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RESUMO 

 

LEITE, Maria Clerya Alvino. Citral e geraniol: atividade antifúngica sobre leveduras do 
gênero Candida de importância hospitalar. 2015. 81f. Tese (Doutorado em Produtos Naturais 
e Sintéticos Bioativos - Área de Concentração: Farmacologia) - Centro de Ciências da Saúde, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015.  
 
 
A candidíase é uma infecção oportunista causada por leveduras do gênero Candida. No 
Brasil, a espécie Candida tropicalis é a segunda mais comumente isolada após Candida 
albicans. O tratamento convencional das infecções fúngicas não é satisfatório em virtude do 
surgimento de resistência e dos problemas relacionados à segurança e toxicidade dos 
fármacos antifúngicos comercialmente disponíveis. Assim sendo, torna-se imprescindível o 
desenvolvimento de novos medicamentos e terapias alternativas para o tratamento de 
candidíase. Neste contexto, compostos antifúngicos de origem natural, tais como os terpenos, 
têm recebido grande atenção nos últimos tempos por serem promissoras ferramentas 
terapêuticas no tratamento de infecções fúngicas. Por isso, investigou-se a atividade 
antifúngica dos monoterpenos citral e geraniol sobre cepas de C. albicans e C. tropicalis. A 
Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração Fungicida Mínima (CFM) foram 
determinadas pela técnica de microdiluição em caldo. Também, foi investigada uma possível 
ação dos monoterpenos sobre a parede celular fúngica (ensaio com sorbitol 0,8 M), membrana 
celular (complexação com ergosterol), curva de morte microbiana e atividade biológica sobre 
a micromorfologia da levedura. Entre os monoterpenos, o geraniol foi o mais potente, pois 
apresentou menor valor de CIM (16 µg/mL).  Já para o citral, a CIM e CFM foi de 64 µg/mL 
para 15 das 16 cepas testadas. De acordo com os resultados da CIM, duas cepas de C. 
albicans (ATCC 76485 e LM-70) e C. tropicalis (ATCC 13803 e LM-118) foram escolhidas 
para os outros testes. O resultado do possível mecanismo de ação, mostrou que não houve 
envolvimento com a parede celular (CIM idêntica no meio com e sem adição de sorbitol) ou 
ligação ao ergosterol (CIM idêntica no meio com e sem adição de ergosterol). No ensaio da 
interferência dos monoterpenos sobre a morfologia da levedura, observou-se que tanto o citral 
quanto o geraniol inibiram a formação de clamidoconídios e pseudo-hifas. Foi verificado 
também que os monoterpenos têm atividade antifúngica dependente da concentração. 
Conclui-se, assim, que os monoterpenos citral e geraniol apresentaram potencial atividade 
antifúngica in vitro contra as cepas testadas, denotando serem promissores agentes 
antifúngicos com potencial aplicabilidade no tratamento de infecções causadas por leveduras 
do gênero Candida, como aquelas que acontecem no ambiente hospitalar. 
 
Palavras-chave: Atividade antifúngica. Candida albicans. Citral. Geraniol. Produtos 
naturais. 
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ABSTRACT 

 

LEITE, Maria Clerya Alvino. Citral and geraniol: Antifungal activity against Candida 
yeasts hospital importance. 2015. 81f. Thesis (PhD in Bioactive Synthetic and Natural 
Products - Concentration Area: Pharmacology) - Center for Health Sciences, Federal 
University of Paraíba, João Pessoa, 2015.  
 
 
Candidiasis is an opportunistic infection caused by Candida yeasts. In Brazil, the species C. 
tropicalis is the second most commonly isolated after C. albicans. Conventional fungal 
infection treatments are unsatisfactory because of the appearance of resistance and security 
issues and toxicity of commercially available antifungal drugs. Therefore, it has become 
essential to develop new drugs and alternative therapies for the treatment of candidiasis. In 
this context, antifungal compounds of natural origin, such as terpenes, have received much 
attention in recente times to be promising therapeutic tool for treatment fungal infections. 
Thus, it was investigated the antifungal activity of citral and geraniol monoterpenes on strains 
of C. albicans and C. tropicalis. The Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and the 
Minimum Fungicidal Concentration (MFC) were determined by the broth microdilution 
techniques. Also, it was investigated a possible products action on fungal cell wall (0.8 M 
sorbitol assay), cell membranes (ergosterol complexation), the time-kill curve, (log CFU/mL) 
and biological activity on the yeast’s micromorphology. Among the monoterpenes, geraniol 
was the most potent, as showed the lowest MIC value (16 µg/mL). As for citral, the MIC and 
MFC was 64 µg/mL for 15 of the 16 tested strains. In accordance with the MIC results, two 
strains of C. albicans (ATCC 76485 and ML-70) and C. tropicalis (ATCC 13803 and ML-
118) were selected for further testing. The result of the possible mechanism of action showed 
no involvement with cell wall (identical CIM medium with and without addition of sorbitol) 
or binding to ergosterol (identical CIM medium with and without addition of ergosterol). In 
the morphological interference assay, it was observed that both citral and geraniol inhibited 
pseudohyphae and chlamydoconidia formation. It was also found that the monoterpenes have 
concentration-dependent antifungal activity. It follows, therefore, the citral and geraniol 
monoterpenes showed potential antifungal activity in vitro against the tested strains, denoting 
are promising antifungal agents with potential applicability in the treatment of infections 
caused by Candida yeasts, such as those that occur in the hospital. The probable mechanism 
of action does not involve the cell wall or binding ergosterol.  
 
Keywords: Antifungal activity. Candida albicans. Citral. Geraniol. Biological products.

 



9 
 

                                                         LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Características macromorfológicas de Candida spp......................................... 17 

Figura 2 - Aparência de oito espécies de leveduras........................................................... 19 

Figura 3 - Aspectos microscópicos das leveduras após a realização do microcultivo...... 20 

Figura 4 - Morfologia vegetativa de células de C. albicans.............................................. 21 

Figura 5 - Estrutura química da anfotericina e nistatina, respectivamente........................ 26 

Figura 6 - Mecanismo de ação dos derivados poliênicos.................................................. 27 

Figura 7 - Visualização do agente antifúngico polieno - anfotericina B, ergosterol e 

colesterol em três dimensões.............................................................................................. 

28 

Figura 8 - A e B Fórmula estrutural dos principais derivados azólicos............................ 29 

Figura 9 - Mecanismo de ação dos derivados azólicos..................................................... 30 

Figura 10 - Estrutura química do isopreno........................................................................ 37 

Figura 11 - Estrutura química do citral.............................................................................. 37 

Figura 12 - Estrutura química do geraniol......................................................................... 38 

 

 



10 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

AIDS Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ASD Ágar Sabouraud Dextrose 

ATCC American Type Culture Collection 

BHI Brain Heart Infusion 

CCS Centro de Ciências da Saúde 

CFM Concentração Fungicida Mínima 

CIM Concentração Inibitória Mínima 

DMSO Dimetilsulfóxido 

HOG High Osmolarity Glycerol 

ICB Instituto de Ciências Biológicas 

IPP Isopentilpirofosfato 

LM Laboratório de Micologia 

MAPK Mitogen-activated protein kinase 

MAPKK Mitogen-activated protein kinase kinase 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PM Peso molecular 

RDC Resolução da Diretoria Colegiada 

RPMI Roswell Park Memorial Institute 

UFC Unidades formadoras de colônias 

UFPB Universidade Federal da Paraíba 

 

 



11 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

% Percentual 

α Alfa 

β Beta 

ºC Grau Celsius 

µg Micrograma 

µg/mL Micrograma por mililitro 

mL Mililitro 

µL Microlitro 

mm Milímetro 

nm Nanômetro 

UFC/mL Unidades formadoras de colônias por mililitro 

LogUFC/mL Logarítimo de unidades formadoras de colônias por mililitro 

 



11 
 

SUMÁRIO 
 

 
1 INTRODUÇÃO................................................................................................................... 12 

1.1 OBJETIVOS...................................................................................................................... 15 

2 REVISÃO DA LITERATURA.......................................................................................... 16 

2.1 GENERALIDADES SOBRE FUNGOS DO GÊNERO Candida.................................... 16 

2.2.1 Morfogênese fúngica..................................................................................................... 20 

2.2 CANDIDÍASE................................................................................................................... 23 

2.3 TRATAMENTO COM ANTIFÚNGICOS COMERCIALIZADOS................................ 25 

2.3.1 Derivados Poliênicos.............................................................................................. 26 

2.3.2 Derivados Azólicos................................................................................................. 28 

2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE PRODUTOS NATURAIS................................................. 31 

2.4.1 Óleos essenciais e terpenos........................................................................................... 36 

2.4.1.1 Mecanismo de ação dos monoterpenos.................................................................... 40 

3 MATERIAL E MÉTODOS............................................................................................... 42 

3.1 LOCAL DA PESQUISA............................................................................................. 42 

3.2 TRIAGEM MICROBIOLÓGIA................................................................................... 42 

3.3 MONOTERPENOS........................................................................................................... 42 

3.4 ANTIFÚNGICOS SINTÉTICOS PADRÃO.................................................................... 42 

3.5 MEIOS DE CULTURA.............................................................................................. 43 

3.6 CEPAS FÚNGICAS.......................................................................................................... 43 

3.7 PREPARO DO INÓCULO......................................................................................... 44 

3.8 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (CIM)............... 44 

3.9 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO FUNGICIDA MÍNIMA (CFM)............... 46 

3.10 EFEITOS SOBRE A CINÉTICA DO CRESCIMENTO FÚNGICO (Time-kill)........... 46 

3.11 EFEITO SOBRE A MICROMORFOLOGIA DE C. albicans e C. tropicalis............... 47 

3.12 AÇÃO DOS TERPENOS NA PAREDE CELULAR FÚNGICA................................ 48 

3.12.1 Ensaio com sorbitol.............................................................................................. 48 

3.13 AÇÃO DOS TERPENOS NA MEMBRANA CELULAR FÚNGICA.......................... 49 

3.13.1 Ensaio de ligação ao ergosterol............................................................................ 49 

REFERÊNCIAS............................................................................................................. 50 

APÊNDICE A – Artigo publicado........................................................................................ 61 

APÊNDICE B – Artigo publicado........................................................................................ 72 

 

 



12 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

As infecções oportunistas constituem um problema de saúde pública, principalmente 

nos ambientes hospitalares em virtude dos fatores que influenciam o desenvolvimento de 

infecções. Neste ínterim, a maior susceptibilidade dos doentes devido à queda na imunidade e 

a exposição a uma grande variedade de micro-organismos torna aquele um ambiente propício 

ao surgimento de infecções oportunistas. Nesse contexto, a abordagem terapêutica para 

infecções nosocomiais causadas por fungos patogênicos oportunistas é um grande desafio 

devido à resistência desenvolvida por agentes patogênicos a um número de medicamentos 

amplamente utilizados na terapêutica contemporânea. 

A prevalência de infecções por Candida albicans, está aumentando a um ritmo 

preocupante, especialmente entre indivíduos imunocomprometidos, dentre estes, pacientes 

com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), pacientes transplantados e neonatos 

(NUCCI et al., 2010; ZHANG  et  al.,  2009). C. albicans é um patógeno oportunista que 

habita o corpo humano como um comensal e é a maior causa de infecções fúngicas em seres 

humanos. Infecções por C. albicans normalmente se desenvolvem como consequência de uma 

resposta imunológica do hospedeiro alterada (MONGE et al., 2006). 

O aumento da incidência de infecções por Candida e candidemia pode ser atribuído a 

uma variedade de fatores exógenos e principalmente, endógenos - granulocitopenia é o mais 

importante fator de risco para o desenvolvimento de candidíase sistêmica em pacientes com 

câncer. Mais de 100 espécies de Candida são conhecidas, com C. albicans sendo a principal 

representante. A frequência de distribuição de Candida spp. varia de acordo com a localização 

geográfica. Entre as espécies de Candida, C. albicans está associado a infecções sistêmicas 

em 44% dos casos na América Latina e 62% na Europa (RICHARDSON; LASS-FLÖRL, 

2008). 

