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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Microbiologia: tecnologia a serviço da 

saúde” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Esta obra é uma coletânea de pesquisas de 

campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no 

Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado 

entre os dias 6 e 7 de Dezembro de 2019 na cidade de João 

Pessoa-PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro, Microbiologia: tecnologia a serviço da 

saúde apresenta interdisciplinaridade entre a microbiologia 

e diversas áreas concentrado em títulos com temas que 

relatam experiência profissional nas áreas afins.  

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

AÇÃO ANTIMICROBIANA DE EXTRATO DE 
MIMOSA PUDICA FRENTE A BACTÉRIAS E 

LEVEDURAS PATOGÊNICAS 
 

Fernanda Pereira SANTOS1 

Samuel Soares SOUZA2  
Thiago Silva SALES3 

 Krystyna GORLACH-LIRA4 

 
 1,2Graduandos do Curso de Biotecnologia/UFPB; 3Graduando do Curso de Ciências 

Biológicas/UFPB 4Orientadora/Professora do Departamento de Biologia 
Molecular/UFPB. 

fe_ccmm@hotmail.com 

 

RESUMO: Mimosa pudica é uma planta herbácea, natural da 
América Central e América do Sul, bastante utilizada na 
medicina tradicional em função de suas atividades anti-
inflamatórias, antioxidantes e cicatrizantes. Acredita-se que a 
presença de metabólitos secundários como flavonoides, 
taninos, saponinas, além de aminoácidos em M. pudica sejam 
os responsáveis por suas ações medicinais. A atividade 
antimicrobiana de M. pudica tem sido alvo de estudos a fim de 
comprovar sua eficácia nos tratamentos contra infecções 
microbianas, incluindo os microrganismos patogênicos 
multirresistentes. Este trabalho teve como objetivo analisar a 
atividade antimicrobiana de extratos hidroalcoólicos de folhas e 
caules de Mimosa pudica frente as cepas de Bacillus cereus, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Candida albicans, 
utilizando o método de difusão em ágar. Ambos os extratos 
hidroalcoólicos, ou seja, de folhas e de caules de M. pudica, 
demonstraram atividade contra S. aureus e B. cereus. A cepa 
de C. albicans foi inibida apenas pelo extrato de folhas de M. 
pudica e a cepa de E. coli apresentou resistência aos extratos 
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testados. Sabe-se que os microrganismos utilizados nos testes 
são responsáveis por diversas infeções em humanos e, 
portanto, os resultados encontrados indicam que M. pudica 
apresenta ação antimicrobiana que deve ser explorada para 
desenvolvimento de terapias alternativas contra 
microrganismos patogênicos.  
Palavras-chave: Mimosa pudica. Antimicrobianos. 
Microrganismos patogênicos.   
 

INTRODUÇÃO  
  

A fitoterapia tornou-se um foco importante de pesquisas 
e a utilização de extratos vegetais tem sido uma das principais 
rotas de solução para diversos problemas de saúde. Cerca de 
20.000 espécies de plantas são alvo de pesquisa e a 
Organização Mundial de Saúde incentiva o estudo das plantas 
como agentes medicinais, visando o potencial desenvolvimento 
de medicamentos naturais de alta eficácia terapêutica 
(VIJAYALAKSHMI; UDAYAKUMAR, 2018). 

Comparados aos antibióticos existentes, os fitoterápicos 
não apresentam efeitos colaterais significativos, ao passo que 
demonstram eficácia contra microrganismos patogênicos 
(LAKSHMIBAI; AMIRTHAM, 2018). 

Acredita-se que os metabólitos secundários contidos nas 
plantas sejam os responsáveis pelas diversas atividades que 
estas apresentam. Fitoquímicos como terpenóides, glicosídeos, 
fenóis e flavonoides apresentam atividade antibacteriana e seus 
mecanismos de ação estão relacionadas às suas estruturas 
químicas (LAKSHMIBAI; AMIRTHAM, 2018). Estes metabólitos 
atuam na defesa das plantas contra microrganismos, e podem 
ser extraídos através de diferentes solventes (BRAQUEHAIS et 
al., 2016).  

A utilização extensiva dos antibióticos, tanto na área de 
saúde quanto em diversos setores de atividade humana, como 
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agricultura e indústria alimentícia, tornou a resistência 
microbiana cada vez mais proeminente (WHO, 2018).  

Microrganismos patógenos como Bacillus cereus, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Candida albicans 
estão entre os principais causadores de infecções em humanos 
e apresentam resistência a certos antimicrobianos 
(FERNANDES et al., 2015). 

A contaminação por B. cereus tem sido um problema 
para a indústria alimentícia devido a sua capacidade de formar 
endósporos, resistentes à vários fatores físicos, à desinfetantes 
e soluções antissépticas e aos conservantes utilizados. Além 
disso, B. cereus pode formar biofilmes que dificultam a 
higienização e propiciam a contaminação por esse agente 
(KUMARI; SARKAR, 2016; GRIFFITHS; SCHRAFT, 2017). 
Esse microrganismo é responsável por intoxicação alimentar 
devido à produção de toxinas e enzimas que causam síndrome 
diarreica e síndrome emética (GRIFFITHS; SCHRAFT, 2017; 
POMBO et al., 2018). 

S. aureus é uma bactéria Gram-positiva responsável por 
diversos tipos de infecções e é produtora de enterotoxinas que 
causam intoxicação alimentar (FERNANDES et al., 2015). 
Resistente à dessecação, essa bactéria permanece em 
superfícies e equipamentos de processamento alimentício, 
também sendo comumente encontrada na cavidade nasal de 
humanos (YOUNG et al., 2017). O surgimento das cepas de S. 
aureus resistentes a penicilina (PRSA) e meticilina (MRSA) em 
meados do século XX e o atual aparecimento de cepas de 
MRSA resistentes à vancomicina, tem sido alvo de 
preocupação mundial (MCGUINNESS; MALACHOWA; 
DELEO, 2017), uma vez que, essa bactéria é responsável por 
infecções cutâneas, pneumonia, osteomielite e septicemia 
(YOUNG et al., 2017). 

Microrganismo comensal da flora intestinal humana, E. 
coli é classificada de acordo ao seu sorotipo, geralmente é 
inofensiva e apresenta benefícios ao hospedeiro (SMITH; 
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FRATAMICO, 2017), no entanto, existem sorotipos patogênicos 
de E. coli responsáveis por infecções do trato urinário, 
gastrointestinais, da corrente sanguínea, trato respiratório, além 
do líquido cefalorraquidiano, podendo levar o indivíduo 
infectado a óbito (BAJAJ; SING; VIRDI, 2016; SIMÕES; 
SOUZA, 2019). De forma gradual, essa bactéria Gram-negativa 
tem apresentado resistência a diversos antibióticos como 
ampicilinas, tetraciclinas, sulfametoxazoles e estreptomicinas, 
além de β-lactâmios, em função da expressão de β-lactamases 
nessas bactérias (BAJAJ; SING, VIRDI, 2016; SIMÕES; 
SOUZA, 2019).  

C. albicans é uma levedura comensal da microbiota 
humana, que, no entanto, torna-se patogênica diante de 
alterações de imunidade. O comportamento de patógeno 
oportunista deve-se principalmente ao seu dimorfismo e 
capacidade de formação de biofilme. C. albicans é um dos 
principais agentes contaminantes de material hospitalar. 
Provoca desde infecções cutâneas como candidíase e 
assaduras vaginais, a infecções sistêmicas que apresentam 
altas taxas de mortalidade, principalmente em indivíduos 
imunossuprimidos (TSUI; KONG; JABRA-RIZK, 2016). Essa 
levedura tem se mostrado resistente aos antifúngicos azólicos, 
que são os principais medicamentos utilizados contra infecções 
por C. albicans (WHALEY et al., 2017).  

