

6- O. vulgare, 7- C. sativum, 8- O. majorana, 9- M. urundeuva, 10- Z. officinale. Fonte: 
Juliana Moura Mendes 

 

A necessidade atual de descoberta de novos antimicrobianos tem estimulado 

o uso de compostos de plantas como os óleos essenciais, esses têm sido bem 

estudados em relação ao seu poder antimicrobiano, no entanto, são mais explorados 

em relação as suas características flavorizantes e antioxidantes. O óleo essencial de 

E. caryophyllata tem um longo histórico de usos, como carminativo, anti-inflamatório, 

anti-séptico, antimicrobiano, flavorizante, conservante de alimentos e outros (BURT, 

2004; MILIND; DEEPA, 2011). 

A resistência dos microrganismos tem se tornado um fato preocupante e 

apresenta implicações drásticas nos processos infecciosos. Neste contexto, as 

infecções fúngicas vêm conquistando uma importância na clínica, em especial, 

aquelas infecções sistêmicas, como as candidemias (SANGLARD; ODDS, 2002). 

Um método de investigação preliminar é o de difusão em meio sólido, esse 

fornece apenas informação qualitativa, mas se apresenta bastante útil para 

estabelecer a sensibilidade de microrganismos ao óleo essencial, sendo utilizado 

como screening, que geralmente o primeiro teste a ser realizado na avaliação do 

potencial antimicrobiano, e de acordo com os resultados obtidos pode-se elaborar 

uma seqüência de estudos mais detalhados na perspectiva de obtenção de maiores 

informações sobre sua atividade antifúngica (HSIEH et al., 2001) e foi exatamente o 

primeiro experimento a ser executado no presente estudo. 
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Kouidhi, Zmantar e Bakhrouf (2010) relataram a eficácia do OE de 

E.caryophyllata em inibir o crescimento de 114 bactérias e 46 leveduras, que são 

patógenos orais pelo método de difusão em disco.  

Fu et al. (2007) observou que o óleo essencial de cravo inibiu o crescimento 

de bactérias Gram positivas e negativas, com halos variando de 9,5-19,5 mm, ainda 

nesse mesmo trabalho o OE apresentou melhor atividade como antifúngico contra 

cepas de C.albicans e Aspergillus niger, com halos de inibição de 32 e 40mm, 

respectivamente, medição semelhante a que foi descrita neste trabalho. Bansod e 

Rai (2008) também relataram atividade antifúngica do OE em cepas A. fumigatus e 

A. niger .  

Nzeako et al (2006) analisaram atividade antifúngica e antibacteriana, pelo 

método de difusão em disco, de duas amostras de OE do cravo de diferentes 

regiões (Sri Lanka e Zanzibar) e concluíram que não houve diferença significativa e 

ainda ressaltaram a demasiada sensibilidade ao OE da cepa de C. albicans testada. 

 Trajano et al (2009) avaliou a atividade antibacteriana de especiarias, dentro 

delas, o OE de E.caryophyllata sobre bactérias deteriorantes de alimentos e os 

diâmetros dos halos variaram de 14-28mm, halos menores do que foi encontrado 

nesse estudo.  

 Hoque et al., (2008) observou a atividade antimicrobiana OE de cravo sobre 

21 bactérias contaminantes de alimentos, os halos de inibição variaram de 11-32 

mm. Saeed e Tariq (2008) utilizando também o método de difusão em disco, 

compararam a ação da infusão, do decocto e do OE do cravo sobre cepas de 

bactérias Gram negativas e obtiveram como resultado que o OE apresentou a 

eficácia máxima em inibir o crescimento de todos os organismos analisados (halos 

de 11-23 mm). 

Considerando que óleo essencial de E. caryophyllata apresentou um dos 

melhores resultados no teste de difusão em meio sólido, o mesmo foi escolhido para 

ter continuidade na investigação de sua ação antifúngica, uma vez que o mesmo 

não apresenta muitos estudos a cerca desta atividade. 

Diversos estudos têm demonstrado a potencialidade antimicrobiana dos óleos 

essenciais, utilizando diferentes técnicas adaptadas de antifungigrama, como 

difusão em ágar, difusão em disco e a técnica de diluição em caldo, sendo que o uso 

da técnica de microdiluição tem se demonstrado o método mais eficiente, já que por 

meio dele pode-se determinar a concentração capaz de inibir o crescimento fúngico, 
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economiza tempo, menor custo e mais sensível (LAMBERT et al., 2001; HOOD et 

al., 2003; ARANGO et al., 2004; BAYDARH et al., 2004; BUSATTA, 2006). 