Nas últimas décadas tem sido observado um aumento notável no número de infecções 

invasivas causadas por espécies de Candida ditas não-albicans (COLOMBO et al., 2006; 

MORGAN, 2005; FURLANETO-MAIA et al., 2008; KUZUCU et al., 2008; STORTI et al., 

2012). Quanto à epidemiologia da candidemia no Brasil, C. albicans representaram 40,9% 

dos casos, seguido de Candida tropicalis (20,9%), Candida parapsilosis (20,5%) e Candida 

glabrata representaram apenas 4,9% dos casos (COLOMBO et al., 2006). Esta distribuição 

das espécies causadoras de candidemia tem sido consistente em diferentes estudos no Brasil 

(AQUINO et al., 2005; COLOMBO, 2000; FAVALESSA; MARTINS; HAHN, 2010; 
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HINRICHSEN et al., 2008; STORTI et al., 2012). Assim, no Brasil, C. tropicalis é a segunda 

mais comumente isolada.  

O tratamento convencional das infecções fúngicas é limitado em decorrência do 

aumento da resistência e à toxicidade dos fármacos antifúngicos comercialmente disponíveis. 

Assim sendo, torna-se imprescindível o desenvolvimento de novos medicamentos (mais 

eficazes e menos tóxicos) e terapias alternativas para o tratamento de infecções causadas por 

Candida, incluindo neste cenário, os produtos naturais.  As plantas e seus produtos derivados 

são reconhecidamente importantes na pesquisa farmacológica devido ao seu alto potencial 

biológico como fonte de princípios ativos para o desenvolvimento de diversos fármacos. 

Dentre esses produtos estão incluídos os terpenos, uma classe de substâncias naturais de 

origem vegetal formados por unidades de isopreno. Os principais terpenos são os 

monoterpenos (C10) e os sesquiterpenos (C15), encontrados em óleos essenciais (BAKKALI 

et al., 2008). Após screening microbiológico avaliou-se a susceptibilidade fúngica de nove 

fitoconstituintes.  

Citral (3,7-dimetil-2-6-octadienal) é o nome dado à mistura de dois isômeros 

geométricos: geranial e neral, que são monoterpenos aldeídos acíclicos insaturados-α,β que 

ocorre naturalmente em diversos óleos essenciais de frutas cítricas ou em ervas/especiarias 

(RODOV et al., 1995; TZORTZAKIS; ECONOMAKIS, 2007; WURYATMO; KLIEBER; 

SCOTT, 2003). O citral tem o aroma mais forte e mais doce que o limão. Geranial tem um 

odor forte de limão enquanto o neral tem um odor de limão menos intenso, porém, mais doce. 

Devido ao seu aroma característico de limão, o citral é, portanto, uma substância aromatizante 

de grande importância, uma matéria-prima que vem sendo intensamente utilizada pela 

indústria farmacêutica, alimentícia, de perfumaria e cosmético (DAWSON, 1994; 

MARQUES et al., 2013). 

Geraniol (3,7-dimetilocta-trans-2,6-dien-1-ol) é um álcool monoterpeno acíclico com 

fórmula química C10H18O. “Geraniol” é o produto que consiste de uma mistura natural de dois 

isômeros denominado geraniol (trans) e nerol (cis). Geraniol é amplamente utilizado nas 

indústrias de aromas e fragrâncias como uma das moléculas mais importantes e é um 

ingrediente comum em produtos de consumo produzido por estas indústrias (CHEN; 

VILJOEN, 2010).  

Recentemente, o citral demonstrou possuir a capacidade de destruir a integridade da 

membrana celular e a liberação de componentes celulares de Geotrichum citri-aurantii 

(ZHOU; TAO; JIA, 2014) e de inibir drasticamente o crescimento micelial de Penicillium 

italicum por um mecanismo de dano na membrana celular, comprometendo a sua integridade 
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e a permeabilidade (TAO; OUYANG; JIA, 2014). Zore et al. (2011a) demonstraram a 

atividade anti-Candida de seis terpenóides; todos apresentaram excelente atividade contra 

isolados de C. albicans e não C. albicans, sendo o linalol e citral os mais eficazes. 

Tem sido relatado que o geraniol mostrou atividade antifúngica contra cepas de C. 

albicans e Saccharomyces cerevisiae (BARD et al., 1988). Zhang et al.(2006) investigaram a 

atividade antifúngica de sete constituintes voláteis sobre o crescimento micelial de 

Colletorichum camelliae e dentre estes sete, o geraniol foi o que apresentou melhor atividade.  

O aumento da resistência pelos micro-organismos, bem como as reações indesejadas 

apresentadas pelos usuários são fatores determinantes que restringe a utilização de drogas 

antimicrobianas comercialmente disponíveis para o tratamento da candidíase. Na tentativa de 

analisar a ação dos monoterpenos citral e geraniol, e diante das limitações do uso daquelas 

drogas faz-se mister uma intensificação nos estudos com vistas à descoberta e ao 

desenvolvimento de novos e eficazes compostos derivados de produtos naturais.  
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1.1 OBJETIVOS 
 
 
1.1.1 Geral 
 
 

Investigar os possíveis mecanismos da atividade antifúngica in vitro do citral e 

geraniol sobre cepas de C. albicans e C. tropicalis, oriundas de isolados clínicos e padrão. 

 

1.1.2 Específicos 

 

� Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração Fungicida Mínima 

(CFM) do citral e geraniol sobre as cepas avaliadas;  

� Verificar a interferência dos monoterpenos sobre a cinética de crescimento das cepas 

fúngicas;  

� Determinar a potência dos monoterpenos sobre a micromorfologia das cepas em estudo; 

� Detectar o efeito dos monoterpenos sobre a parede celular e membrana plasmática 

fúngica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 GENERALIDADES SOBRE FUNGOS DO GÊNERO Candida 

 

As leveduras, de maneira geral, são células eucarióticas, unicelulares que se 

reproduzem na maioria das vezes de forma assexuada por brotamento, único ou múltiplo, em 

geral, de forma arredondada. Estas células são denominadas blastoconídios. Alguns gêneros 

de leveduras se reproduzem por divisão binária ou cissiparidade. Cabe frisar também que 

algumas leveduras se multiplicam sexuadamente por meio de ascósporos, que são esporos 

sexuados endógenos formados no interior de hifas em formato de sacos, os áscos (BRASIL, 

2004). Tais gêneros incluem Saccharomyces ou Pichia que produzem ascos quando crescem 

em meios adequados, como o ágar extrato de malte, o ágar acetato de sódio e o meio V8 

(MILAN; ZAROR, 2012). 

A história natural das doenças causadas por leveduras é melhor compreendida à luz da 

susceptibilidade do hospedeiro. O indivíduo considerado sadio apresenta mecanismos de 

defesas específicos e inespecíficos (barreiras naturais), tais como barreiras anatômicas e 

fisiológicas, resposta inflamatória e imunológica que, juntos, representam um obstáculo ao 

estabelecimento da infecção fúngica. Esses mecanismos de defesa podem ser superados por 

fatores intrínsecos ou extrínsecos, que causam um desequilíbrio em sua relação com o 

hospedeiro, resultando no supercrescimento da população residente de leveduras, seguido pela 

invasão e lesão dos tecidos vivos (MILAN; ZAROR, 2012). Com base no enunciado, fica 

demonstrado que as leveduras podem tornar-se patogênicas caso ocorra um desequilíbrio na 

relação agente-hospedeiro, sendo por isso, considerados patógenos oportunistas. Assim sendo, 

o estado do hospedeiro é de fundamental importância na determinação da patogenicidade de 

fungos oportunistas, tais como Candida spp. 

As leveduras do gênero Candida são classificadas taxonomicamente em: reino Fungi, 

divisão Eumycota, subdivisão Deuteromycotina, classe Blastomycetes, ordem Criptococcales, 

família Cryptococcaceae. Segundo Sidrim e Rocha (2012), o gênero Candida é o principal 

entre as leveduras patogênicas, compreendendo cerca de 200 espécies. 

O primeiro registro de leveduras do gênero Candida spp. como patógeno é atribuído a 

Langenbeck, que em 1839 observou e isolou, em aftas bucais de um  paciente com tifo, um 

micro-organismo, que atualmente é a mais importante levedura patogênica do homem, C. 

albicans. Na época, esta levedura foi considerada erradamente o agente etiológico da referida 

doença (SIDRIM; ROCHA, 2012). 
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As leveduras do gênero Candida possui a versatilidade de se adaptar em diferentes 

ambientes, podendo ser encontradas em variados ecossistemas, como solo, alimentos, água, 

fazendo parte da microbiota de homens e animais. Esses micro-organismos degradam 

proteínas e carboidratos para obterem carbono e nitrogênio, elementos essenciais para seu 

desenvolvimento. Devido a sua capacidade adaptativa, as leveduras podem se desenvolver 

tanto na presença quanto na ausência de oxigênio (GIOLO; SVIDZINSKI, 2010).  

No geral, as leveduras crescem bem dentro de 48 horas, entre temperaturas de 25 e 

37ºC, em meios micológicos e bacteriológicos comuns, tais como ágar-sangue, ágar 

Sabouraud dextrose (ASD), ágar infusão de cérebro e coração (BHI), dentre outros (MILAN; 

ZAROR, 2012). Quanto à microscopia, se lâminas forem preparadas diretamente com um 

fragmento da colônia ou amostras clínicas positivas, serão visualizados somente os 

blastoconídios (BRITO et al., 2009). 

Para a identificação das leveduras muitos aspectos são levados em consideração, como 

características morfológicas e fundamentalmente, provas bioquímicas. Quanto às 

características morfológicas, consideram-se aspectos macroscópicos da colônia (Figura 1) e 

microscópico da levedura. Presença de cápsula, ascos, blastoconídios, clamidoconídios 

(estruturas arredondadas que possuem uma espessa parede celular), artroconídios, hifas, 

pseudo-hifas e capacidade de formar tubo germinativo deve ser pesquisado por meio de 

metodologia específica, e não pela simples observação do isolamento primário (MILAN; 

ZAROR, 2012). 

 

 Figura 1 - Características macromorfológicas de Candida spp. 

  

Fonte: Próprio autor 
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Macroscopicamente, colônias de Candida spp. são identificadas quanto à cor e textura. 

As colônias em culturas Sabouraud apresentam uma cor de branco a amarelado. Dependendo 

da espécie, sua textura pode ser pastosa, lisa, brilhante ou seca, enrugada e opaca. Todas as 

espécies produzem blastoconídios, que pode ser redondos ou alongados. A maioria produz 

pseudo-hifas que são longas, ramificadas ou curvas. Além disso, hifas verdadeiras e 

clamidósporos são produzidos por algumas espécies de Candida (EGGIMANN; GARBINO; 

PITTET, 2003).  

O CHROMagar Candida é um meio de isolamento cromogênico para a identificação 

presuntiva de algumas espécies de leveduras clinicamente importantes, as mais comumente 

isoladas de material clínico. Seu princípio é a produção de cor nas colônias, por reações 

enzimáticas específicas, com um substrato cromogênico no meio que agem sobre as enzimas 

produzidas pelas leveduras. Além disso, este meio tem como vantagem adicional o fácil 

reconhecimento de culturas mistas de leveduras na placa de isolamento devido à apresentação 

das suas colônias com cores diferentes (ODDS; BERNAERTS, 1994). A aparência de 

colônias de oito espécies de leveduras é mostrada na Figura 2. 

Quanto às características micromorfológicas (Figura 3), caso a levedura apresente 

pseudo-hifas, hifas hialinas e ramificadas sem fragmentação, provavelmente pertence ao 

gênero Candida e se, além disso, houver formação de clamidósporos (clamidoconídios) 

característicos (globosos, terminais e de parede celular espessa) e/ou habilidade de formar 

tubo germinativo na prova de cultivo em lâmina indica C. albicans. Candida tropicalis 

caracteriza-se pela presença de blastoconídios em cadeias simples ou ramificadas (BRASIL, 

2004). O tubo germinativo é uma projeção alongada, que emerge da levedura, quanto esta 

entra em contato com soro humano ou de outros animais, à temperatura de 37ºC, durante 2 a 3 

horas (MILAN; ZAROR, 2012). 