Observa-se altas taxas de microrganismos resistentes 
aos antimicrobianos existentes, enquanto a disponibilidade de 
medicamentos eficazes é limitada e o desenvolvimento de 
novos antibióticos mais potentes é contestado pela 
característica tóxica que possuem, podendo desencadear 
efeitos colaterais ou adversos aos organismos tratados 
(VENTOLA, 2015). 

Mimosa pudica é uma planta herbácea, nativa da 
América do Sul e América Central e naturalizada nos trópicos e 
é conhecida como uma das principais ervas daninhas de 
culturas tropicais, é um arbusto perene, de crescimento baixo, 
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bastante ramificado e espinhoso, que se reproduz apenas por 
sementes (CABI, 2018). Pertencente à família Fabaceae, suas 
folhas são alternadas e bipinadas, suas flores são lilás e 
apresentam-se em formado ovoide. É também conhecida como 
planta sensitiva, ou não-me-toque, devido à ação de colapso de 
suas folhas quando sob efeitos estimulantes, como intensidade 
da luz, pressão aplicada, ou até mesmo mudanças de 
temperatura (CABI,2018). 

M. pudica possui longo histórico de uso na medicina 
tradicional no tratamento de doenças, principalmente pela 
utilização de suas raízes e folhas (CHUKWU; AHUCHAOGU; 

UKAOGO, 2017). Os estudos apontam suas atividades 
antioxidantes, anti-inflamatórias, anti-hepatotóxicas e 
cicatrizantes (SUNIL et tal., 2016), além de propriedades 
ansiolíticas e antidepressivas (SHAIKH et al., 2016) e efeitos 
antimicrobianos contra bactérias e fungos (IGHODARO et al., 
2015; MUHAMMAD; ABDULLAHI; SHINKAFI, 2015; 
LAKSHMIBAI; AMIRTHAM, 2018). 

 Lakshmibai e Amirtham (2018) evidenciaram a eficácia 
de extratos aquoso e etanólico de M. pudica contra 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, E. coli, B. 
cereus e C. albicans. M. pudica também apresentou atividade 
antimicrobiana contra Aspergillus flavus e Trichophyton rubrum 
(CHUKWU; AHUCHAOGU; UKAOGO, 2017), S. aureus, 
Salmonella typhi (ABIRAMI et al., 2014), Streptococcus 
pyogenes, Bacillus subtilis e Pseudomonas fluorescens 
(VIJAYALAKSHMI; UDAYAKUMAR, 2018). 

Extratos de M. pudica demonstraram presença de 
proteínas e esteroides (MOHAN; PANDEY; RAO, 2015), 
saponinas, glicosídeos, alcaloides, terpenóides e cumarinas 
(LAKSHMIBAI; AMIRTHAM, 2018), quantidades significativas 
de taninos e flavonoides (LE THOA; NAM; NHAT, 2015; 
CHAMAKURI et al., 2019), além de mimosina, um aminoácido 
não nutricional, que atua interrompendo o ciclo celular, e que 
pode ser encontrado em toda a planta (MUHAMMAD et al., 
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2016; NGUYEN; TAWATA, 2016). A presença desses 
metabólitos atribui, à M. pudica, atividade antimicrobiana. 

Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo 
investigar a eficácia de extratos hidroalcoólicos de folhas e 
caules de M. pudica contra as cepas patogênicas de bactérias 
B. cereus, E. coli e S. aureus e levedura C. albicans.  
 
MATERIAIS E MÉTODO 
 
 Material vegetal 
 

Foram coletados caules e folhas de Mimosa pudica no 
local delimitado pelas coordenadas 7º 12’ 30” Sul e 34º 49’ 30” 
Oeste na cidade João Pessoa, no Estado da Paraíba.  

As folhas e caules da M. pudica foram pesadas 
separadamente e levados para estufa de secagem a 50 ºC, 
onde foram mantidas por um período de 10 dias, até estarem 
secas. Após a secagem, o material foi novamente pesado e 
triturado em moinho de facas, seguindo para uma pesagem final 
(FIG. 1). 

 
Preparação de extratos hidroalcoólicos de folhas e 

caules de M. Pudica 
  
 Para o preparo do extrato foram usadas 80 gramas de folhas ou 
caules triturados e 1 L de etanol 70%. A extração foi feita em aparelho 
extrator Soxhlet durante 24 horas. Posteriormente o líquido extrativo foi 
concentrado em rotaevaporador e novamente diluído em etanol 70%. O 
extrato de folhas da planta atingiu concentração de 0,3 g/mL, enquanto o 
extrato de caules teve concentração de 0,17 g/mL (FIG. 2).  
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Figura 1. Mimosa pudica no local de coleta (A) e as etapas de preparo 
do material vegetal: secagem (B); uso do moinho de facas para 
trituração (C) e o material (folhas) triturado (D).   

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

FIGURA 2. As etapas do processo de preparo de extrato de folhas e caules 
de M. pudica:  extração em extrator soxhlet (A); concentração do líquido 
extrativo em rotaevaporador (B); extrato obtido (C). 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 
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Microrganismos  

 

 Foram utilizadas as cepas padrões bacterianas Escherichia 

coli (ATCC 25922), Bacillus cereus (CCT0198) e Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923) e levedura Candida albicans (ATCC 10231). 

 

Atividade antimicrobiana  

 

 A análise da atividade antimicrobiana dos extratos de M. 

pudica foi realizada através do método de difusão em placas 

contendo 15 mL de meio Ágar Muller Hilton. Os microrganismos 

foram semeados em tubos contendo 5 mL de caldo nutriente 

(Nutrient Broth) e incubados em estufa bacteriológica a 37 ºC 

entre 24 e 48 horas. Com o auxílio de uma pipeta digital, 100 μL 

da cultura bacteriana foi depositada em uma placa de Petri e 

posteriormente espalhada com uma alça de Drigalski. As placas 

foram deixadas em repouso durante 30 minutos e então foram 

feitos poços de 5 mm de diâmetro nos quais foram colocadas 

alíquotas de 50 μL de cada amostra de extrato testado e uma 

alíquota de 50 μL de etanol 70% para controle. As placas foram 

incubadas em estufa bacteriológica a 37 ºC durante 24 horas. 

Após esse período houve a observação da formação, ou não, 

de halos de inibição, que foram medidos em régua graduada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 mostra os resultados da análise da atividade 

antimicrobiana dos extratos hidro alcoólicos de folhas e caules 

de M. pudica contra as cepas patogênicas de B. cereus, S. 

aureus, E. coli e C. albicans. 
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O extrato de folhas de M. pudica apresentou zona de 

inibição com 15,5 ± 0,4 mm para C. albicans, enquanto o 

extrato de caules da planta não apresentou eficácia frente 

à levedura (Tab. 1). As figuras 3 e 4 apresentam a ação dos 

extratos de folhas e caules de M. pudica frente a C. 

albicans. 

 

TABELA 1. Atividade antimicrobiana de extratos 
hidroalcoólicos de folhas e caules de M. pudica. 

Microrganismos 
Zona de inibição (mm) 

Folhas Caules Etanol 70% 

Staphylococcus aureus 
13,87 14,075 0 
± 0,47 ± 0,09 0 

Bacillus cereus 
13,95 13,25 0 
± 0,42 ± 0,28 0 

Candida albicans 
15,5 0 0 
± 0,4 0 0 

Escherichia coli 
0 0 0 

0 0 0 
Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

 

Os extratos de folhas e caules de M. pudica 

demonstraram eficácia frente à S. aureus (Fig.5-6), com 

zonas de inibição de 13,87 ± 0,47 mm e 14,075 ± 0,09 mm, 

respectivamente (Tab. 1).  
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FIGURA 3. Atividade antimicrobiana de extrato hidroalcoólico 
de folhas de M. pudica frente a cepa de C. albicans. As setas 
indicam o diâmetro do halo de inibição. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

FIGURA 4. Atividade antimicrobiana de extrato hidroalcoólicos 
de caules de M. pudica frente a cepa de C. albicans. 