Dessa forma, os próximos passos desse estudo foram determinar a 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Fungicida Mínima (CFM) do 

OE de E.caryophyllata e anfotericina B sobre as cepas de C.tropicalis utilizando o 

método de microdiluição. Esses resultados estão dispostos na tabela 2. 

Como pode ser observado, as CIM foram bem homogêneas entra as cepas 

testadas, mesmo sendo as cepas isoladas de materiais biológicos, períodos e 

pacientes diferentes.  

O método de microdiluição escolhido para a determinação da CIM e CFM se 

apresenta como uma forma simples e econômica de avaliar a atividade 

antimicrobiana de produtos naturais. Possui grande reprodutibilidade, sendo trinta 

vezes mais sensível que outros métodos usados na literatura. Este método requer 

pequena quantidade de amostra e meio de cultura, além de poder ser usado para 

grande número de amostras (SCORZONI et al., 2007b; OSTROSKY, et al., 2008). 

Este método tem a vantagem de poder ser utilizado tanto para produtos solúveis em 

água, como àqueles lipossolúveis e ainda pode ser estendido para fornecer 

informações sobre a CFM (SCORZONI et al., 2007a). 

O método de referência para técnica de microdiluição e determinação da 

sensibilidade de leveduras à terapia antifúngica (M7- A2) é descrita pelo NCCLS, no 

entanto, este não pode ser seguida à risca quando da avaliação antimicrobiana de 

óleos essenciais. Pois as propriedades químicas desses produtos naturais diferem 

daquelas apresentadas pelas substâncias para qual a norma foi padronizada, dessa 

forma, foram reproduzidos protocolos que empregaram modificações necessárias 

para os óleos essenciais, uma vez que são voláteis, insolúveis em água, viscosos e 

complexos (CASTRO et al., 2010; NASCIMENTO et al., 2007; SCORZONI et al., 

2007a; HADACEK; GREGER, 2000). 
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Tabela 2: Valores da CIM e CFM do óleo essencial de E.caryophyllata e 

anfotericina B sobre cepas de Candida tropicalis 

 

Cepas        E. caryophyllata           Anfotericina B 

 CIM  

(µg/mL) 

CFM 

(µg/mL) 

CIM 

(µg/mL) 

CFM 

(µg/mL) 

ATCC 13803 512 1024 2 2 

CT1 512 1024 2 2 

CT5 512 1024 2 2 

CT6 512 1024 2 2 

CT10 512 1024 2 2 

CT12 512 1024 2 2 

CT17 512 1024 2 2 

CT18 512 1024 2 2 

CT19 512 1024 2 2 

CT22 512 1024 2 2 

CT23 512 1024 2 2 

CT27 512 1024 2 2 

CT29 512 1024 2 2 

CT31 512 1024 2 2 

CT33 512 1024 2 2 

CT34 512 1024 2 2 

CT36 512 1024 2 2 

CT37 512 1024 2 2 

CT38 512 1024 2 2 

CT44 512 1024 2 2 
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Nzeako e Lawati (2008) determinaram a CIM do óleo essencial do cravo 

(Syzygium aromaticum) sobre cepas de C. albicans, a CIM variou de 1000 a 2500 

μg/mL, enquanto a CFM foi de 2500 μg/mL, valores mais elevados do que foi 

encontrado nesse estudo, CIM de 512 μg/mL e CFM de 1024 μg/mL. 

Segundo os critérios relatados por Sartoratto e colaboradores (2004), os óleos 

essenciais com CIM entre 50 e 500μg/mL são considerados com forte atividade 

antimicrobiana, com CIM entre 600 e 1500μg/mL possuem atividade moderada e 

CIM acima de 1500μg/mL é considerado com atividade fraca. 

Dessa forma pode-se considerar que o OE de E. caryophyllata possui forte 

atividade antimicrobiana, uma vez que a CIM foi 512 μg/mL. 

Silvestri et al (2010) relatou que a CIM do OE de E. caryophyllata sobre 

bactérias Gram-positivas (Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans) variou de 

200-600 μg/mL, já a variação das CIM das bactérias Gram-negativas (Salmonella 

choleraesuis, Enterobacter cloacae e Serratia sp.,Pseudomonas aeruginosa) foi de 

500 – 800 μg/mL. 