Em relação aos critérios bioquímicos, estes são de grande importância na identificação 

das leveduras. Nestas provas (testes), é investigada a capacidade que as leveduras têm de 

utilizar determinados carboidratos e compostos nitrogenados como fonte de carbono e 

nitrogênio, respectivamente (assimilação de carboidratos e de nitrogênio ou auxonograma) e 

de fermentar também alguns carboidratos (fermentação de açúcares ou zimograma). Além 

disso, provas enzimáticas podem ser realizadas para detectar a produção de urease ou 

fenoloxidase por parte da levedura em estudo (MILAN; ZAROR, 2012). Kits comerciais 

estão disponíveis no mercado para uma identificação mais rápida (BUCHAILLE et al., 1998). 
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Figura 2 - (A) Colônias rosa escuro (bordas claras) de C. glabrata. (B) Colônias rosa pálido de C. 
parapsilosis. (C) Colônias de cor verde-claro a verde médio (bordas claras) de C. albicans. (D) 
Colônias de um isolado de Geotrichumn sp. (E) Colônias de C. tropicalis. As colônias aparecem em 
cinza-azul escuro (bordas rosadas, mais pálidas. (F) Colônias de um Trichosporon sp. Este isolado 
formou colônias pequenas, “rosa sujo".(G) Colônias de C. krusei. Este isolado formou colônias cor-
de-rosa claro, rugosa, grandes e com rebordo esbranquiçado amplo. (H) Colônias de C. norvegensis. 
Todas as colônias foram cultivadas por 48 h em CHROMagar Candida a 37°C. 

 

 
      Fonte: Odds e Bernaerts (1994). 
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Figura 3 - Aspectos microscópicos das leveduras após a 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. Legenda: 1: Pseudo-hifas; 2: Clamidoconídio; 
3: Blastoconídios. 

  
Fonte: Próprio autor 

 

Os resultados do auxanograma e do zimograma são comparados a tabelas existentes na 

literatura, assim diferentes espécies possuem distintos perfis de assimilação e fermentação 

(BRASIL, 2004). De forma geral, quanto aos resultados do auxonograma, espécies de C. 

albicans é capaz de assimilar glicose, galactose, xilose, trealose e maltose e resultado variável 

para L-arabinose e sacarose, já cepas de C. tropicalis apresentam resultado positivo para 

glicose, galactose, xilose, trealose e maltose, podendo assimilar ou não sacarose. No 

zimograma, cepas de C. albicans são capazes de fermentarem glicose e maltose, apresentando 

resultado variável para galactose e trealose, já espécies de C. tropicalis são positivas para 

glicose, galactose, trealose e maltose, podendo fermentar ou não sacarose (BRITO et al., 

2009; MILAN; ZAROR, 2012). Assim sendo, estes dois testes permitem a identificação 

acurada de gênero e espécie. 

 

2.1.1 Morfogênese fúngica 

 

C. albicans é uma levedura diploide que apresenta pelo menos duas formas 

morfológicas: pode ter fase unicelular que são formas leveduriformes (blastoconídios) no 

estado saprofítico (inofensivo), estando associado à colonização assintomática ou sofrer 

morfogênese e produzir formas filamentosas (pseudohifas e/ou hifas verdadeiras), observadas 

em processos patogênicos (BERMAN, 2006; CANNOM et al., 2002). Dessa forma, trata-se 

de um fungo dimórfico, pois compartilha a capacidade para alternar, reversivelmente, entre 

1 3 

2 

A B 3 
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duas formas distintas: leveduriformes e filamentosas (ROMÁN et al., 2007; ROONEY; 

KLEIN, 2002). 

Acredita-se que a virulência em C. albicans somente é possível em cepas que possuem 

a capacidade de crescer com o repertório completo de formas morfológicas vegetativas: 

leveduras, pseudo-hifas e hifas verdadeiras (GOW; BROWN; ODDS, 2002), conforme 

visualizado na Figura 4. Observações que hifas alongadas evitam ou escapam de células 

fagocitárias e que células leveduriformes se disseminam na corrente sanguínea sugerem que a 

morfologia contribui para a sobrevivência de C. albicans em uma ampla gama de hospedeiros 

em que habita (BERMAN, 2006). 

 

Figura 4 - Morfologia vegetativa de células de Candida albicans. Células 
leveduriformes (a) podem formar tanto pseudo-hifas (b) quanto hifas 
verdadeiras (c). Alternância entre pseudo-hifas e hifas é menos frequente. 

 
             Fonte: Berman (2006). 
 

A morfologia fúngica é um fator de grande importância tanto durante a invasão quanto 

a evasão das células hospedeiras. A forma unicelular parece iniciar a infecção, mas as hifas 

apresentam alguma vantagem em fases específicas do processo infeccioso. As hifas formadas 

são mais difíceis de serem fagocitadas (devido à sua morfologia e/ou ao tamanho) e podem, 

eventualmente provocar a morte dos macrófagos, como também, penetrar mais facilmente 

através das camadas epitelial e endotelial, invadindo os tecidos (ROMÁN et al., 2007).  

Dentre os principais fatores de virulência de C. albicans que contribuem no processo 

de patogênese, estão a aderência e fixação, morfogênese (invasão de hifas), produção de 

enzimas extracelulares (como proteinases, lipases e fosfolipases) e comutação fenotípica. A 

adesão às células epiteliais é um requisito importante para a colonização de Candida por meio 
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das adesinas - constituintes especiais da parede celular de Candida que facilitam a adesão.  As 

enzimas extracelulares - hidrolases, além de facilitar o fornecimento de nutrientes, estão 

envolvidas nos seguintes processos: invasão: digerindo as membranas da célula hospedeira; 

adesão: degradando as moléculas da superfície da célula hospedeira, e resistência a imunidade 

do hospedeiro, atacando o sistema imunológico. A comutação fenotípica são alterações 

aleatórias na morfologia das colônias desencadeada por diversos fatores ambientais. Este 

processo inclui uma mudança epigenética (que não envolve mudança no DNA) na morfologia 

das colônias, mudando sua aparência e assumindo diferentes formas. No entanto, a comutação 

fenotípica difere da morfogênese (transição levedura-hifas), que são alterações morfológicas 

espontâneas das colônias de cultivo de Candida em meio sólido (JAYATILAKE, 2011). 

De acordo com Alves et al. (2013), alterações morfológicas estão associadas à 

patogenicidade do micro-organismo, e acredita-se que fatores ambientais possam afetar o 

estado fisiológico das leveduras comensais, tornando-as causadoras de infecções. 

O estado fisiológico e imunológico do hospedeiro possui importância primária na 

determinação da patogênese por Candida spp. Contudo, existem alguns fatores relacionados 

ao micro-organismo, que contribuem para a habilidade deste em causar doenças (ISHIDA, 

2010; MONGE et al., 2006). 

A transição morfológica levedura-hifas é considerada altamente relevante na 

virulência de infecções fúngicas. Vários estudos têm relatado associações entre morfogênese e 

virulência para fungos patogênicos dimórficos (GOW; BROWN; ODDS, 2002; KLEIN; 

TEBBETS, 2007; NEMECEK; WUTHRICH; KLEIN, 2006; ROONEY; KLEIN, 2002; ZHAI 

et al., 2013). Há relatos na literatura de que cepas mutantes de C. albicans incapazes de 

formar hifas são avirulentos em modelos de candidíase mucosal ou disseminada. Além disso, 

cepas de C. albicans na forma leveduriforme são menos virulentas e mais sensíveis à 

atividade dos macrófagos (LI; BERNHARDT; CALDERONE, 2002; LO et al., 1997; 

MARCIL et al., 2002; ROCHA et al., 2001). Assim sendo, mudança na morfologia de fase 

leveduriforme para filamentosa desempenha um papel fundamental na patogênese da infecção 

fúngica, sugerindo que fatores associados a este processo de conversão representam alvos 

terapêuticos promissores (MONGE et al., 2006; ROONEY; KLEIN, 2002).  

Vias de transdução de sinal mediada pela proteína quinase ativada por mitógeno 

(MAPK, do inglês Mitogen-activated protein kinase) estão relacionadas com a virulência em 

C. albicans. Isto é claramente demonstrado pela perda ou redução da virulência em cepas 

deletadas por elementos essenciais dessas cascatas, em modelos de infecção experimental. Em 

C. albicans, a via de sinalização de alta osmolaridade do glicerol (HOG, do inglês High 
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Osmolarity Glycerol) mostrou está envolvida em pelo menos três processos distintos: 

resposta/adaptação ao stress, morfogênese e formação da parede celular. Além disso, esta via 

participa de dois programas morfogenéticos: filamentação e formação de clamidoconídios. A 

via Cek1 também está envolvida com a filamentação, pois a deleção de Cek1 e Hst7, uma 

quinase da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPKK, do inglês Mitogen-activated 

protein kinase kinase) leva a defeitos na formação de hifas (MONGE et al., 2006). 

A prova de microcultivo possibilita o estudo micromorfológico das leveduras em meio 

de ágar-fubá-Tween 80 ou ágar-arroz-Tween 80. A técnica consiste no princípio de que a 

incubação das leveduras em meio com Tween 80 e sob baixa tensão de oxigênio estimula a 

produção de conídios e filamentação, sendo possível sugerir o gênero, ou até mesmo a 

espécie, por meio do estudo da presença e disposição dos blastoconídios, artroconídios, hifas 

verdadeiras e pseudo-hifas. O gênero Candida distingue-se por sua produção de 

pseudomicélio e/ou micélio (MILAN; ZAROR, 2012). 

Sousa (2012), na prova de microcultivo, relatou que o óleo essencial de Coriandrum 

sativum L. (coentro) induziu uma redução significativa de pseudo-hifas, que é um importante 

fator de patogenicidade de C. albicans. As alterações morfológicas induzidas pelo óleo 

essencial foram semelhantes às induzidas pelo antifúngico padrão, nistatina. Estudo anterior, 

por meio da referida técnica, relatou que o geraniol (16 µg/mL) induziu importantes 

alterações morfológicas formando hifas largas e tortuosas nas cepas de Trichophyton rubrum 

que não são características da espécie, sendo, portanto, induzidas pelo produto-teste 

(PEREIRA, 2012). 

 

2.2 CANDIDÍASE  
  
 

A denominação candidíase ou candidose tem conotação genérica, sendo utilizado para 

designar as doenças causadas pela C. albicans, bem como por outras espécies de leveduras 

relacionadas. A candidíase é a mais frequente infecção fúngica oportunista (SIDRIM; 

ROCHA, 2012). 

A candidemia é a denominação para infecção da corrente sanguínea (septicemia de 

origem fúngica) causada por leveduras do gênero Candida. Pode ser definida como a 

ocorrência de duas culturas positivas (ou mais) para a mesma espécie de Candida, 

proveniente de amostras diferentes, coletadas após 3 dias da admissão (BRASIL, 2004).  

A candidemia e a septicemia representam um problema de saúde publica mundial, nos 

países subdesenvolvidos, mas também é preocupante nos países desenvolvidos. São doenças 
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de alta gravidade, que leva a um aumento do tempo de internação hospitalar, acarretando 

elevação dos custos de hospitalização, além das elevadas taxas de morbimortalidade 

encontradas nos pacientes acometidos decorrentes das complicações clínicas (GIOLO; 

SVIDZINSKI, 2010). 

Dentre as várias espécies de fungos implicados na infecção hospitalar, leveduras do 

gênero Candida são os maiores agentes de infecção nosocomial, representando um desafio 

para a sobrevida de pacientes com doenças graves e aqueles em período pós-operatório. Nos 

Estados Unidos, hospitais com sistema de vigilância operante, notificaram Candida como 6º 

patógeno nosocomial e a 4º causa mais comum de infecções de corrente sanguínea, adquiridas 

em hospitais (BRASIL, 2004). 

Nas últimas décadas tem sido observado um aumento notável no número de infecções 

causadas por espécies de leveduras ditas “não-albicans”, como é o caso de C. tropicalis, C. 

parapsilosis, C. krusei, C. glabrata, C. kefyr, C. norvegensis, C. rugosa, C. guilliermondii, C. 

lusitaniae, C. ciferrii, C. haemulonii, C. lipolytica, C. pulcherrima, C. catenulata, C. utilis, C. 

viswanathii e C. zeylanoides (GIOLO; SVIDZINSKI, 2010). 