 
Fonte: Pesquisa Direta, 2019. 

 

C. 

albicans 

C. 

albicans 
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FIGURA 5. Atividade antimicrobiana de extrato hidroalcoólicos 
de folhas de M. pudica frente a bactérias S. aureus. As setas 
indicam o diâmetro do halo de inibição. 

 
Fonte: Pesquisa Direta, 2019. 

 

FIGURA 6. Atividade antimicrobiana de extrato hidroalcoólico 
de caules de M. pudica frente a bactéria S. aureus. As setas 
indicam o diâmetro do halo de inibição. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

   S. 

aureus 

   S. 

aureus 
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B. cereus demonstrou suscetibilidade aos extratos 

testados (Fig. 7-8), com zonas de inibição de 13,95 ± 0,48 

mm sob ação do extrato de folhas e 13,25 ± 0,28 mm sob 

ação do extrato de caules de M.  pudica (Tab. 1). 

Nenhum dos extratos testados apresentou atividade 

contra a cepa de E.  coli (Fig. 9-10). 

 

FIGURA 7. Atividade antimicrobiana de extrato hidroalcoólico 
de folhas de M. pudica frente a bactéria B. cereus. As setas 
indicam o diâmetro do halo de inibição. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

  

  B. 

cereus 
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FIGURA 8. Atividade antimicrobiana de extrato hidroalcoólico 
de caules de M. pudica frente a bactéria B cereus. As setas 
indicam o diâmetro do halo de inibição. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

FIGURA 9. Atividade antimicrobiana de extrato hidroalcoólicos 
de folhas de M. pudica frente a bactéria E. coli. 

 
Fonte: Pesquisa Direta, 2019. 
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FIGURA 10. Atividade antimicrobiana de extrato hidroalcoólico 
de caules de M. pudica frente a bactéria E.coli. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

O etanol 70% utilizado como controle não apresentou 

atividade antimicrobiana contra as cepas utilizadas nos testes, 

não havendo formação de halos de inibição do crescimento dos 

microrganismos. Isso demonstra que a ação dos líquidos 

extrativos hidro alcoólicos 70% é referente aos fitoconstituintes 

de M. pudica. 

A eficácia do extrato de folhas contra C. albicans pode 

ser explicada pela presença de bioativos contidos em M. 

pudica. Estudos recentes indicaram a presença de cumarinas 

nessa planta, compostos fenólicos extraídos pelos solventes 

como água e etanol, que mostraram efeito significativo contra 

C. albicans. (BERTOLETTI, 2017; LAKSHMIBAI; AMIRTHAM, 

2018). Corroborando com os resultados encontrados nesse 

trabalho, Rajalakshmi e Banu (2016) evidenciaram a eficácia de 

extratos de M. pudica contra C. albicans. Essas evidencias 

     E. coli 
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foram reafirmadas em outros trabalhos (AMENGIALUE et al., 

2016).   

As bactérias B. cereus e S. aureus demonstraram 

suscetibilidade significativa à ação dos extratos de folhas e 

caules de M. pudica. Amengialue et al. (2016) reafirmam a 

presença de alcaloides, glicosídeos, flavonoides, saponinas, 

esteroides e taninos como bioativos em M. pudica que atribuem 

a essa planta sua atividade antimicrobiana. Além disso, 

Muhammad, Abdullahi e Shinkafi (2015) evidenciaram que M. 

pudica apresenta aminoácidos, como mimosina, que são 

fundamentais para a expressão dessa atividade. Estudos 

apontam que grande parte da atividade antimicrobiana de M. 

pudica é atribuída à quantidade de flavonoides presentes nos 

extratos de M. pudica, obtidos em etanol ou água, que atuam 

inibindo a síntese de ácidos nucleicos, as funções da 

membrana plasmática e o metabolismo energético das células 

microbianas (LE THOA; NAM; NHAT, 2015). 

Porém, além dos flavonoides, outros bioativos contidos 

em M. pudica possuem ações importantes para determinar a 

atividade antimicrobiana da planta. Os taninos, são 

responsáveis por danificar as membranas de células 

microbianas, os alcaloides tem ação de desnaturar proteínas e 

danificar a atividade enzimática de microrganismos; as 

saponinas possuem ação de danificar a membrana plasmática 

de bactérias (ANGGITA; FAKHRURRAZI, 2018), e mimosina, 

um aminoácido não nutricional, tem ação de interromper o ciclo 

celular microbiano (NGUYEN; TAWATA, 2016). 

Com relação às bactérias testadas, diferentemente de B. 

cereus e S. aureus, E. coli demonstrou resistência à ação dos 

extratos testados. Esses resultados corroboram com estudos 

que demonstram que há maior suscetibilidade de bactérias 
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Gram-positivas à ação de extratos de M. pudica quando 

comparados a bactérias Gram-negativas (LE THOA; NAM; 

NHAT, 2015). Pode-se atribuir a isso a diferença da constituição 

celular entre os organismos, já que as bactérias Gram-

negativas apresentam superfície celular de composição mais 

complexa (KAKAD, 2015), o que pode dificultar a ação de 

bioativos presentes nos extratos sobre a célula microbiana. No 

entanto, a ação dos extratos varia conforme a sua composição, 

sendo que as plantas apresentam metabólitos próprios e suas 

variantes conforme sua localização geográfica, as condições 

ambientais, nutrientes disponíveis e a microbiota atuante (PINA 

et al., 2018). Pode-se atribuir a esse fato diferentes relatos 

sobre ação antimicrobiana de extratos da mesma espécie da 

planta, como no caso de pesquisas que demonstraram 

atividade antimicrobiana de extratos etanólico e aquoso de M. 

pudica frente a cepas de E. coli (RAJALAKSHMI; BANU, 2016; 

PANDA; DASH, 2018; LAKSHMIBAI; AMIRTHAM, 2018), 

enquanto no nosso trabalho os extratos não mostraram esse 

efeito.  

Recentemente surgiram as pesquisas utilizando extratos 

de M. pudica em conjunto com outras substâncias 

antimicrobianas. Por exemplo, Sreenivasulu et al. (2016) 

analisaram a atividade antimicrobiana de nanopartículas de 

prata associadas a extratos de M. pudica, obtendo resultados 

positivos frente às bactérias E. coli, S. aureus e P. aeruginosa. 

A atividade antimicrobiana de M. pudica, frente as cepas 

de S. aureus, foi observada nesse e em outros trabalhos 

(KAKAD, 2015; PANDA; DASH, 2018). Na busca dos princípios 

ativos de M. pudica. que agem contra S. aureus, 

Somasundaram e Vishnupriya (2016) demonstraram que o 

aminoácido mimosina, possui eficácia antimicrobiana tanto 
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frente a cepas de MRSA quanto contra cepas de MRSA 

resistentes à vancomicina.  

Semelhante aos resultados encontrados nesse trabalho, 

Le Thoa, Nam e Nhat (2015) demonstraram a atividade 

antimicrobiana de extratos de M. pudica contra S. aureus e B. 

cereus.  

 

CONCLUSÃO 

  

 O extrato de folhas de M. pudica apresentou-se como 

bom agente antimicrobiano, uma vez que demonstrou atividade 

contra os microrganismos utilizados, à exceção de E. coli que 

apresentou resistência a todos os extratos testados. Os 

resultados encontrados nesse trabalho, fundamentados pela 

presença de bioativos em M. pudica, acenam para a 

possibilidade do desenvolvimento de antimicrobianos naturais e 

nova vertente fitoterápica contra microrganismos patógenos e 

resistentes. Desse modo, a utilização dos extratos, ou o 

isolamento, identificação, purificação e avaliação do potencial 

antimicrobiano dos fitoconstituintes de M. pudica, pode 

direcionar futuras investigações. Tendências de associação 

entre substâncias antimicrobianas e extratos de M. pudica 

também são válidas como rotas de pesquisas. 