Pinto et al (2009) determinaram a CIM e CFM do OE de E. caryophyllata e do 

seu principal fitoconstituinte, o eugenol sobre cepas de Candida padrão e isolados 

clínicos, cepas de dermatófitos e de Aspergillus, utilizando método de macrodiluição. 

A CIM das cepas de C.albicans, C.krusei, C.tropicalis, C. glabrata e C. parapsilosis 

variou de 0,32 a 0,64 µL/mL, já a CFM variou entre 0,64-1,25 µL/mL, os fungos 

dermatófitos foram mais sensíveis, a CIM do cravo foi 0,08-0,16 µL/mL e CFM de 

0,16-0,32 µL/mL e sobre as espécies de Aspergillus o intervalo das CIM foi 0,32-0,64 

µL/mL e CFM de 1,25 µL/mL. 

As CIM do eugenol foi muito semelhante a CIM do óleo essencial sobre todas 

as cepas, enfatizando o que já foi relatado previamente, que a atividade 

antimicrobiana do óleo essencial é atribuído, principalmente, ao fitoconstituinte 

majoritário – eugenol, já que o mesmo é um composto fenólico e esses possuem 

essa atividade descrita na literatura (PINTO et al., 2009; AYOOLA et al., 2008; 

NZEAKO et al., 2006; BURT 2004).  

Hoque et al (2008) determinou a CIM e CBM (Concentração Bactericida 

Mínima) do OE do cravo (Syzygium aromaticum) sobre 21 cepas de bactérias 

patógenas de origem alimentar: Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis, Vibrio parahaemolyticus e Bacillus 

cereus e 5 bacterias deterioradoras de alimentos: Pseudomonas aeroginosa, P. 
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putida, Alcaligenes faecalis e Aeromonas hydrophila. A CIM variou de 1,25-5,0% e 

CBM de 2,5-10 %.  

A falta de padronização dos testes de susceptibilidade antimicrobiana com 

produtos naturais tem sido um dos empecilhos encontrados para a realização desse 

tipo de estudo, pois fica difícil comparar os resultados obtidos (HOOD et al., 2003). 

A ação dos óleos essenciais contra bactérias Gram-positivos e fungos parece 

ser semelhante. Os componentes dos óleos destroem a membrana citoplasmática e 

parede celular de bactérias e fungos resultando em extravazamento do citoplasma e 

sua coagulação e também inibem a respiração celular (COX et al., 2000). 

Sinais visíveis da ação do OE contra fungos podem ser observados por meio 

das alterações morfológicas, tanto em nível macroscópico como microscópico. 

(KALEMBA; KUNICKA, 2003) 

Para o estudo da avaliação da interferência do OE de E.caryophyllata sobre a 

morfologia das leveduras, escolheu-se a cepa de C. tropicalis CT 01, que foi isolada 

de sangue periférico e os resultados obtidos foram (FIGURA 17): 

a) controle (meio sem produto antifúngico) – foi observado crescimento de 

blastoconídios e pseudo-hifas hialinas e ramificadas características da levedura; 

b) controle com anfotericina B (CIM) - foi observada apenas formação de 

blastoconídios com formatos variados; 

c) controle com anfotericina B (CIMx2) - foi observada apenas formação de 

blastoconídios com formatos variados; 

d) Óleo essencial de E.caryophyllata (CIM) - observou-se blastoconídios e raras 

pseudohifas rudimentares e hialinas; 

e) Óleo essencial de E.caryophyllata (CIMx2) - observou-se apenas 

blastoconídios com diferentes formatos. 
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Figura 17 – Aspectos microscópicos da cepa C. tropicalis CT 01 após 
microcultivo. 

 

 

 

 
1, 2: controle; 3: sob a ação da anfotericina B – CIM; 4: sob a ação da anfotericina B – CIMx2; 5: 

sob a ação do óleo essencial de E. caryophyllata – CIM; 6: sob a ação do óleo essencial de E. 
caryophyllata – CIMx2. a: pseudohifas; b: blastoconídios. Aumento de 400x. 