Ao contrário de C. albicans que é membro natural da microbiota humana, a detecção 

de C. tropicalis está frequentemente associada às infecções fúngicas sistêmicas (ZAUGG et 

al., 2001). 

As referidas espécies “não-albicans” têm sido cada vez mais implicadas em processos 

infecciosos humanos (GIOLO; SVIDZINSKI, 2010), conforme indicam pesquisas anteriores 

em ambientes hospitalares (KUZUCU et al., 2008; STORTI et  al., 2012).  Dessa forma, 

verifica-se que espécies de Candida não albicans tornaram-se mais frequentemente agentes 

causadores de infecções fúngicas no ambiente hospitalar, o que sugere a necessidade de 

maiores precauções em relação a um controle ambiental destas espécies, como demonstra 

alguns estudos.  

Storti et al. (2012) isolaram e identificaram Candida spp. do ambiente, das mãos dos 

profissionais de saúde e de todos os pacientes com diagnóstico presuntivo de candidíase em 

um hospital universitário. A prevalência de Candida spp. no meio-ambiente e  em 

funcionários foi de 19,2%. Destes, as espécies mais frequentes entre os funcionários foram C. 

parapsilosis e C. tropicalis; no ar ambiente, C. guilliermondii e C. tropicalis; nas superfícies 

dos ambientes, C. lusitanae e nos sistemas de climatização, C. tropicalis e C. guilliermondii. 

Já entre os pacientes, as espécies mais frequentes foram C. albicans e C. tropicalis. 

Contribuindo para a questão em pauta, Furlaneto-Maia et al. (2008) identificaram 

isolados de Candida obtidos da cavidade oral de indivíduos idosos saudáveis em Londrina-
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PR. O estudo revelou a predominância de espécies não C. albicans (88,9%) comparadas a C. 

albicans (11%). 

Quanto aos aspectos epidemiológicos, na América Latina a incidência de candidemia é 

de 3 a 15 vezes maior do que o registrado em estudos da América do Norte e Europa. A 

distribuição das espécies também é diferente: na América Latina, as espécies de Candida mais 

comuns (exceto C. albicans) que causam infecções da corrente sanguínea são C. parapsilosis 

e C. tropicalis (NUCCI et al., 2010; COLOMBO, 2000). Já nos Estados Unidos predomina C. 

glabrata entre as espécies não-albicans causadoras de candidemia (MORGAN, 2005; NUCCI 

et al., 2010).  

 

2.3 TRATAMENTO COM ANTIFÚNGICOS COMERCIALIZADOS 

 

Com frequência, as infecções fúngicas são de difícil tratamento, fato intrinsecamente 

relacionado à aquisição por parte de seus agentes etiológicos de resistência frente à ação de 

antifúngicos (ARAÚJO et al., 2004). Resistência clínica pode ser definida como a persistência 

ou a progressão de uma infecção, apesar da terapêutica antifúngica adequada, mas a 

resistência antifúngica é somente uma possível etiologia que leva à insuficiência clínica final 

(COWEN; STEINBACH, 2008). 

A resistência fúngica aos agentes terapeuticamente disponíveis vem aumentando e 

emergiu como um problema grave, com infecções fúngicas tornando-se cada vez mais difíceis 

de tratar. A resistência decorre do crescimento da população imunocomprometida e do uso 

cada vez mais frequente de profilaxia e tratamento empírico com antifúngicos, podendo levar 

a falhas terapêuticas e resultados clínicos pobres em pacientes que sofrem de infecções 

fúngicas que ameaçam a vida (XIE et al., 2014; WANNAMACHER; FERREIRA, 2007).  

Atualmente, os agentes terapêuticos podem ser amplamente classificados em dois 

grupos: os antibióticos antifúngicos que ocorrem naturalmente, tais como os polienos e as 

equinocandinas, e os fármacos sintéticos, como os azóis e as pirimidinas fluoradas. Muitos 

fármacos antifúngicos são bastante tóxicos e quando o tratamento sistêmico é necessário, 

estes têm de ser usados frequentemente sob supervisão médica estrita (RANG et al., 2011). 

Ainda, segundo estes autores, o tratamento mais comum para a candidíase incluem os 

polienos e os azóis e, mais raramente, as equinocandinas. 
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2.3.1 Derivados Poliênicos 

 

No início da década de 1950, surgiram os derivados poliênicos (com múltiplas 

ligações duplas) que representam a mais antiga família de fármacos antifúngicos (ROCHA; 

SIDRIM, 2012). Do grupo dos polienos, os dois fármacos mais usados clinicamente são a 

anfotericina B e a nistatina, cuja estrutura é macrocíclica e caracterizada por átomos de 

carbono divalentes dispostos em série (Figura 5). 

 

    Figura 5 - Estrutura química da anfotericina e nistatina, respectivamente. 

 

    Fonte: Odds et al. (2003). 

 

Os derivados poliênicos (anfotericina B e nistatina) ligam-se ao ergosterol presente na 

membrana celular fúngica, onde interferem na permeabilidade e nas funções de transporte 

(Figura 6). Sua propriedade mais importante é a sua capacidade de formar grandes poros ou 

canais transmembranares que resultam no aumento da permeabilidade celular da membrana 

fúngica, causando alterações graves no equilíbrio iônico e, por conseguinte, em uma grande 

perda de uma variedade de pequenas moléculas e eletrólitos do meio intracelular, em especial 

a perda de K+ intracelular, que altera a homeostase do micro-organismo (BENNETT, 2011; 

COWEN; STEINBACH, 2008). 

A anfotericina B é uma droga antifúngica que foi descoberta por Gold et al. em 1956, 

a partir do actinomiceto Streptomyces nodosus. Esta droga, até os dias atuais, tem sido muito 

empregada no tratamento das micoses profundas, podendo ser utilizada tanto sozinha como 

associada a outros antifúngicos (ROCHA; SIDRIM, 2012). 

A anfotericina B possui ação seletiva, ligando-se avidamente às membranas dos 

fungos e de alguns protozoários, menos avidamente às células dos mamíferos e não se ligando 

de forma alguma às bactérias. A base dessa especificidade relativa é a grande avidez do 

Polienos 

Anfotericina B Nistatina 
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fármaco pelo ergosterol, o principal esterol da membrana fúngica que não é encontrado nas 

células animais (onde o colesterol é o principal esterol) (RANG et al., 2011).  

 

                           Figura 6 - Mecanismo de ação dos derivados poliênicos. 

 
                          Fonte: Rocha e Sidrim (2012). 

 

A molécula de ergosterol do fungo tem uma estrutura tridimensional cilíndrica, ao 

contrário do colesterol, o maior esterol em membranas de mamíferos - que tem uma forma 

sigmoide (Figura 7). Esta diferença conformacional é provavelmente suficiente para explicar 

a maior afinidade de ligação da anfotericina B sobre o ergosterol comparado ao colesterol 

(ODDS et al., 2003). 

A anfotericina B é ativa contra a maioria dos fungos e das leveduras, e é o padrão-ouro 

para o tratamento das infecções disseminadas causadas por vários fungos, incluindo 

Aspergillus e Candida (RANG et al., 2011). Contudo, alguns isolados de Candida lusitaniae 

têm apresentado resistência à anfotericina B (BENNETT, 2011; ROCHA; SIDRIM, 2012). 

O efeito adverso mais comum e mais grave da anfotericina B é a toxicidade renal. Para 

superar a toxicidade da anfotericina B, uma variedade de versões reformuladas do agente tem 

sido introduzida. Elas provavelmente reduzem a nefrotoxicidade, diminuindo a velocidade à 

qual a anfotericina B é entregue aos rins. Estas formulações (lipossomo-encapsuladas e com 

complexos lipídicos) são consideravelmente mais caras (principal fator limitante ao uso 

dessas novas formulações) e não possuem eficácia maior que o fármaco nativo, entretanto, 

causam poucas reações adversas (BENNETT, 2011; RANG et al., 2011). Assim sendo, estas 

preparações lipídicas têm menor toxicidade que a anfotericina B convencional, podendo 

representar uma alternativa eficaz para determinados pacientes. 
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Figura 7 - Visualização do agente antifúngico polieno - anfotericina B, 
ergosterol e colesterol em três dimensões. O ergosterol mantém uma 
forma cilíndrica em todas as rotações e liga-se melhor ao lado hidrofóbico 
(da direita) da molécula de anfotericina B do que o colesterol, com a sua 
estrutura sigmoide. A afinidade de ligação diferencial da anfotericina B 
para os dois esteróis é a base de sua ação antifúngica seletiva. 

 
                Fonte: Odds et al. (2003). 

 

A nistatina também é um antifúngico macrolídeo poliênico, isolado do Streptomyces 

noursei, descoberto em 1951, com estrutura similar à da anfotericina B e com o mesmo 

mecanismo de ação. Seu uso é limitado principalmente ao tratamento de infecções de pele, 

das membranas mucosas e do trato gastrintestinal causada por espécies do gênero Candida. 

Encontra-se disponível principalmente sob a forma de pomadas e cremes vaginais, pois não é 

absorvida pelo trato gastrintestinal (RANG et al., 2011; ROCHA; SIDRIM, 2012). 

 

2.3.2 Derivados Azólicos 

 

Os antifúngicos azóis formam um grupo de compostos sintéticos heterocíclicos, com 

estruturas químicas semelhantes, sendo caracterizados por um anel pentagonal na estrutura 

molecular (Figura 8). Constituem a maior classe de agentes antifúngicos para utilização 

clínica (ODDS et al., 2003). 

Os antifúngicos azóis abrangem duas grandes classes, os imidazóis e os triazóis, que 

compartilham o mesmo espectro de atividade antifúngica e mecanismo de ação. Os primeiros 

possuem três átomos de carbono e dois de nitrogênio no anel azólico, enquanto que os 

triazólicos possuem dois de carbono e três de nitrogênio. Os triazóis sistêmicos são 

metabolizados mais lentamente e exercem menos efeitos sobre a síntese de esterol humano do 

que os imidazóis (BENNETT, 2011). Os azóis geralmente exercem ação fungistática contra 
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leveduras, tais como espécies de Candida, mas fungicida contra fungos filamentosos, como 

infecções por Aspergillus (COWEN; STEINBACH, 2008; SHAPIRO; ROBBINS; COWEN, 

2011). Ainda de acordo com Cowen e Steinbach (2008), este delicado ponto clínico é crucial 

quando se tratar um paciente com profunda leucopenia (redução no número de células brancas 

do sangue), onde o prescritor se baseia unicamente na natureza fungicida do antifúngico para 

eficácia, uma vez que a imunidade do hospedeiro está ausente. 

 

    Figura 8 - A e B Fórmula estrutural dos principais derivados azólicos.  

 
 Fonte: Rocha e Sidrim (2012). 

 

O principal efeito dos azóis é a inibição da demetilação do lanosterol na via 

biossintética do ergosterol, o que altera a permeabilidade da membrana e a viabilidade 

fúngica. 

Os azóis interferem na síntese do ergosterol, o principal esterol na membrana celular 

fúngica. Esta interferência se processa pelo bloqueio da enzima lanosina 14-α-demetilase, 

presente no citocromo P450- Erg11p ou Cyp51p da célula fúngica, que é responsável pela 

conversão do lanosterol em ergosterol. Por conseguinte, impede a demetilação do precursor 

lanosterol em ergosterol (Figura 9). Assim, comprometem a biossíntese do ergosterol e levam 

Miconazol Cetoconazol 

Fluconazol 
Itraconazol 

Voriconazol 
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ao acúmulo de lanosterol (14α-metilesterol). Essa propriedade dos azois – a depleção de 

ergosterol - altera a função da membrana celular, aumentando sua permeabilidade e 

interferindo na ação das enzimas associadas à membrana. O efeito final é a inibição da 

replicação (BENNETT, 2011; COWEN; STEINBACH, 2008). Os azóis também inibem a 

transformação das células de levedura em hifas – a forma invasiva e patogênica. A depleção 

do ergosterol reduz os locais de ligação da anfotericina B (RANG et al., 2011).  

 

         Figura 9 - Mecanismo de ação dos derivados azólicos.  