 

REFERÊCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABIRAMI, S. K. G. et al. The Antimicrobial activity of Mimosa pudica L. 
International Journal of Ayurveda and Pharma Research, v. 2, n. 1, p. 
105-108, 2014. 
AMENGIALUE, O. O. et al. Phytochemical screening and assessment of 
antimicrobial activity of Mimosa pudica. European Virtual Conference an 
Natural and Applied Sciences, v. 1, 2016. 



AÇÃO ANTIMICROBIANA DE EXTRATO DE MIMOSA PUDICA FRENTE A 

BACTÉRIAS E LEVEDURAS PATOGÊNICAS 

30 
 

ANGGITA, A.; FAKHRURRAZI, H. A. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol 
daun putri malu (Mimosa pudica) terhadap bakteri Pseudomonas 
aeruginosa. JIMVET, v. 2, n.3, p. 411-418, 2018.  
BERTOLETTI, L. L. Atividade antioxidante, antimicrobiana e fitotóxica 
de extratos das folhas, frutos e galhos de Ficus auticulata Lour. 104f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, 
2017. 

BAJAJ, P.; SING, N. S.; VIRDI, J. S. Escherichia coli -lactamases: What 
Realy Matters. Front. Microbiol., 2016. 
BRAQUEHAIS, I. D. et al. Estudo preliminar toxicológico, antibacteriano e 
fitoquímico do extrato etanólico das folhas de Jatropha mollissima (Pohl) 
Baill (pinhão-bravo, Euphorbiaceae), coletada no Município de Tauá, Ceará, 
Nordeste brasileiro. Rev. Bras. Plantas Med, v. 18, n. 2, p. 582-587, 2016. 
CABI. Mimosa pudica (Sensitive Plant). 2018. Disponível em:< 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/34202>. Acesso em: 25 out. 2019. 
CHAMAKURI, S. R., et al. Pharmacological activity of Mimosa pudica by 
different fractions. International Research Journal of Pharmacy and 
Pharmacology, v. 7, n. 1, p. 55-61, 2019. 
CHUKWU, O. J.; AHUCHAOGU, A. A.; UKAOGO, P. O. Antifungal activity of 
Mimosa pudica, isolation and NMR Characterization of Bioactive 
Components. Asian Journal of Chemical Sciences, V. 2, n. 4, p. 1-5, 2017. 
FERNANDES, I. D. B. et al. Principais microrganismos patogênicos 
vinculados aos alimentos. Web Artigos. 2015. Disponível em:< 
https://www.webartigos.com/artigos/principais-microrganismos-
patogenicos-vinculados-aos-alimentos/132862>. Acesso em: 29 out. 2019. 
GRIFFITHS, M. W.; SCHRAFT, H. Chapter 20 - Bacillus cereus Food 
Poisoning. Foodborne Diseases (Third edition), pg. 395-405, 2017.  
KUMARI, S.; SARKAR, P. K. Bacillus cereus hazard and control in industrial 
dairy processing environment. Food Control, v. 69, p. 20-29, 2016. 
IGHODARO, A. et al. The phytochemical and chemotherapeutic effect os 
three indigenous Africa plant used in asthma therapy. Journal of 
Pharmacognosy and Phytochemistry, v. 3, n. 6, p. 244-247, 2015. 
LAKSHMIBAI, R.; AMIRTHAM, D. Antimicrobial activity of Mimosa pudica 
Thorns. International Research Journal of Pharmacy, V. 0, n. 6, 2018.  
LE THOA, N. T.; NAM, P. C.; NHAT, D. M. Antibacterial activities of the 
extracts of Mimosa pudica L. an in-vitro study. International Journal on 
Advanced Science Engineering Information Technology, v. 5, n. 5, p. 
358-361, 2015. 
MCGUINNESS, W. A.; MALACHOWA, N.; DELEO, F. R. Vancomycin 
resistance in Staphylococcus aureus. Yale J Biol Med, v. 90, n.2, p. 269-
281, 2017. 



AÇÃO ANTIMICROBIANA DE EXTRATO DE MIMOSA PUDICA FRENTE A 

BACTÉRIAS E LEVEDURAS PATOGÊNICAS 

31 
 

MIMOSA PUDICA. Disponível em: <https://keys.lucidcentral.org/keys/v3/ 
eafrinet/weeds/key/weeds/Media/Html/Mimosa_pudica_(Common_Sensitiv
e_Plant).htm>. Acesso em: 29 out. 2019. 
MOHAN, S. M.; PANDEY, B.; RAO, S. G. Phytochemical Analysis and Uses 
of Mimosa pudica Linn. in Chhattisgarh. Journal of Environmental 
Science, Toxicology and Food Technology, V. 1, n. 3, p. 01-04, 2015. 
MUHAMMAD, G. et al. Mimosa pudica L., a High-value Medicinal Plant as a 
source of Bioactives for Pharmaceuticals. Comprehensive Reviews in 
Food Science and Food Safety, v. 15, 2016. 
MUHAMMAD, M. T.; ABDULLAHI, K.; SHINKAFI, S. A. Antifungal activity of 
Mimosa pudica leaves extracts against fungal isolates from razor bumps in 
Sokoto Metropolis, Nigeria. Annals of Biological Sciences, v. 3, n. 1, p. 16-
19, 2015. 
NGUYEN, B. C. Q.; TAWATA, S. The chemistry and biological activities of 
Mimosine: a review. Phytotherapy Research, v. 20, n. 8, p. 1230-1243, 
2016. 
PANDA, D.; DASH, S. K. Antimicrobial potential of crude extracts and 
isolates of roots of Mimosa pudica Linn. collected from the locality of Mohuda 
Environ, Ganjam, Odisha. International Journal of Pharmaceutical 
Sciences and Research, v. 3, n. 10, p; 3725-3734, 2012. 
PINA, J. G. et al. Influência de diferentes substratos na produção de 
fitoconstituintes de Moringa oleífera Lam. cultivada ao pleno sol. Ciênc. 
Florest, v. 28, n.3, 2018. 
POMBO, J. C. P. et al. Efeito antimicrobiano e sinérgico de óleos essenciais 
sobre bactérias contaminantes de alimentos. Segurança Alimentar e 
Nutricional, v. 25, n.2, p. 108-117, 2018. 
RAJALAKSHMI, K.; BANU, N. Antimicrobial activity of natural chlorophyllin 
from endangered medicinal plant Mimosa pudica L. International Journal 
of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, V. 8, n. 4, 2016. 
SHAIKH, Z. et al. Medicinal Value of Mimosa pudica as an anxiolytic and 
antidepressant: a comprehensive review. World Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences, v. 5, n. 3, p. 420-432, 2016. 
SIMÕES, L. P.; SOUZA, L. B. G. Avaliação in vitro da atividade 
antibacteriana de sucos de cranberry (Vaccinium macrocarpon) sobre cepas 
de Escherichia coli responsáveis por infecção urinária. Short 
Communication, v. 51, n. 2, pg. 154-156, 2019. 
SMITH, J. L.; FRATAMICO, P. M. Chapter 7 – Escherichia coli as a 
Pathogen. Foodborne Diseases (Third Edition), p. 189-208, 2017. 
SOMASUNDARAM, S.; VISHNUPRIYA, S. Insilico and in vitro study of 
Mimosa pudica and the bactericidal activity of its phytocompound mimosine 
against methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). International 
Journal of Current Engineering and Scientific Research, v. 3, n. 11, 2016. 