 

A formação de hifa e pseudohifa são relatadas como fatores de virulência 

expressos por fungos do gênero Candida, pois essas estruturas representam uma 

barreira para fagocitose impedindo sua eliminação no tecido epitelial. Mudanças 

morfológicas estão associadas à patogenicidade do microrganismo, e acredita-se 

que fatores ambientais influenciam o estado fisiológico das leveduras comensais, 

que tornam-se causadoras de infecções (ROMANI, BISTONI, PUCCETTI, 2003; 

WHITEWAY; OBERHOLZER, 2004). 
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Por meio da técnica de micromorfologia foi possível observar as alterações no 

padrão morfológico da cepa de C.tropicalis submetida ao ensaio. Em geral, a cepa 

clínica em estudo demonstrou comportamento semelhante, tanto diante da ação do 

óleo essencial de E. caryophyllata, como diante da anfotericina B. 

Houve a inibição da formação das hifas e pseudohifas, que são fatores de 

virulência importantes no desenvolvimento das candidíases, enfatizando o forte 

potencial antifúngico do óleo essencial de E. caryophyllata. 

Após a visualização das modificações micromorfológicas que o OE promoveu 

sobre a cepa de C.tropicalis CT01, passou-se então a investigar a interferência do 

mesmo sobre o crescimento das cepas fúngicas CT01 e ATCC 13803, que foi 

realizado através do método de contagem de células viáveis (Time-kill) e os 

resultados estão expressos nas figuras 18 e 19. 

Time-kill é uma metodologia que tem sido muito utilizado para avaliação de 

novos antimicrobianos e por meio dela podemos avaliar se o produto possui efeito 

fungistático ou fungicida ou se é concentração ou tempo-dependente (PFALLER et 

al., 2004).  

Nas figuras 18 e 19 são expressos o log10 de UFC/mL versus o tempo para 

as concentrações do OE do cravo (CIM/2, CIM, CIMx2, CIMx4) sobre a cepa clínica 

CT01 e ATCC 13803, respectivamente. Quando houver uma redução de menos de 

99,9% ou menor do que 3log10 de UFC/mL em relação ao controle considera-se que 

o óleo tem efeito fungistático; quando a redução for maior ou igual a 99,9% ou 

3log10 atribui ao OE atividade fungicida (ERNST et al., 1996; ROLING et al., 2002; 

CORREA-ROYERO et al., 2010). 

Observa-se que na figura 18 as concentrações CIM/2 (256 µg/mL) e CIM (512 

µg/mL) expressaram efeito fungistático, no entanto, o efeito fungicida (UFC/mL> 3 

log10) foi observado na CIMx2 após 4 horas e na CIMx4 após 2 horas.  

Pode-se dizer ainda que o OE apresenta atividade dependente da 

concentração, ou seja, quando aumentou a concentração melhorou o efeito, 

passando de fungistático para fungicida. 

Estudos na literatura têm relatado que o fluconazol apresenta atividade 

fungistática independente da concentração, pois não há aumento significativo da 

atividade com aumento da concentração, já a anfotericina B, que é ainda a principal 

droga utilizada para tratar candidemias, possui efeito fungicida dependente da 

concentração (ANDES, 2003; KLEPSER et al., 2007; BURGESS et al.,2000). 
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Figura 18: Viabilidade das estruturas fúngicas de C. tropicalis CT01 em 
LogUFC/mL na presença do óleo essencial (OE) de E. caryophyllata (cravo) em 
diferentes tempos. 
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Figura 19: Viabilidade das estruturas fúngicas de C. tropicalis ATCC 13803 em 

LogUFC/mL na presença do óleo essencial (OE) de E. caryophyllata (cravo) em 
diferentes tempos. 
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A atividade fungicida é clinicamente mais importante do que a fungistática, 

uma vez que não vai depender do sistema imune para debelar a infecção, deve-se 

ressaltar que pacientes imunodeprimidos precisam fazer uso profilático de drogas 

fungistáticas, o que tem aumentado a freqüência de drogas com resistência inata ou 

adquirida em isolados clínicos (MONK; GOFFEAU, 2008). 

Comparações entre trabalhos de outros autores sobre análise de cinética de 

C.tropicalis frente ação de óleo essencial não puderam ser realizadas devido à 

escassez de estudos com esta abordagem metodológica com o OE de E. 

caryophyllata e ainda devido as diferenças no que diz respeito ao microrganismo.  