 ESQUALENO     
 ↓     
 ESQUALENO 

2,3 EPÓXIDO 
    

 ↓     
 LANOSTEROL → EBURICOL → OBTUSIFOLIOL 

 
AZÓLICOS Θ→ ↓ 14-α-DEMETILASE 

 

 
↓ ∆7- ∆8-ISOMERASE 

 
↓ 

 4,14 DIMETIL-
ZIMOSTEROL 

 4,4 METIL-
FECOSTEROL 

 OBTUSIFOLIOL 

  
↓ ∆14- REDUTASE 

 

 
↓ 

  
↓ 

 ZIMOSTEROL → ERGOSTEROL ← 14 METIL-
FECOSTEROL 

           

            Fonte: Adaptado de Rocha e Sidrim (2012). 

 

O principal mecanismo de resistência aos azóis em C. albicans é a acumulação de 

mutações em ERG11, o gene que codifica a enzima alvo, Erg11 ou 14α-demetilase 

(BENNETT, 2011).  

A terapêutica antifúngica teve um grande impulso com a descoberta da propriedade 

antimicótica do benzimidazol. A partir de então, vários estudos foram conduzidos na tentativa 

de descobrir outros derivados azólicos com essa atividade. Assim sendo, surgiram 

inicialmente os derivados imidazólicos, como: miconazol (1967), clotrimazol (1969), 

econazol (1975), isoconazol (1979), ticonazol (1979), cetoconazol (1981), tioconazol (1984), 

oxiconazol (1986), etc. e, posteriormente, com o avanço das pesquisas nessa linha, 

descobriram-se os derivados triazólicos, como, por exemplo: fluconazol (1990), itraconazol 

(1992), voriconazol (2002), ravuconazol e posaconazol (em estudo clínico - em ensaios de 

fase III nos EUA), que, por sua vez, além de exercerem menos efeitos deletérios no 
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hospedeiro, apresentam propriedades farmacocinéticas mais favoráveis produzindo assim, 

uma terapia antifúngica mais segura e eficaz (ROCHA; SIDRIM, 2012). 

Os principais derivados imidazólicos em uso clínico são: miconazol, clotrimazol, 

econazol, bifonazol, isoconazol, cetoconazol, tioconazol, oxiconazol, sertaconazol e 

terconazol. Destes, apenas o cetoconazol e o miconazol são administrados pelas vias tópica e 

parenteral, sendo os demais imidazóis apenas de uso tópico. Quanto à outra classe, os triazóis, 

por sua vez, são empregados tanto por via oral como por via endovenosa (ROCHA; SIDRIM, 

2012). 

Recentemente, foi investigado o mecanismo de ação do efinaconazol, um novo 

antifúngico triazol, contra Trichophyton mentagrophytes e C. albicans. O mecanismo de ação 

primário do efinaconazol é o bloqueio da via da biossíntese do ergosterol, conduzindo a 

alterações degenerativas secundárias. A referida droga diminuiu a produção de ergosterol de 

forma dose-dependente e acumulou 4,4-dimetilesterol e 4-α-metilesterol em concentrações 

abaixo de suas CIMs (TATSUMI  et al., 2013). 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE PRODUTOS NATURAIS  

 

Os produtos naturais e seus derivados têm sido reconhecidos por muitos anos como 

fontes de agentes terapêuticos e de diversidade estrutural (LAHLOU, 2013). Durante a última 

década, as plantas medicinais - com as características de vários constituintes, ações e alvos - 

têm se expandido a nível mundial e ganhou popularidade considerável. Assim sendo, os 

produtos naturais à base de plantas fornecem uma fonte inigualável de diversidade química 

para a descoberta de moléculas biologicamente ativas importantes e interessantes (LI, 2010). 

O termo fitoterapia refere-se à terapêutica que utiliza os medicamentos cujos 

constituintes ativos são plantas ou derivados vegetais, e que tem a sua origem no 

conhecimento e no uso popular. As plantas utilizadas para esse propósito são tradicionalmente 

denominadas medicinais (BRASIL, 2010). 

As plantas medicinais são aquelas capazes de aliviar ou curar doenças e que soma 

longa tradição de uso como remédio em uma população ou comunidade. Para usá-las, é 

preciso conhecer a planta e saber onde colher e como prepará-la. Quando a planta medicinal é 

industrializada para se obter um medicamento, tem-se como resultado o fitoterápico. O 

processo de industrialização evita contaminações por micro-organismos, agrotóxicos e 

substâncias estranhas, garantindo a qualidade e a eficácia do uso. Todo medicamento 
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fitoterápico deve ser produzido em laboratório autorizado e obter registro na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) antes de ser comercializado (BRASIL, 2002).  

A Anvisa publicou no dia 13 de maio de 2014 a Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) Nº 26/2014 (BRASIL, 2014) que define os fitoterápicos industrializados, criando a 

categoria de produtos tradicionais fitoterápicos e, estabelecendo regras para o registro e 

comercialização destes e dos medicamentos fitoterápicos. Assim sendo, são considerados 

medicamentos fitoterápicos aqueles que são obtidos empregando-se exclusivamente matérias-

primas ativas vegetais, cuja eficácia e segurança sejam baseadas em evidências clínicas e que 

sejam caracterizados pela constância de sua qualidade. Já, os produtos tradicionais 

fitoterápicos são aqueles obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais 

cuja segurança e efetividade sejam baseadas em dados de uso seguro e efetivo publicados na 

literatura técnico-científica e que sejam concebidos para serem utilizados sem a vigilância de 

um médico para fins de diagnóstico, de prescrição ou de monitorização. Portanto, não são 

considerados medicamentos fitoterápicos ou produtos tradicionais fitoterápicos aqueles que, 

na sua composição, inclua substâncias ativas isoladas ou altamente purificadas, sejam elas 

sintéticas, semissintéticas ou naturais, nem as associações dessas com outros extratos, sejam 

eles vegetais ou de outras fontes, como a animal (BRASIL, 2014).  

Quanto se trata de plantas medicinais, fitoterápicos e drogas vegetais frequentemente 

existe uma grande confusão entre os conceitos. Desse modo, abaixo são descritas algumas 

definições adotadas pela Anvisa (BRASIL, 2014).  

a) Planta medicinal: espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com fins 

terapêuticos. É aquela usada tradicionalmente com finalidade terapêutica. 

b) Planta medicinal fresca: planta medicinal usada logo após a colheita/coleta sem 

passar por qualquer processo de secagem. 

c) Droga vegetal: planta medicinal, ou suas partes, que contenham as substâncias ou 

classes de substancias responsáveis pela ação terapêutica, após processos de 

coleta/colheita, estabilização e secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, 

triturada ou pulverizada. Assim sendo, a droga vegetal é constituída da planta ou 

parte da planta medicinal seca, inteira ou rasurada (partida em pedaços menores). 

d) Derivado vegetal: produto da extração da planta medicinal in natura ou da droga 

vegetal, que contenha as substâncias responsáveis pela ação terapêutica, podendo 

ocorrer na forma de extrato, tintura, alcoolatura, óleo fixo e volátil, cera, exsudato, 

dentre outros;  
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e) Matéria-prima vegetal: compreende a planta medicinal, a droga vegetal ou o 

derivado vegetal.  

Segundo Maciel et al. (2002), as pesquisas com plantas medicinais abrangem as 

seguintes áreas científicas: química orgânica de produtos naturais: fitoquímica (extração, 

isolamento, purificação e caracterização de princípios ativos); química orgânica sintética 

(transformações químicas de princípios ativos); farmacologia (estudo farmacológico de 

extratos e dos constituintes químicos isolados); química medicinal e farmacologia (estudo da 

relação estrutura/atividade e dos mecanismos de ação dos princípios ativos); etnobotânica 

(investigação da medicina tradicional e popular) e por fim, a operação de formulações para a 

produção de fitoterápicos.  

No início da década de 90, em 1991, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

reforçou a importância da contribuição da medicina tradicional na prestação de assistência 

social, em especial, às populações que têm pouco acesso aos sistemas de saúde. Além disso, 

foi sugerido também que os produtos naturais, em particular os derivados de plantas, 

poderiam conduzir ao descobrimento de novas ferramentas terapêuticas. Desse modo, tais 

produtos são reconhecidamente importantes para a pesquisa farmacológica e no 

desenvolvimento de novos fármacos (BRASIL, 2006). De acordo com a OMS, em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, aproximadamente 80% da população continuam 

completamente dependentes da medicina tradicional (popular) utilizando vegetais como fonte 

de cuidados primários de saúde (BRASIL, 2006; BRAZ FILHO, 2010). No Brasil, não se 

sabe exatamente o número de pessoas que fazem uso das plantas, mas, seguramente, essa 

tendência mundial também é seguida, variando desde o consumo da planta fresca e 

preparações extemporâneas, até o fitoterápico (CARVALHO et al., 2007). 

Dos 252 medicamentos considerados básicos e essenciais pela OMS, 11% são 

exclusivamente de origem vegetal e um número significativo são drogas sintéticas obtidas de  

precursores naturais. Estima-se que pelo menos 25% das drogas prescritas em todo o mundo 

são derivados de plantas medicinais (BRASIL, 2012; RATES, 2001). Contudo, este número 

aumentou nos últimos anos. Segundo Li (2010), mais de 50% das drogas introduzidas no 

mercado durante os últimos 20 anos, são provenientes direta ou indiretamente de produtos 

naturais vegetais.  

O crescente aumento pela procura e consumo de produtos alternativos deve-se a várias 

razões. As principais causas são: a medicina convencional ineficiente, abusiva e/ou pelo uso 

incorreto de drogas sintéticas com efeitos secundários; além disso, uma grande parte da 

população mundial não tem acesso ao tratamento farmacológico convencional e a medicina 
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popular sugere que produtos “naturais” são inofensivos (RATES, 2001). Essa teoria da 

inofensividade dos produtos naturais é bastante difundida na população, pois ainda existe a 

crença popular de que não há nenhum efeito prejudicial com o emprego de tais produtos, onde 

muitas vezes, as pessoas consomem de forma indiscriminada. Assim sendo, a recomendação é 

de sempre buscar orientação de um profissional da saúde e evitar a automedicação, já que o 

“natural” pode também fazer mal; o “natural” não significa “inofensivo”. 

O uso de plantas medicinais e fitoterápicos deve se dar de maneira correta, de forma 

orientada, para que o uso inadequado não ocasione problemas à saúde do indivíduo, tais 

como, a ineficácia terapêutica e reações adversas severas, dependendo da forma de uso. 

Assim, é importante que seja realizado o controle sanitário destes produtos e, principalmente, 

a conscientização da população sobre seus riscos, visto que a ideia de que produto de origem 

natural não faz mal à saúde ainda encontra-se amplamente disseminada (CARVALHO et al., 

2007), com o pensamento de que “se é natural pode não fazer bem, mas mal também não 

fará”. Na prática, não é bem assim, esta crença é um mito muito perigoso. Quando se trata de 

plantas medicinais basta ter a consciência de que não são desprovidas de efeitos, sejam eles 

benéficos ou maléficos.  

Substâncias derivadas de plantas são utilizadas no tratamento de várias doenças, 

contudo, o potencial de uso como fonte de novas drogas é ainda pouco explorado. Das 

250.000-500.000 espécies de plantas estimadas no mundo, apenas uma pequena porcentagem 

tiveram suas propriedades farmacológicas estudadas, nas quais, em muitos casos, existem 

apenas estudos preliminares (RATES, 2001). Segundo Braz Filho (2010), estima-se que 

somente de 5-15% destas espécies foram investigadas, restando assim, uma fonte natural de 

inúmeros organismos vivos contendo significativo número de substâncias inéditas e forte 

potencial de produtos naturais bioativos, incluindo-se fontes de matérias-primas para o 

desenvolvimento de modernas drogas terapêuticas. No Quadro 1 são mostrados alguns 

estudos que destacam a ação dos produtos naturais sobre Candida spp. 