AÇÃO ANTIMICROBIANA DE EXTRATO DE MIMOSA PUDICA FRENTE A 

BACTÉRIAS E LEVEDURAS PATOGÊNICAS 

32 
 

SREENIVASULU, V. et al. Biosynthesis of silver nanoparticles using Mimosa 
pudica plant root extract: characterization, antibacterial activity and 
electrochemical detection of dopamine. Int. J. Electrochem. Sci, v. 11, 
2016. 
SUNIL, M. et al. Evaluation of antibacterial activity of ethanolic extracts of 
Mimosa pudica leaves. Mintage Journal of Pharmaceutical & Medical 
Sciences, v. 5, n. 3, p. 25-27, 2016. 
TSUI, C.; KONG, E. F.; JABRA-RIZK, M. A. Pathogenesis of Candida 
albicans biofilm. Pathogens and Disease, v. 74, n. 4, 2016. 
VENTOLA, C. L. The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and 
threats. Pharmacy and Therapeutics, v. 40, n. 4, p. 277, 2015. 
VIJAYALAKSHMI, K.; UDAYAKUMAR, R. Antibacterial activity of leaf and 
root of M. pudica L. against selected human pathogenic microorganisms. 
Biomedical and Pharmaceutical Sciences, V. 1, n. 2, p. 111, 2018. 
WHALEY, S. G.; et al. Azole antifungal resistance in Candida albicans and 
emerging non-albicans Candida species. Front. Microbiol, 2017. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Antibiotic Reistance. 5 fev. 2018. 
Disponível em:< https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-
resistance>. Acesso em: 24 out. 2019. 
YOUNG, B. C. et al. Multi-site and nasal swabbing for carriage of 
Staphylococcus aureus: what does a single nose swab predict? Journal of 
Hospital Infection, v. 96, n.3, p. 232-237, 2017. 

 



AÇÃO ISOLADA E COMBINADA DE AZOL, HIDROXIPIRIDONA E LIMONENO, 

FRENTE A ESPÉCIES DE Aspergillus ISOLADOS DE PACIENTES COM OTOMICOSE 

33 
 

CAPÍTULO 2 
 

AÇÃO ISOLADA E COMBINADA DE AZOL, 
HIDROXIPIRIDONA E LIMONENO, FRENTE 
A ESPÉCIES DE Aspergillus ISOLADOS DE 

PACIENTES COM OTOMICOSE 
 

Maria Daniela Silva BUONAFINA1 

Luiz Nascimento de ARAÚJO NETO1 
Adryelle Idalina da Silva ALVES2  

Franz de Assis Graciano dos SANTOS3 

1Pós doutorando (a) do Departamento de Micologia, UFPE;  2Doutoranda do Departamento de 
Medicina Tropical, UFPE; 3Doutorando do Departamento de Micologia, UFPE  

danielabuonafina@hotmail.com 

 

RESUMO: Otomicose é uma infecção do conduto auditivo 
externo, e seus agentes etiológicos mais  frequentes são 
espécies de Aspergillus. No tratamento de micoses, tem se 
verificado crescente resistência a antifúngicos. Assim, esta 
pesquisa objetivou caracterizar antifúngicos e novas 
substâncias frente a patógenos da otomicose. Foram utilizados 
cetoconazol, octopirox olamina e D-limoneno frente a 12 
isolados utilizando o método da microdiluição em caldo e 
relação sinérgica. A concentração inibitória mínima (CIM) ao 
cetoconazol variou de 1 a 8µg/mL. Frente aos isolados, 
octopirox olamina apresentou a CIM entre 0,5 e 4 µg/mL. As 
CIM do D-limoneno variaram de 32 a 1024µg/mL. No ensaio de 
atividade sinérgica, o cetoconazol juntamente com o D-
limoneno demonstraram atividade aditiva frente a A. niger, 
reduzindo a CIM de 16 para 4µg/mL Verificou-se interação 
sinérgica entre o octopirox olamina e o D-limoneno, envolvendo 
as espécies A. awamori, A. flavus e A. fumigatus, nos quais a 
CIM reduziu significativamente tanto da droga quanto do óleo.  
Espécies de Aspergillus Isolados de pacientes com otite externa 



AÇÃO ISOLADA E COMBINADA DE AZOL, HIDROXIPIRIDONA E LIMONENO, 

FRENTE A ESPÉCIES DE Aspergillus ISOLADOS DE PACIENTES COM OTOMICOSE 

34 
 

são mais susceptíveis ao octopirox olamina do que ao 
cetoconazol, podendo o primeiro, ser uma nova alternativa para 
o tratamento da otomicose. O D-limoneno provoca inibição no 
crescimento de Aspergillus sp.. Além disso, possui efeito aditivo 
ao cetoconazol e sinérgico ao octopirox olamina frente a cepas 
de espécies de Aspergilus agentes da otomicose. 
Palavras-chave: Otite externa fúngica. Susceptibilidade 
antifúngica. Limoneno. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A otomicose ou otite externa fúngica é estabelecida 

como uma infecção micótica superficial que acomete o conduto 

auditivo externo (CAE), podendo atingir a orelha média, caso a 

membrana timpânica apresente-se perfurada e, em casos mais 

graves, a orelha interna (ALI et al., 2018). 

A incidência desta micose varia entre as diferentes áreas 

geográficas e é determinada principalmente pelas diversas 

condições ambientais, atingindo percentagens elevadas em 

algumas regiões tropicais e subtropicais, podendo constituir de 

5 a 20% das otites infecciosas. Esta doença é causada 

principalmente por fungos oportunistas, como espécies de 

Aspergillus.  Apesar de inespecíficos, os principais sintomas 

são prurido, otalgia, otorreia, perda de audição, sensação de 

plenitude auricular (orelha cheia) e zumbido (GHARAGHANI; 

SEIFI; MAHMOUDABADI, 2015). 

 Embora raramente fatal, a otite externa fúngica é um 

desafio para os médicos otorrinolaringologistas, além de ser 

frustrante para os pacientes, uma vez que, requer tratamento a 

longo prazo podendo haver recorrência. Devido a isso, 

tratamento deve ser dirigido especificamente contra o agente 
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da doença com a finalidade de evitar o desenvolvimento de 

resistência do patógeno (CHAPPE et al., 2018).  

O crescente número destas doenças infecciosas, 

somado ao aumento contínuo da resistência antimicrobiana de 

determinados micro-organismos justificam a busca constante 

por novos fármacos. Diante dessa situação, os vegetais 

representam uma fonte rica de recursos bioativos de interesse 

farmacológico (COSTA et al., 2017). Os polímeros provenientes 

dessas fontes naturais são materiais de grande interesse, uma 

vez que apresentam baixa toxicidade, menor quantidade de 

formação de resíduos durante a fase de síntese e baixo custo 

de produção e processamento (BONON, 2016). 

Os óleos essenciais, extraídos dos vegetais, constituem 

os elementos voláteis contidos em muitos órgãos vegetais, e, 

estão relacionados com diversas funções necessárias à 

sobrevivência vegetal, exercendo papel fundamental na defesa 

contra micro-organismos (CHOUHAN; GULERIA, 2017). 

Os principais constituintes desses óleos essenciais são 

os terpenos, sendo o limoneno (4-isopropenil-1-metilciclo-

hexeno), um hidrocarboneto cíclico insaturado que pertence à 

família dos terpenos, o composto identificado em maior 

quantidade. Esse composto é um líquido incolor, volátil e oleoso 

naturalmente encontrado nas cascas de, principalmente, frutas 

cítricas, e é responsável pelo forte odor característico destas 

frutas (CHOUHAN; GULERIA, 2017);  

O limoneno apresenta dois isômeros configuracionais, o 

D-limoneno (R), óleo essencial da laranja e o L-limoneno (S), 

óleo essencial do limão. A principal aplicação do D-limoneno é 

como um precursor para a carvona, uma cetona terpênica com 

propriedades odoríferas e sápidas muito utilizada pela indústria 

alimentícia e na fabricação de dentifrícios. No entanto, está 
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crescendo o seu uso como solvente, pois além de ser 

biodegradável, decompondo-se naturalmente pelos micro-

organismos existentes no meio ambiente, possui baixa 

toxicidade. O princípio do D-limoneno tem chamado a atenção 

dos profissionais da saúde, pois, alguns estudos, têm mostrado 

a eficácia deste composto ativo contra vários tipos de câncer, 

como câncer gástrico (ALMEIDA et al., 2015). 