A sinergia entre agentes antifúngicos tem sido determinada em laboratório por 

dois métodos, checkerboard e time-kill. O primeiro tem a vantagem de ser mais fácil 

de executar e padronizar, já o segundo é mais laborioso tanto em termos de 

execução como de tempo (WHITE et al., 1996; LEWIS et al., 2002; HEMAISWARYA; 

KRUTHIVENTI; DOBLE, 2008).  

Dessa forma, nesse estudo foi avaliado o sinergismo entre a anfotericina B e 

o OE de E.caryophyllata sobre a cepa clínica CT10 e cepa padrão ATCC 13803 de 

C.tropicalis utilizando o método de checkerboard. 
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Tabela 3: Concentração Inibitória Mínima (CIM - μg/mL) e Índice de 
Concentração Inibitória Fracional (ICIF) da associação do OE de  

E. caryophyllata e Anfotericina B sobre cepas de C. tropicalis  

 

Cepas 

CIM associadas  

(µg/mL) 
CIFa 

 

ICIFb 

 

Óleo 

essencial 
Anfotericina B 

Óleo 

essencial 
Anfotericina B 

 

ATCC 13803 64 1 0,1 0,5 0,6 

CT 01 64 1 0,1 0,5 0,6 

a
Concentração Inibitória Fracional; 

b
Índice CIF 

 

Após associação dos produtos, foi observada diminuição nos valores de CIM 

para ambas as substâncias, representando uma redução de 87,5% e 50% dos 

valores de CIM do óleo essencial e anfotericina B, respectivamente. Assim como 

expresso na Tabela 2, o valor do índice de CIF (ICIF) foi de 0,6, indicando efeito 

aditivo da associação para inibição de crescimento de cepas de C. tropicalis. 

Porém, não foi encontrado na literatura nenhum estudo que avaliasse o efeito 

antifúngico da associação do óleo essencial de E. caryophyllata e da anfotericina B 

sobre cepas de Candida tropicalis. A associação de produtos naturais e agentes 

antifúngicos é uma área que está crescendo na pesquisa de fitofármacos 

(WAGNER; ULRICH-MERZENICH, 2009; AMBER et al., 2010). A combinação de 

compostos derivados de plantas e antibióticos já foram avaliados anteriormente 

contra agentes infecciosos (HEMAISWARYA et al., 2008; AMBER et al., 2010; 

COUTINHO et al., 2009a), dentro deles leveduras do gênero Candida (HAN, 2007; 

SHIN; PYUN, 2004; GIORDANI et al., 2004; SAAD et al., 2010; SILVA et al., 2011). 

Nossos resultados corroboram com os estudos de Shin; Pyun (2004) e Silva 

et al. (2011), que relataram efeito aditivo da associação de óleos essenciais e 

antifúngicos comerciais sobre cepas Candida tropicalis.  

A associação entre antifúngicos sintéticos e produtos naturais pode ampliar os 

espectros de ação e a eficácia de cada droga permitindo, assim, a utilização de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Coutinho%20HD%22%5BAuthor%5D
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concentrações menores de cada droga (ESTRELLA-CUENCA 2004; NIGHTINGALE 

et al., 2007).  

Por meio de nossos resultados demonstramos que o óleo essencial de E. 

caryophyllata é um agente antifúngico efetivo e sua associação com a anfotericina B 

demonstrou aditividade, uma vez que reduziu os valores de concentração inibitória 

mínima de ambos, isto pode resultar também em uma diminuição dos efeitos 

adversos, porém ainda se faz necessário outros estudos para que se assegure o uso 

in vivo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de atividade antifúngica, 

conclui-se que: 

 O óleo essencial de Eugenia caryophyllata Thunb. apresentou forte atividade 

antifúngica sobre cepas de Candida tropicalis;  

 

 A atividade fungicida é dependente da concentração e tempo. 

 

 O óleo essencial em estudo induziu importantes alterações micromorfológicas 

sobre a cepa de C.tropicalis 

 

 A associação do óleo essencial de E. caryophyllata e Anfotericina B 

apresentou efeito aditivo. 

 

O referido óleo apresenta-se como um promissor produto antifúngico no 

tratamento de candidíases e além disso esse estudo também contribui para 

aumentar o arsenal de produtos com conhecida atividade antifúngica, no entanto, é 

necessário mais estudos para comprovar seu uso. 
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