Diante da contextualização abordada, o tema referente às infecções fúngicas 

apresentam um problema único, pois tanto o hospedeiro mamífero quanto os fungos invasores 

são eucarióticos, tornando difícil desenvolver antifúngicos específicos que visem 

seletivamente apenas o agente patogênico (KHAN; AHMAD; CAMEOTRA, 2013). Nesta 

perspectiva, existe uma procura crescente por agentes antifúngicos novos e eficazes, 

justificando a intensa busca por novos medicamentos de várias fontes, incluindo produtos 

naturais que são mais eficazes e menos tóxicos do que aqueles já em uso (KHAN; AHMAD; 

CAMEOTRA, 2013; RAJPUT; KARUPPAYIL, 2013).  Compostos antifúngicos de origem 
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natural, tais como os terpenos, têm recebido muita atenção nos últimos tempos por serem 

promissoras ferramentas terapêuticas no tratamento de infecções fúngicas e pelo seu 

reconhecido poder antimicrobiano. 

 

Quadro 1 - Estudos mostrando a ação de produtos naturais sobre Candida spp. 

Produtos naturais Espécies de 

Candida 

Atividade Autores Publicação 

Fitoconstituintes α-
pineno, β-pineno, 
citral e eugenol 

C. albicans, C. 
tropicalis, C. 
guilliermondii, C. 
tellatoidea, C.krusei 
e C. parapsilosis 

Os fitoconstituintes 
mostraram eficácia para 
provocar um alto efeito 
fungicida em curto tempo 
de ação. 
 

Lima et al. 
(2005) 

Revista Brasileira de 
Ciências Farmacêuticas 

Óleo essencial de 
Eucalyptus globulus 
L. (Eucalipto) 

C. albicans, C. 
tropicalis, C. 
guilliermondii e 
C.krusei 

Atividade antifúngica. Castro e 
Lima (2010) 

Revista de Odontologia 
da UNESP 

Óleos essenciais C. albicans e C. 
tropicalis 

Atividade antifúngica. Castro e 
Lima (2011) 

Pesquisa Brasileira em 
Odontopediatria e 
Clínica Integrada 

Óleo essencial de 
Cymbopogon 
winterianus 
(Citronela) 

 
C. albicans 

Atividade antifúngica 
dependente da 
concentração, cujo 
comportamento foi 
similar a anfotericina B e 
nistatina. 
 

Oliveira et 
al. (2011) 

Brazilian Journal of 
Microbiology 

Citral C. albicans Ação antifúngica. O 
mecanismo não envolveu 
a parede celular ou 
ligação ao ergosterol. 
 

Lima et al. 
(2012) 

Pharmaceutical 
Biology 

Óleo essencial de 
Eugenia 
caryophyllata 
(Cravo-da-índia) 

C. tropicalis Forte atividade 
antifúngica. 

Mendes et 
al. (2012) 

Boletín 
Latinoamericano y del 
Caribe de Plantas 
Medicinales y 
Aromáticas 

Óleo essencial de 
Rosmarinus 
officinalis (Alecrim) 

C. albicans Efeito 
inibitório sobre Candida 
albicans 

Moreira et 
al. (2012) 

International Journal of 
Dentistry 

Óleos essenciais Candidas não 
albicans 

Ação antifúngica Abrantes et 
al. (2013) 

Revista Brasileira de 
Farmácia 

Tintura de Schinus 
terebinthifolius 
(Aroeira) 

C. albicans Ação sobre a parede 
celular.  
Redução de pseudo-hifas, 
clamidoconídios e 
blastoconídios. 

Alves et al. 
(2013) 

Acta Odontologica 
Scandinavica 

Óleo essencial de 
Cinnamomum 
zeylanicum 
(Canela). 

C. albicans, C. 
tropicalis e C. krusei 

Possível ação sobre a 
parede celular fúngica. 

Castro e 
Lima (2013) 

Brazilian Archives of 
Biology and 
Technology 

Carvacrol C. albicans Atua por ligação a 
esteróis na membrana 
celular fúngica. 

Lima et al. 
(2013) 

Journal of Essential Oil 
Research 
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Quadro 1 - Estudos mostrando a ação de produtos naturais sobre Candida spp. Continua. 

Terpenoides Candidas 
causadoras de 
infecções 
hospitalares 

Ação antifúngica. Viriato 
(2014) 

O Mundo da Saúde 

 

 

2.4.1 Óleos essenciais e terpenos 

 

Os óleos essenciais são misturas complexas de substâncias voláteis, naturais, 

caracterizados pelo odor forte e são originados das plantas aromáticas como metabólitos 

secundários. Podem ser sintetizados por todos os órgãos da planta, ou seja, brotos, flores, 

folhas, caules, galhos, sementes, frutas, raízes, cascas, e são armazenados em células 

secretoras, cavidades, canais ou células epidérmicas. Eles são líquidos, voláteis, límpidos e 

raramente coloridos, lipossolúveis e solúveis em solventes orgânicos, como álcool e éter. 

Normalmente são obtidos por destilação a vapor e na maioria das vezes apresentam uma 

densidade menor que a da água (BAKKALI et al., 2008). Frutuoso et al. (2013) 

complementam que os óleos essenciais podem ser obtidos por diferentes técnicas, sendo as 

mais utilizadas: extração por arraste a vapor, hidrodestilação, prensagem a frio, extração por 

solventes orgânicos, por alta pressão ou por CO2 supercrítico. 

Os óleos essenciais são misturas de substâncias voláteis sintetizadas por plantas 

aromáticas, podendo conter cerca de 20 a 60 componentes em concentrações bastante 

diferentes. Destes, dois ou três podem ser considerados componentes majoritários por estarem 

em concentrações bastante elevadas (20 a 70%) em comparação com outros componentes 

presentes em quantidades mínimas. Geralmente, estes componentes majoritórios determinam 

as propriedades biológicas do óleo essencial (BAKKALI et al., 2008). 

A grande maioria dos óleos essenciais é constituída de derivados fenilpropanóides ou 

de terpenos, sendo estes últimos, os predominantes (SIMÕES; SPITZER, 2010). Os terpenos 

são formados pela condensação de várias unidades de carbono (C5) chamadas isopreno 

(C5H8), que, por sua vez, origina-se biossinteticamente a partir do isopentilpirofosfato (IPP), 

que é o percursor destes compostos. O IPP é produzido a partir do ácido mevalônico. O 

isopreno é um composto orgânico da classe dos alcadienos, que são hidrocarbonetos 

insaturados com duas ligações duplas. A nomenclatura oficial desse composto é 2-metil-1, 3-

butadieno (Figura 10). 
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                                              Figura 10 - Estrutura química do isopreno. 
 

 
                                                     Fonte: Próprio autor 
 

Os terpenos podem ser classificados de acordo com o número de unidades de isopreno 

em: hemiterpenos (C5), monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20), 

triterpenos (C30), tetraterpenos (C40) e seus derivados oxigenados (terpenoides). Os 

monoterpenos são formados a partir do acoplamento de duas unidades de isopreno (C10) e 

são as moléculas mais representativas constituindo 90% de óleos essenciais, e dotados de uma 

grande variedade estrutural (BAKKALI et al., 2008). 

Citral é o nome dado a mistura de dois monoterpenos aldeídos acíclicos isoméricos: 

geranial (trans-citral, citral A) e neral (cis-citral, citral B) (Figura 11). Normalmente um 

isômero não ocorre sem o outro (LEWINSOHN et al., 1998; RODOV et al., 1995). Devido ao 

seu aroma de limão, o citral tem grande importância nas indústrias de alimentos e aromas. Ele 

também é utilizado como matéria prima em indústrias farmacêuticas, de cosméticos e de 

perfumes DAWSON, 1994; MARQUES et al., 2013). 

 
                             Figura 11 - Estrutura química do citral. 

 
                            Fonte: Silva et al. (2008). 

 

Há relatos de que o citral (25-200 µg/mL) e o óleo de capim-limão - Cymbopogon 

citratus (100 µg/mL) exibiram atividade antifúngica, inibindo o crescimento micelial de C. 

albicans, sugerindo o valor potencial deste óleo, para o tratamento de candidíase vaginal ou 

oral. Cymbopogon citratus é uma planta aromática cultivada para produção comercial de óleo 
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essencial, conhecido internacionalmente como óleo de Lemongras (GUIMARÃES et al., 

2008). A referida é conhecida popularmente no Brasil como capim-limão, capim-santo ou 

capim-cidreira. Pertence à família Poaceae, subfamília Panicoideae. 

 O constituinte majoritário do óleo de C. citratus, o citral, é considerado o responsável 

pelas atividades atribuídas a este óleo essencial, tais como germicidas, repelentes de insetos, 

aplicações na indústria farmacêutica, alimentícia, dentre outras (GUIMARÃES et al., 2008). 

Neste contexto, Abe et al. (2003) reiteram que o óleo de capim-limão é caracterizado por 

compostos monoterpenos, e o citral é o principal componente presente em níveis de 

aproximadamente 80%. De modo similar Billerbeck et al. (2001) demonstraram que o citral 

foi responsável por 70-80% da atividade antifúngica do óleo essencial de C. citratus.  

Vários outros estudos relatam a atividade do citral, cujo potencial antimicrobiano já é 

conhecido. A atividade antimicrobiana do citral foi confirmada in vitro contra S. cerevisiae 

(BELLETTI et al., 2004) e foi atribuída à alta concentração de citral.  

Silva et al. (2008) demonstraram que o citral exibiu uma significativa atividade in 

vitro contra C.glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis e especialmente espécies de 

C. albicans. Além disso, estudos têm demonstrado que o citral pode também ser utilizado 

como droga anti-protozoário. Cardoso e Soares (2010) demonstraram que o citral bloqueou 

efetivamente a diferenciação de epimastigota para tripomastigota (metaciclogênese) de 

Trypanosoma cruzi in vitro, podendo o citral ser um bom candidato à droga inibitória para 

novos estudos que analisam o processo de metaciclogênese de T. cruzi. 

O geraniol é um monoterpeno acíclico com um grupo hidroxila e com duas duplas 

ligações (Figura 12).  

                                      Figura 12 - Estrutura química do geraniol. 

 
                                      Fonte: Próprio autor. 
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O produto referido como “geraniol” é uma mistura de dois isômeros cis-trans, onde o 

isômero trans é chamado geraniol e o cis é chamado por nerol (CHEN; VILJOEN, 2010). O 

geraniol está presente em um grande número tecidos vegetais. Normalmente, é encontrado 

juntamente com geranial e neral (isômeros do citral), que são os produtos da oxidação do 

geraniol (IIJIMA et al., 2004). 

O geraniol é um dos principais componentes do óleo de gerânio compreendendo cerca 

de 20%. O óleo de gerânio (Pelargonium hortorum) é um dos óleos essenciais mais populares 

na aromaterapia, e tradicionalmente tem sido utilizado para a candidíase vaginal 

(MARUYAMA et al., 2008).  

Além de seu odor agradável, o geraniol é conhecido por possuir propriedades 

inseticidas e repelentes, sendo utilizado como um agente natural no controle de pragas, 

exibindo baixa toxicidade para mamíferos e biodegradabilidade. Tem sido sugerido que o 

geraniol representa uma nova classe de agentes quimiopreventivos contra o câncer. Outras 

atividades biológicas, tais como antimicrobiana, antioxidantes, anti-inflamatória e alguns 

efeitos vasculares também foram investigados (CHEN; VILJOEN, 2010). 

Vários estudos tem comprovado a ação antimicrobiana do geraniol.  Mesa-Arango et 

al. (2009) mostraram atividade antifúngica do geraniol contra cepas de C. parapsilosis, C. 

krusei, Aspergillus flavus e Aspergillus fumigatus. Estudo anterior mostrou que baixas doses 

de óleo de gerânio e seu principal componente geraniol em combinação com a lavagem 

vaginal exibiram tanto atividade anti-inflamatória como anti-Candida, no tratamento de 

candidíase vaginal em modelos similares (MARUYAMA et al., 2008). 

Marcos-Arias et al. (2011) demonstraram a atividade antifúngica do geraniol contra C. 

albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. guilliermondii, C. parapsilosis, C. dubliniensis e C. 

krusei isolados de usuários de próteses. Estes autores mostraram que o geraniol apresentou 

importante atividade in vitro contra isolados de Candida sensíveis dose-dependente e 

resistentes ao fluconazol. Além disso, outro estudo relatou que o geraniol mostrou uma CIM 

de 100 µg/mL contra Streptococcus mutans, a principal causadora das cáries dentárias, 

indicando que o composto pode ser utilizado para a preparação de diferentes formulações para 

cárie dentária (SINGH et al., 2012).  