Além disso, o limoneno tem se mostrado um excelente 

redutor de população de micro-organismos, sobretudo, os 

fungos. A inibição de micro-organismos por óleos essenciais 

pode ocorrer por diferentes mecanismos de ação. Os efeitos 

tóxicos na estrutura e função da membrana celular têm sido 

utilizados para explicar a ação antimicrobiana dos óleos 

essenciais e de seus componentes isolados. Esses efeitos 

estão associados ao caráter lipofílico dos constituintes dos 

óleos essenciais, que sofrem partição da fase aquosa para 

dentro da membrana celular. Isto conduz à expansão da 

membrana, aumento da fluidez e da permeabilidade da célula, 

permitindo a liberação dos componentes intracelulares vitais à 

sobrevivência do micro-organismo  (TAKRE et al., 2018). 

Dessa forma, torna-se necessário mais estudos tanto 

sobre os mecanismos de ação do D-limoneno, quanto de testes 

de susceptibilidade antifúngica para o conhecimento e uso 

desse óleo essencial no tratamento de micoses, uma vez que, 

novas alternativas terapêuticas pode auxiliar na instituição de 

tratamento adequado e conduzir a uma melhor qualidade de 

vida dos pacientes. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil 

de susceptibilidade antifúngica de agentes etiológicos da 

otomicose, frente a agentes antifúngicos e ao D-limoneno, além 

da verificar se há ação sinérgica entre estes compostos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Obtenção dos isolados clínicos 

  

12 espécimes de fungos isolados de pacientes com otite 

externa fúngica foram obtidos da Coleção de Cultura Micoteca 

URM/ UFPE.  

 

Ensaio de susceptibilidade antifúngica in vitro de células 

planctônicas  

 

O método utilizado seguiu as condições descritas no 

documento M38-A2 (CLSI, 2008). O meio de cultura utilizado foi 

o RPMI 1640 (Sigma-Aldrich, EUA) com L-glutamina e sem 

bicarbonato de sódio, pH 7,0 ± 0,1, com ácido morfolino 

propano sulfônico (MOPS; 0,165 mol/L; Sigma-Aldrich). O meio 

de cultura foi esterilizado em membranas de 0,22 m (Millipore, 

Darmstadt, Alemanha).  

 

• Agentes antifúngicos  

 

Os agentes antifúngicos utilizados foram Cetoconazol 

(Sigma-Aldrich®) (CTZ) e Octopirox olamina (Fluka®) (OPO). 

Diferentes concentrações dos antifúngicos foram preparados e 

utilizados nos intervalos de 0,03 a 16 μg/mL e 0,06 a 32 μg/mL, 

respectivamente, ambos diluídos em DMSO. Também foi 

utilizado o D-limoneno (Sigma-Aldrich®), na concentração de 2 

a 1024 μg/mL. 
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Breakpoints para fungos filamentosos não dermatófitos 

ainda não são bem estabelecidos. A inibição de CTZ varia de 

50 a 80%, e são sensíveis no intervalo de 0,03 a 16 μg/mL. Já 

as OPO tem ação fungicida e inibe o crescimento de 80 e 100%, 

fungos dermatófitos (CLSI, 2008). 

 

• Preparação do inóculo 

Isolados de fungos filamentosos, foram repicados em 

meio de cultura ágar Batata dextrose (BDA) em tubos e 

incubados por até sete dias a 35ºC. Sequencialmente, 3mL de 

solução salina a 0,85% esterilizada foi adicionado às colônias 

fúngicas, e a suspensão foi homogeneizada com uma pipeta. 

Posteriormente, a mistura resultante foi transferida para tubos 

de ensaio esterilizados, adicionando de Tween 20 (10µL de 

Tween/ 5mL de salina) para facilitar a dispersão dos esporos. 

Após cinco minutos de repouso, o sobrenadante foi transferido 

para outro tubo de ensaio esterilizado e agitado por 15 

segundos em vórtex. A densidade da suspensão foi ajustada 

por espectrofotômetro a 530nm para obter uma densidade 

óptica de 0,09 a 0,13. Em seguida, as suspensões foram 

diluídas (1:50) em RPMI 1640, obtendo-se uma concentração 

final aproximada de 0,4 x 104 a 5 x 104 UFC/mL (CLSI,2008). 

 

• Teste de sensibilidade antifúngica in vitro 

 

Para os testes, foram utilizadas placas de microtitulação 

de fundo chato com 96 poços (TPP, Trasadingen, Suíça), nas 

quais foram dispostos 100 μL de cada uma das diluições das 

drogas a serem testadas nas colunas de 1 a 10. Em seguida, 

100 μL de meio RPMI 1640 foram distribuídos nas colunas 11 e 
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12, as quais foram utilizadas como controle de crescimento e 

de esterilização, respectivamente. Posteriormente, 100 μL do 

inóculo padronizado foram adicionados aos poços das colunas 

1 a 11, sendo as microplacas incubadas a 35ºC por 48 horas 

para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM). As 

CIMs para cetoconazol foi de 50 a 100%, em relação aos poços 

controles. Para determinar a Concentração Fungicida Mínima 

(CFM), o conteúdo dos poços que mostrarem 100% de inibição 

no crescimento foram cultivados para o meio SDA em placas de 

Petri. As placas foram incubadas a 35°C durante três dias para 

determinar a viabilidade fúngica. A CFM foi confirmada pela 

ausência de crescimento fúngico. A CIM foi definida como a 

menor concentração de antifúngico capaz de inibir o 

crescimento. Todo o teste foi realizado em triplicata (CLSI, 

2008). 

 

Teste de sensibilidade antinfúngica utilizando o método 

tabuleiro de xadrez – Checkerboard 

 

 Combinações de cetoconazol e limoneno (LIM) e 

octopirox olamina e LIM foram testados em triplicata utilizando 

o método anteriormente descrito. O inóculo inicial foi preparado 

como descrito para a teste de sensibilidade antifúngica. As 

leituras foram determinadas visualmente após 24 e 48h. Para 

avaliar a interações dos antifúngicos, a concentração inibitória 

fraccionada (FIC) foi calculada para cada combinação.  

 O Índice de Concentração Inibitória Fracionária foi 

avaliado através da combinação de cetoconazol e octopirox 

olamina com o LIM usando o método de diluição checkerboard 

(PFALLER et al, 1989; LEWIS et al., 2002). O FIC foi calculado 

para cada agente dividindo a concentração de inibição de cada 
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antifúngico quando utilizados em combinação pelo seu valor de 

CIM. Valores FIC foram em seguida, adicionado em conjunto 

para definir a interação da combinação. O sinergismo foi 

definido quando: FIC ≤ 0,5; Aditivo: 1 > FIC > 0,5; Indiferente: 4 

> FIC ≥ 1; Antagônico: FIC ≥ 4. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No teste de susceptibilidade antifúngica com cetoconazol 

foi observado que a CIM variou de 1 a 8 µg/ mL entre as 

espécies de Aspergillus. A. awamori (MM735) e A. niger 

(MM736) foram os isolados menos susceptíveis a este fármaco, 

apresentando CIM  8 µg/ mL. Szigeti et al. (2012), também 

observaram esses valores altos da CIM de 8 a 16 µg/ mL, in 

vitro, no trabalho realizado com fungos Aspergillus seção Nigri. 

 Nemati et al. (2014), afirmaram em sua pesquisa que a 

classe de azólicos, incluindo o cetoconazol, é mais eficaz contra 

os agentes de otomicose com CIM variando entre 0,0625 - 32 

µg/mL, sem qualquer ototoxicidade. 

  Frente ao octopirox olamina (OPO), os isolados de 

fungos filamentosos apresentaram a CIM de 0,5 a 4 µg/ mL. Em 

2002, Del Palacio et al., já relatavam sobre a eficiência de outra 

hidroxipiridona, a ciclopirox olamina, no tratamento da 

otomicose. No entanto, ainda hoje, o CLSI reporta CIM apenas 

para fungos dermatófitos. Contudo, outros estudos exibem a 

eficácia deste fármaco em relação a fungos filamentosos não–

dermatófitos e leveduras. Oliveira et al. (2010), em trabalho 

sobre tratamento in vivo de cryptococcose utilizaram ciclopirox 

olamina como alternativa no tratamento da criptococose 

experimental, e obtiveram a CIM 0,25 a 1 μg/mL dentre os 

isolados de Cryptococcus sp. 



AÇÃO ISOLADA E COMBINADA DE AZOL, HIDROXIPIRIDONA E LIMONENO, 

FRENTE A ESPÉCIES DE Aspergillus ISOLADOS DE PACIENTES COM OTOMICOSE 

41 
 

 As menores concentrações do D-limoneno sobre os fungos 

isolados de pacientes com otomicose, variaram de 32 a 1024 

µg/ mL. Apenas os isolados A. flavus (URM7938, URM7961 e 

URM7962) tiveram a concentração de inibição superior a 

concentração do óleo que utilizamos em nossa pesquisa como 

mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1. Menor concentração de cetoconazol, octopirox 
olamina e D-limoneno capaz de inibir o crescimento de fungos 
isolados de paciente com otite externa fúngica. 
 

Registro Espécies CTZ 
(µg/mL) 

OPO 
(µg/mL) 

LIM 
(µg/mL) 

URM7938 A. flavus 1 0,5 >1024 

URM7939 A. flavus 2 2 1024 

URM7940 A. flavus 1 2 512 

URM7942 A.tamarii 1 4 1024 

URM7943 A. tamarii 1 2 1024 

MM735 A. awamori 8 2 256 

MM736 A. niger 8 1 512 

URM7945 A. flavus 2 2 128 

URM7944 A.fumigatus 4 2 256 

URM7944 A.parasiticus 4 4 512 

URM7961 A. flavus 2 4 >1024 
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URM7962 A.flavus 2 2 >1024 

ATCC90028 C. albicans 0,03 0,25 256 
CTZ = cetoconazol; OPO = Octopirox olamina; LIM = D-limoneno. 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 
 Thakre et al. (2018) observaram que óleos essenciais 

ricos em limoneno exibem atividade antifúngica contra espécies 

de Candida. Contudo, em nosso estudo o D-limoneno teve 

atividade sobre fungos filamentosos. Outros autores 

observaram a atividade antifúngica do limoneno em diversos 

grupos de fungos. 

Tampieri et al., (2005), analisando a composição do óleo 

essencial de Citrus limon (limão), verificaram que o óleo possui 

antividade antifúngica, e ainda descreveram que existem mais 

de 40 constituíntes neste óleo, sendo o mais comum o limoneno 

(62,9%). Eles concordaram que estes numerosos componentes 

podem atuar de maneira isolada ou em associação, sendo 

responsáveis por sua maior ou menor atividade biológica. 

Contudo, esta complexa composição do óleo essencial 

mascara as ricas propriedades de cada um dos seus 

fitocomponentes. 

Almeida et al. (2015) observaram que o óleo essencial 

da casca da laranja inibiu 16,7% do crescimento fúngico, 

quando analisavam, in vitro, agentes causadores de diversas 

doenças em plantas como a ferrugem do café (Hemileia 

Vastatrix), requeima da batata (Phytophthora infestans), pinta 

preta dos citros (Guignardia Citircarpa), além de serem 

responsáveis por várias doenças humanas como as micoses na 

pele e mucosas, diversos problemas respiratórios. Da mesma 

forma, Nunez et al. (2016), trabalhando com óleos essenciais, 

observaram que o óleo essencial que tinha predominância de 
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limoneno (42,27%), possuía alta atividade antibacteriana contra 

Corynebacterium glutamicum. 

Viriato (2012) avaliou a atividade antifúngica de 15 

terpenóides frente a espécies de Candida causadoras de 

infecções hospitalares. O autor constatou que os resultados 

mais promissores foram obtidos com o terpenoide D-Limoneno 

com CIM de 46,87 µg/mL para C. krusei e C. guilliermondii. Para 

C. albicans e C. parapsilosis relatou CIM 375 µg/mL.     

Freire et al. (2017), analisaram a atividade antifúngica de 

citral, selecionada pela triagem de produtos naturais contra 

isolados de Candida albicans de indivíduos que utilizam 

próteses dentárias. Semelhante aos nossos estudos, estes 

pesquisadores obtiveram a CIM 256 μg/mL do fitoconstituinte 

limoneno para C. albicans. Ainda encontramos este mesmo 

valor para Aspergillus fumigatus (URM7944) e A. awamori 

(MM735), e valores menores para A. flavus (URM7945). 

Padhan, Pattnaik e Behera (2017), em outra pesquisa, 

analisando a atividade de do óleo essencial de Acmella e seu 

componente isolado D-Limoneno contra Trichophyton rubrum. 

Os compostos exibiram ação fungistática e fungicida. Os 

valores da CIM da Acmella e do limoneno contra este 

dermatófito foi de 1 μ/mL (V/V) e 2 μg/mL (V/V), 

respectivamente. No entanto, os valores mais elevados de CIM 

(4 e 6 μg/mL) foram determinados como concentrações 

fungicidas. 

O limoneno, presente em 57,5% da composição do óleo 

essencial de Thapsia villosa (Apiaceae) isolada por 

hidrodestilação das partes aéreas da planta, segundo Pinto et 

al (2017). Além da atividade antifúngica do óleo essencial, eles 

avaliaram os seus principais componentes, dentre eles, o 

limoneno. Leveduras clinicamente relevantes (Candida spp., 
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Cryptococcus neoformans e Malassezia furfur) e fungos 

filamentosos (Aspergillus spp. e dermatófitos). As 

concentrações inibitórias mínimas (CIM) foram medidas de 

acordo com os protocolos de macrodiluição de caldo pelo 

Instituto de Normas Clínicas e de Laboratório (CLSI). Tanto o 

óleo essencial, como o limoneno apresentaram valores baixos 

de CIM e CFM (concentração fungicida mínima) contra Candida 

spp., Cryptococcus neoformans, dermatófitos e Aspergillus spp. 

Os autores concluem afirmando que as atividades fungistáticas 

e fungicidas reveladas pelo óleo essencial de T. villosa e seus 

principais compostos, associados à sua baixa atividade 

hemolítica, confirmam seu potencial interesse antimicrobiano 

contra espécies de fungos frequentemente associadas a 

micoses humanas. 

 

AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE D-LIMONENO COM 

CETOCONAZOL E OCTOPIROX OLAMINA 

 

Para investigar a associação in vitro de D-limoneno (LIM) 

com cetoconazol (CTZ) e octopirox olamina (OPO),  aplicamos 

a técnica do tabuleiro de xadrez para o ensaio para obter a 

Concentração Inibitória Fraccionada (FIC), segundo Odds 

(2003). 

 Cetoconazol juntamente com o D-limoneno não 

apresentou ação sinérgica sobre os fungos isolados de 

pacientes com otite externa fúngica. Entretanto, demonstraram 

atividade aditiva frente a Aspergillus niger (MM736) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Comparação entre a Concentração Inibitória Mínima 
(CIM) e Concentração Inibitória Fraccionada (FIC), in vitro, dos 
isolados frente ao cetoconazol e ao D-limoneno (OL7) sobre a 
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redução da população de fungos isolados de pacientes com 
otomicose. 
 