Dalleau et al. (2008) demonstraram que o geraniol foi capaz de reduzir de forma 

significativa o desenvolvimento de biofilme de cepas de C. albicans, apresentando uma das 

mais fortes atividades antibiofilme. O referido composto induziu inibição de biofilme > 80% 

quando utilizado em concentrações de 0,06%. De acordo com Zore et al. (2011b), o 
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mecanismo de atividade anti-Candida do geraniol parece estar associado com danos na 

integridade da membrana. 

 

2.4.1.1 Mecanismo de ação dos monoterpenos 

 

Numerosos óleos essenciais têm sido testados para atividade antimicrobiana in vivo e 

in vitro e alguns mostraram ser potenciais agentes antifúngicos.  Seu mecanismo de ação 

parece ser predominantemente nas membranas celulares, dependendo da estrutura e das 

propriedades físico-químicas dos componentes que podem então afetar a função de várias 

estruturas moleculares das membranas, sistemas de transporte, enzimas, canais iônicos ou 

receptores (SAAD; MULLER; LOBSTEIN, 2013).  

Tem sido mostrado que os óleos essenciais, agem por meio de suas frações lipofílicas 

sobre as porções lipídicas das membranas celulares e, por conseguinte, alteram a atividade dos 

canais de cálcio tipo L, inibindo-os. A inibição destes canais está envolvida no efeito 

cardiodepressivo provocada pelo óleo essencial de Alpinia speciosa no coração de ratos 

(SANTOS et al., 2011).  

Os monoterpenos possuem efeito fungitóxico, e seu mecanismo de ação envolve, 

principalmente, efeitos tóxicos à estrutura e à função da membrana celular. De fato, devido ao 

seu caráter lipofílico, os monoterpenos irão, preferencialmente, se deslocar da fase aquosa em 

direção às estruturas da membrana (SIKKEMA et al., 1995). Isto resulta no aumento da 

fluidez e permeabilidade da membrana, perturbação das proteínas incorporadas à membrana, 

inibição da respiração e alteração no processo de transporte de íons (SIKKEMA et al., 1995; 

TROMBETTA et al., 2005). 

Toscan (2010), demostrou que C. albicans e S. cerevisiae quando tratadas com a CIM 

de monoterpenos (citral, citronelal, citronelol e geraniol) tiveram a respiração inibida. Além 

disso, as drogas foram capazes de induzir a perda de componentes celulares nas referidas 

leveduras.  

Complementando a afirmação descrita acima, Pereira (2012) investigou a atividade 

antifúngica dos monoterpenos citrolenal, geraniol e citronelol frente a cepas de Trichophyton 

rubrum. Os resultados dos ensaios sobre a membrana plasmática mostraram que o geraniol e 

o citronelol provocaram liberação de material intracelular, formaram complexos com o 

ergosterol e diminuíram o conteúdo de ergosterol.  

Trombetta et al. (2005) estudaram a eficácia antimicrobiana de três monoterpenos 

(acetato de linalila, mentol e timol) contra a bactéria gram-positiva Staphylococcus aureus e a 
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bactéria gram-negativa Escherichia coli. O efeito antimicrobiano foi devido, pelo menos 

parcialmente, a uma perturbação da fração lipídica da membrana plasmática dos micro-

organismos, o que resultou em alterações da permeabilidade da membrana e liberação de 

materiais intracelulares. Esteve relacionado também às características físico-químicas das 

drogas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

  

3.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

As atividades laboratoriais propostas neste estudo foram realizadas no Laboratório de 

Micologia (LM) do Departamento de Ciências Farmacêuticas, do Centro de Ciências da 

Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). As atividades foram realizadas 

durante o período de janeiro a outubro de 2013. 

 

3.2 TRIAGEM MICROBIOLÓGICA 

 

Para avaliação da atividade antifúngica, realizou-se uma triagem dos monoterpenos 

citral, p-cimeno, geraniol, óxido de linalol, β-citronelol, timol, α-pineno, linalol e terpinoleno 

pela técnica de microdiluição em caldo, conforme metodologia descrita no item 3.8. Os 

monoterpenos citral e geraniol foram selecionados por apresentarem elevada atividade 

antifúngica sobre 12 cepas testadas.  

 

3.3 MONOTERPENOS 

 

Os monoterpenos citral e geraniol utilizados nesta pesquisa foram adquiridos da 

Sigma-Aldrich® Ltda (São Paulo, SP, Brasil). Os monoterpenos foram testados na 

concentração inicial de 1024 µg/mL (a partir de onde foram feitas diluições seriadas em razão 

de dois) e solubilizado em Tween 80 e dimetilsulfóxido (DMSO) numa proporção de até 10% 

do volume final. A mistura foi mantida sob constante agitação, por 3 minutos, em aparelho 

Vortex (Fanem® Ltda, Guarulhos, SP, Brasil). O DMSO e Tween-80 foram adquiridos, 

respectivamente do Labsynth® produtos para Laboratórios Ltda (Diadema, SP, Brasil) e 

Vetec® Química Fina Ltda (Duque de Caxias, RJ, Brasil).  

 

3.4 ANTIFÚNGICOS SINTÉTICOS PADRÃO 

 

Para controle da avaliação da atividade antifúngica foram utilizados como padrão 

anfotericina B e fluconazol, obtidos da Sigma-Aldrich® Ltda (São Paulo, SP, Brasil).  
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3.5 MEIOS DE CULTURA 

 

Para testar a atividade biológica dos monoterpenos foram utilizados os seguintes 

meios de cultura: o meio sólido ágar Sabouraud Dextrose (ASD) foi adquirido da Difco 

Laboratories® (Detroit, MI, EUA), ágar-fubá da HiMédia Laboratories® (Mumbai, MH, Índia) 

e o meio desenvolvido pelo Instituto Roswell Park Memorial (RPMI-1640, do inglês Roswell 

Park Memorial Institute) com L-glutamina e sem bicarbonato de sódio foi obtido da Sigma-

Aldrich® Ltda (São Paulo, SP, Brasil). Eles foram preparados e usados conforme as instruções 

do fabricante. Os meios de cultura foram solubilizados em água destilada e esterilizados por 

autoclavação, a 121ºC, 1,0 atm por 15 minutos, de acordo com as instruções do fabricante.  

 

3.6 CEPAS FÚNGICAS 

 

Para os ensaios de atividade antifúngica, foram selecionadas dez (10) cepas de C. 

albicans e seis (6) de C. tropicalis obtidas da coleção do LM. Estas cepas foram originadas de 

amostras biológicas de secreção pulmonar, hemograma e hemocultura. Duas cepas padrão da 

American Type Culture Collection (ATCC) também foram utilizadas nos ensaios, além de 

uma cepa do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), conforme visualizado no Quadro 2.  

Todas as cepas foram mantidas em tubos de ensaios contendo ágar nutriente inclinado 

a temperatura de 4ºC, no LM. Culturas overnight inoculadas em ASD inclinado a 35°C foram 

utilizadas para preparar o inoculo fúngico a ser utilizado nos ensaios antimicrobianos. 

 

Quadro 2 - Cepas utilizadas nos ensaios biológicos para avaliação da atividade antifúngica.   

Leveduras Código de 

identificação 

Origem Amostra biológica 

ATCC 76485 American Type Culture 
Collection 

 

ICB 12 Instituto de Ciências 
Biológicas 

 

LM 11 Laboratório de Micologia Secreção pulmonar 

LM 14 Laboratório de Micologia Sangue 

LM 15 Laboratório de Micologia Secreção pulmonar 

LM 17 Laboratório de Micologia Sangue 

LM 70 Laboratório de Micologia Sangue 

LM 94 Laboratório de Micologia Secreção pulmonar 

 

 

 

 

 

 

Candida albicans 

LM 410 Laboratório de Micologia Secreção pulmonar 
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Quadro 2 – Cepas utilizadas nos ensaios biológicos para avaliação da atividade antifúngica. Continua 

Leveduras Código de 

identificação 

Origem Amostra biológica 

Candida albicans LM 520 Laboratório de Micologia Sangue 

ATCC 13803 American Type Culture 
Collection 

 

LM 24 Laboratório de Micologia Secreção pulmonar 

LM 118 Laboratório de Micologia Secreção pulmonar 

LM 190 Laboratório de Micologia Sangue 

LM 255 Laboratório de Micologia Sangue 

 

 

 

Candida tropicalis 

LM 282 Laboratório de Micologia Sangue 

 

 

3.7 PREPARO DO INÓCULO  

 

Os inóculos foram preparados de culturas recentes de C. albicans e C. tropicalis, 

semeados em ASD inclinado, pelo menos duas vezes para assegurar pureza e viabilidade das 

culturas jovens e incubados a 35ºC por 24-48 horas. Após incubação, foi transferido entre 4 a 

5 colônias de levedura com alça esterilizada para um tubo de ensaio estéril 16 x 150 mm 

(DPC Medlab Produtos Médicos Hospitalares, Curitiba, PR, Brasil), contendo 5 mL de soro 

fisiológico a 0,9% (Distributora Amaral Ltda - Farmax®, Divinópolis, MG, Brasil). A 

suspensão resultante foi agitada durante 15 segundos com o auxílio do aparelho Vortex 

(Fanem® Ltda, Guarulhos, SP, Brasil).  

A turbidez de cada suspensão foi ajustada a um tubo padrão (preparado por 

espectrofotometria) pelo método visual. A concentração final obtida foi de aproximadamente 

1-5 x 106 Unidades Formadoras de Colônias por mililitro (UFC/mL), compatível com a 

suspensão de sulfato de bário do tubo 0,5 da Escala de McFarland. A confirmação da 

concentração final foi feita por meio da contagem dos micro-organismos em câmara de 

Newbauer (CLEELAND; SQUIRES, 1991; CLSI, 2002; HADACEK; GREGER, 2000).  

 

3.8 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (CIM) 

 

A determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos terpenos citral e 

geraniol foi realizada pela técnica de microdiluição em caldo (CLSI, 2002), com adaptações. 

Foram utilizadas placas de microtitulação, de 96 cavidades, estéreis, de fundo em forma de 
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“U” e com tampa (Inlab® Diagnóstica-Alamar Tecno Científica Ltda, Diadema, SP, Brasil). 

As colunas – A a H corresponderam às cepas leveduriformes; as linhas - 1 a 12 - 

corresponderam às diluições seriadas dos monoterpenos, controle de crescimento das 

leveduras e do meio líquido. Inicialmente, foram distribuídos 100 µL de RPMI-1640 

duplamente concentrado em cada orifício da placa. Em seguida, foram distribuídos 100 µL da 

emulsão dos monoterpenos nos orifícios da primeira linha da placa, a uma concentração 

inicial de 2.048 µg/mL foi feita as diluições seriadas a uma razão de dois nas linhas 

subsequentes, no sentido vertical. Assim, obteve-se as concentrações de 1024 até 1 µg/mL. 

Por fim, em cada orifício de cada coluna foram dispensadas alíquotas de 10 µL do inóculo 

fúngico correspondente a cada uma das 16 cepas submetidas ao ensaio. Paralelamente, foi 

realizado o mesmo ensaio com os antifúngicos anfotericina B e fluconazol nas mesmas 

concentrações (CLEELAND; SQUIRES, 1991; CLSI, 2002; HADACEK; GREGER, 2000; 

KONEMAN et al., 2001).  

Para verificar a ausência de interferência nos resultados pelos agentes emulsificantes 

(DMSO e Tween 80) utilizados na preparação da emulsão, foi feito um controle de 

sensibilidade em que o RPMI-1640, DMSO (5%), Tween 80 (2,5%) e a suspensão fúngica 

foram adicionados aos poços. Um controle do micro-organismo (viabilidade das cepas) foi 

realizado, colocando-se 100 µL do RPMI-1640, 100 µL de água destilada estéril e 10 µL da 

suspensão fúngica. Um controle de esterilidade do meio foi também realizado, em que 200 µL 

do meio foi adicionado em um orifício, na ausência do inóculo fúngico. 

As placas foram assepticamente seladas e incubadas a 35ºC por 24-48 horas para ser 

realizada a leitura por meio da verificação visual do crescimento das leveduras. Para 

interpretação dos resultados, foi considerada como CIM a menor concentração dos 

monoterpenos que inibiu visivelmente o crescimento das cepas de leveduras, levando-se em 

consideração a formação ou não de aglomerados de células (“botão”) no fundo dos orifícios, 

quando comparado ao grupo controle. Os ensaios foram realizados em duplicata e o resultado 

expresso pela média aritmética das CIM’s obtidas nos dois ensaios. 

A atividade antimicrobiana dos monoterpenos foi interpretada (considerada ativa ou 

não), conforme os seguintes critérios: atividade forte/ótima/significante (CIM: <100 µg/mL); 

atividade moderada (CIM: 100-500 µg/mL); atividade fraca (CIM: 500-1000 µg/mL); produto 

inativo/sem efeito antimicrobiano (CIM: > 1000 µg/mL) (HOLETZ et al., 2002; MORALES 

et al., 2008) 
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3.9 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO FUNGICIDA MÍNIMA (CFM) 

 

A Concentração Fungicida Mínima (CFM) dos terpenos e dos antifúngicos foi 

determinada para as 16 cepas de Candida utilizadas neste estudo. A CFM para cada 

monoterpeno foi determinada conforme metodologia descrita por Ernst et al. (1996) e 

Espinel-Ingroff et al. (2002).  

Para determinar a CFM, após a leitura da CIM em 24-48 horas, uma alíquota de 1 µL 

referente a CIM, CIMx2 e CIMx4, foram subcultivados em placas de Petri descartáveis (90 x 

15 mm) (Inlab® Diagnóstica-Alamar Tecno Científica Ltda, Diadema, SP, Brasil) contendo 

ASD. Após 24-48 horas de incubação a 35ºC, a leitura da CFM foi realizada com base no 

crescimento dos controles. A CFM foi definida como a menor concentração do produto onde 

não ocorreu crescimento da levedura ou foi menor que 3 UFC por placa, resultando em 99,9% 

de atividade fungicida (ou seja, uma redução de 99,9% nas UFC do início do inóculo). 

Os ensaios foram realizados em duplicata e o resultado expresso pela média aritmética 

das CFM’s obtidas nos dois ensaios. 

 

3.10 EFEITOS SOBRE A CINÉTICA DO CRESCIMENTO FÚNGICO (Time-kill) 

 

Para a determinação da cinética do crescimento fúngico, foram selecionadas quatro 

cepas representativas, sendo uma cepa padrão ATCC e outra clínica para cada espécie, C. 

albicans (ATCC-76485 e LM-70) e C. tropicalis (ATCC 13803 e LM-118), baseando-se nos 

resultados obtidos na determinação das CIMs e CFMs dos monoterpenos testados. 

O estudo da interferência do citral, geraniol e anfotericina B sobre a curva de tempo de 

morte das cepas fúngicas foi realizado utilizando a metodologia descrita por Klepser et al. 

(1997), com algumas modificações, usando o método de contagem de células viáveis. Neste 

ensaio, foi observado o comportamento das cepas de leveduras selecionadas ao longo de 24 h. 

Inicialmente, foi preparado o inóculo fúngico em soro fisiológico a 0,9%, de 

aproximadamente 1-5x106 UFC/mL, padronizado conforme a turbidez do tubo 0,5 da escala 

de McFarland.  

Preparou-se uma série de tubos de ensaio esterilizados, onde foram adicionados 4,5 

mL de RPMI-1640, contendo concentrações variadas dos monoterpenos (CIM/2, CIM e 

CIMx2). Em seguida, foram adicionados 0,5 mL da suspensão de leveduras em cada tubo. 

Também foi realizado o experimento controle correspondente, na ausência dos terpenos e 
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antifúngico sintético (tubo com 0,5 mL da suspensão de leveduras + 4,5 mL de RPMI-1640). 

Todo o sistema permaneceu incubado a 35ºC por até 24 horas, no decorrer do ensaio. 

Nos intervalos 0 h, 2 h, 4 h, 6 h e 24 h de exposição, uma alíquota de 10 µL dos tubos 

contendo as soluções testes foi retirada com o auxílio de uma alça calibrada e esterilizada e 

uniformemente semeada na superfície de placas de Petri contendo ASD. As placas inoculadas 

foram incubadas a 35ºC durante 24- 48 horas. O experimento foi realizado em duplicata. 

As curvas foram construídas plotando a contagem média de colônias (log10UFC/mL) 

em função do tempo de incubação (horas) com o GraphPad Prism. Foi considerada atividade 

fungicida quando houve redução no crescimento ≥ 3 log10 em UFC/mL, resultando em cerca 

de  99,9% de redução das UFC/mL em relação ao inóculo inicial.  Já a atividade fungistática 

foi considerada quando houve redução no crescimento menor que 99,9% ou < 3 log10 no 

número de UFC/mL do inóculo inicial (KLEPSER et al., 1997).  

 

3.11 EFEITO SOBRE A MICROMORFOLOGIA DE C. albicans e C. tropicalis 

 

Para o estudo de possíveis alterações na micromorfologia de C. albicans ATCC 76485 

e LM-70 e C. tropicalis ATCC 13803 e LM-118 foi empregada a técnica de microcultivo em 

lâmina, utilizando o meio ágar-fubá em câmara úmida/placa de Petri, segundo Dalmau (1929).  

 O preparo das placas de Petri para o cultivo em lâmina foram montadas para posterior 

esterilização, conforme os seguintes passos: forrar o fundo das placas com papel filtro, 

introduzindo em cada placa duas lâminas de microscopia, sendo uma de suporte, disposta na 

vertical e outra para a realização do teste disposta sobre a primeira, na horizontal. E por fim, 

foi adicionada uma lamínula ao montante na placa de Petri. 

O meio de cultura ágar-fubá (HiMédia Laboratories, Mumbai, MH, Índia) foi 

liquefeito em banho-maria e fracionado em tubos de ensaio estéreis, onde foi adicionado um 

volume de cada produto com o objetivo de alcançar a concentração correspondente a CIM e 

CIMx2 dos monoterpenos avaliados sobre as mesmas cepas deste estudo. Também foi 

realizado um experimento controle sem adição de citral e geraniol ao ASD fundido.  

Após homogeneização dos tubos, em cada placa de Petri esterilizada, foi vertido 1 mL 

de ágar-fubá liquefeito acrescido dos monoterpenos, sobre a lâmina de vidro, deixando-o 

solidificar. Após a solidificação do meio, repiques de 24 horas a 35°C em ASD das leveduras 

foram semeados sobre o ágar com o auxílio de alças descartáveis estéreis, fazendo duas estrias 

paralelas em cada porção de meio de cultivo. As estrias foram cobertas com uma lamínula 

esterilizada (24x24 mm), com o auxílio de uma pinça de dissecção previamente flambada. 
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Para retirar o ar retido entre a lamínula e a superfície do ágar, a lamínula foi pressionada 

delicadamente com uma pinça. Em seguida, para evitar o ressecamento do meio, foi preparada 

uma câmara úmida, onde o papel de filtro da placa foi umedecido com 2 mL de água destilada 

estéril. Por fim, as placas foram fechadas, cobertas com papel alumínio e incubadas a 35ºC 

por 24 - 48 horas.  

As lâminas com as áreas estriadas foram examinadas por microscopia óptica, em um 

aumento de 40x, para observação da formação ou não de estruturas características como 

blastoconídios, pseudo-hifas e clamidoconídios (GUNJI; ARIMA; BEPPU, 1983; 

KURTZMAN; FELL, 1998; MILAN; ZAROR, 2012). O teste foi realizado em duplicata, 

depositando 1 mL do meio de cultura em cada lado da lâmina. Imagens representativas deste 

ensaio foram registradas. 

 

3.12 AÇÃO DOS MONOTERPENOS NA PAREDE CELULAR FÚNGICA 

 

3.12.1 Ensaio com sorbitol 

 

O teste realizado foi adaptado dos ensaios de Frost et al. (1995), utilizando meio com 

e sem sorbitol (controle), na tentativa de desvendar possíveis mecanismos envolvidos nas 

propriedades antifúngicas dos monoterpenos testados.  

Assim, para investigar a ação do citral e geraniol na parede celular fúngica foi 

realizado ensaio com sorbitol (Sigma-Aldrich®, São Paulo, SP, Brasil), um protetor osmótico 

usado para estabilizar os protoplastos dos fungos. Caso o produto atue de alguma forma sob a 

parede celular do fungo, ele provocará lise da parede quando na ausência de um estabilizador 

osmótico, mas permitirá seu crescimento na presença desse suporte osmótico. Dessa maneira, 

este ensaio compara os valores da CIM dos monoterpenos frente as cepas de C. albicans e C. 

tropicalis na ausência e presença de sorbitol a 0,8 M. 

A determinação da CIM dos monoterpenos frente às cepas de C. albicans e C. 

tropicalis na presença do sorbitol foi realizada pelo método de microdiluição em caldo, 

utilizando placas de microtitulação, conforme descrito anteriormente. Neste caso, foi utilizado 

o meio líquido previamente adicionado de sorbitol (PM = 182,17), a 0,8 M como suporte 

osmótico. As placas foram assepticamente fechadas e incubadas a 35°C e a leitura realizada 

com 2 e 7 dias.  

Baseado na capacidade do sorbitol de atuar como um protetor osmótico da parede 

celular fúngica, valores maiores de CIM observados em meios com adição de sorbitol quando 
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comparado com o meio na ausência de sorbitol (meio padrão) implica a parede celular, como 

um dos possíveis alvos celulares dos monoterpenos testados. Dessa forma, com o protetor 

osmótico, observa-se um aumento da CIM, caso os monoterpenos exerça ação na parede 

celular das leveduras testadas.  

Este ensaio foi realizado em duplicata e o resultado expresso pela média geométrica 

dos resultados. 

 

3.13 AÇÃO DOS MONOTERPENOS NA MEMBRANA CELULAR FÚNGICA 

 

3.13.1 Ensaio de ligação ao ergosterol  

 

Muitos fármacos disponíveis para o uso clínico interagem diretamente com o 

ergosterol, ocasionando a ruptura da membrana celular fúngica e perda de conteúdo 

intracelular. Para determinar se os monoterpenos se ligam a esteróis da membrana fúngica, a 

CIM dos produtos para C. albicans e C. tropicalis foi determinada com e sem a adição de 

ergosterol. Se a atividade do monoterpeno for causada pela ligação ao ergosterol, o ergosterol 

exógeno impedirá a ligação com o ergosterol da membrana fúngica e como consequência, a 

CIM desse produto tende a aumentar na presença do ergosterol exógeno em relação ao ensaio 

controle. Caso a CIM do produto permaneça inalterada na presença de diferentes 

concentrações exógenas de ergosterol, sugere-se que este composto não age ligando-se ao 

ergosterol da membrana.  

O ergosterol foi preparado no momento da execução do teste, onde primeiramente foi 

pulverizado (com auxílio de cadinho de porcelana e um pistilo previamente esterilizados) e 

dissolvidos em DMSO (não mais que 10% do volume final) e Tween 80 a 1%, de acordo com 

o volume e concentração desejada. A emulsão formada foi então homogeinizada, aquecida 

para aumentar a solubilidade e diluída com o meio de cultura líquido. 

A determinação da CIM dos monoterpenos contra cepas de C. albicans e C. tropicalis 

foi realizada por microdiluição, utilizando placas de microtitulação contendo 96 cavidades, 

com fundo em forma de “U” semelhante ao protocolo descrito no item 3.8. O meio de cultura 

RPMI-1640 foi utilizado na ausência e na presença de 400 µg/mL de ergosterol. Por fim, foi 

realizado o mesmo procedimento com a anfotericina B, cuja interação com ergosterol já é 

conhecida, para servir como uma droga controle. As placas foram seladas e incubadas a 35°C 

por 24-48 horas para ser realizada a leitura (ESCALANTE et al., 2008; LUNDE; KUBO, 

2000). 
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