 

Registro 
URM 

 

*CTZ 

 

 

*LIM 

 

 

**CTZ 

 

 

**LIM 

 

 

FIC 

 

R 

7938 A. 
flavus 

2 >1024 0.5 1024 1,25 In 

7939 
A.flavus 

4 1024 0.25 >1024 1,06 In 

7940 
A.flavus 

2 512 0.5 1024 2,25 In 

7942 
A.tamarii 

2 1024 0.25 1024 1,125 In 

7943 
A.tamarii 

2 1024 0.5 1024 1,25 In 

735 
A.awamori 

16 256 4 256 1,25 In 

MM736 
A.niger 

16 512 4 256 0,75 Ad 

URM7945 
A.flavus 

4 1024 0.5 >1024 1,125 In 

URM7944 
A.fumigatus 

4 256 2 512 2,5 In 

URM7944 
A.parasiticus 

8 512 1 512 1,125 In 

URM7961 
A.flavus 

4 >1024 1 >1024 1,25 In 
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URM7962 
A.flavus 

4 >1024 0.5 >1024 1,125 In 

ATCC90028 
C.albicans 

0,03 256 2 256 68 An 

CTZ = cetoconazol; LIM = D-limoneno; (*) Substâncias testadas separadas; 
(**) Substâncias testadas juntas; Unidade: µg/mL. FIC≤0,5= sinérgico; 
1>FIC>0,5= aditivo; 4>FIC≥1= indiferente; FIC≥4= antagônico. Ad=Aditivo; 
In= Indiferente; An=Antagônico; R=interpretação.  
Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

 Contudo, na utilização de octopirox olamina (OPO) com 

o D-limoneno, verificamos interações sinérgicas, envolvendo as 

espécies A. awamori (MM735), A. flavus (URM7940) e A. 

fumigatus (URM7944). O efeito sinérgico ocorreu entre o 

octopirox olamina e D-limoneno, o qual demonstrou que a CIM 

de OCO sozinho contra A. awamori (MM735), A. flavus 

(URM7940) (Figura 1), A. fumigatus (URM7944) foi reduzida de 

2 μg/mL para 0,06 μg/mL, quando o óleo essencial foi 

adicionado na concentração de 256 μg/mL. Além disso, também 

foram verificados ação aditiva, envolvendo os isolados A. niger 

(MM736) (Tabela 3). 
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Figura 1. Teste de sensibilidade antifúngica utilizando o método 
tabuleiro de xadrez demonstrando interação entre octopirox 
olamina (0,06-8 µg/ mL) e o limoneno (2-1024 µg/ mL) indicando 
sinergismo FIC≤0,5 em Aspergillus flavus (URM7940). 

 
(+) controle positivo/ crescimento fúngico; (-) controle negativo/ sem 

crescimento fúngico. 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Tabela 3. Comparação entre a Concentração Inibitória Mínima 
(CIM) e Concentração Inibitória Fraccionada (FIC), in vitro, dos 
isolados frente ao octopirox olamina e ao D-limoneno sobre a 
redução da população de fungos isolados de pacientes com 
otomicose. 
 

 
Registro 

 
*OPO 
 

 
*LIM 

 
**OPO 

 
**LIM 

 
FIC 

 
R 

URM7938 
A.flavus 

0.5 >1024 0.25 1024 1,5 In 

URM7939 
A.flavus 

2 1024 0.25 1024 1,125 In 

URM7940 
A.flavus 

2 512 <0.06 <2 0,033 Sn 

URM7942 
A.tamarii 

4 1024 0.5 1024 1,125 In 

URM7943 
A.tamarii 

2 1024 0.5 >1024 1,25 In 

MM735 
A.awamori 

2 256 0.06 2 0,037 Sn 

MM736 
A.niger 

1 512 0.25 256 0,75 Ad 

URM7945 
A.flavus 

2 1024 1 1024 1,5 In 

URM7944 
A.fumigatus 

2 256 0.06 2 0,037 Sn 
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URM7944 A. 
parasiticus 

4 512 1 1024 2,25 In 

URM7961 A. 
flavus 

4 >1024 1 >1024 1,25 In 

URM7962 
A.flavus 

2 >1024 0.25 1024 1,125 In 

ATCC90028 
C.albicans 

0,25 256 0,06 512 2,24 In 

OPO = octopirox olamina; LIM = D-limoneno; (*) Substâncias testadas 
separadas; (**) Substâncias testadas juntas; Unidade: µg/mL. FIC≤0,5= 
sinérgico; 1>FIC>0,5= aditivo; 4>FIC≥1= indiferente; FIC≥4= antagônico. 
Sn= Sinérgico; Ad=Aditivo; In=Indiferente; R=interpretação. 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Há alguns estudos sobre a ação sinérgica do D-

limoneno. No entanto, é a primeira vez que são avaliados 

efeitos sinérgicos utilizando cetoconazol, ciclopirox olamina e 

octopirox olamina com o D-limoneno sobre fungos isolados de 

pacientes com otomicose. Portanto, estes resultados sugerem 

que a atividade do octopirox olamina juntamente com o D-

limoneno seja uma alternativa terapêutica para o tratamento de 

pacientes com otite externa fúngica. 

 

CONCLUSÕES  

 

Espécies de Aspergillus Isolados de pacientes com otite 

externa são mais susceptíveis ao octopirox olamina do que ao 

cetoconazol, podendo o primeiro, ser uma nova possibilidade 

de alternativa para o tratamento da otite externa fúngica; 
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O D-limoneno provoca inibição no crescimento de fungos 

isolados de pacientes com otite externa fúngica. Além disso, 

possui efeito aditivo ao cetoconazol e efeito sinérgico ao 

octopirox olamina frente a cepas de espécies de Aspergilus 

agentes de otomicose. 
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RESUMO: A esporotricose é uma das infecções fúngicas 
subcutâneas que mais acomete humanos e animais, é causada 
por fungos dimórficos do complexo Sporothrix schenckii. A 
doença possuidistribuição mundial, entretanto sua prevalência 
exata é desconhecida, pelo fato de ser pouco notificada. No 
Brasil, o estado com maior incidência é o Rio de Janeiro, onde 
a esporotricose já se tornou uma epidemia e cepas resistentes 
aos antifúngicos convencionais são encontradas. Nesse 
contexto, é de grande relevância a pesquisa de novas 
moléculas farmacologicamente ativas para essa infecção. Os 
óleos essenciais são conhecidos por apresentarem atividade 
antifúngica, e o p-cimeno é um fitoconstituinte presente na 
composição de diversos óleos com atividade anti-Sporothrix 
comprovada. Diante disso, este trabalho objetivou investigar a 
menor concentração do p-cimeno capaz de inibir o crescimento 
das cepas de S. schenckii e S. brasiliensis (CIM), bem como a 
determinação da concentração fungicida mínima (CFM) para 
determinar se o fitoconstituinte é um agente fungicida ou 
fungistático. Os resultados obtidos mostraram que a CIM do p-
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cimeno foi estabelecida em 128 μg/mL, e a CFM foi de 256 
μg/mL. É possível inferir que a substância estudada possui forte 
atividade antimicrobiana, assim como, uma ação fungicida 
contra as cepas de S. schenckii e S. brasiliensis nas condições 
avaliadas. 
Palavras chave: Atividade antifúngica, Esporotricose e p-
cimeno 
 

INTRODUÇÃO 

 

A esporotricose é uma das infecções fúngicas 

subcutâneas que mais acomete humanos e animais, é causada 

por fungos dimórficos do complexo Sporotrhix schenckii, 

encontrado na forma de levedura quando cultivado a 37°C ou 

em parasitismo, e na forma filamentosa presente no ambiente, 

ou em uma temperatura de 25°C (OROFINO-COSTA, 2017). 

Esse complexo é composto por quatro espécies de importância 

clínica: S. brasiliensis, S. globosa, S. luriei e S. schenckii 

(LOPES-BEZERRA et al., 2018; ROJAS et al., 2018). 

Os agentes etiológicos da esporotricose são seres 

eucarióticos, heterotróficos, sem mobilidade e com parede 

celular rígida de quitina. Vivem livremente na natureza, 

especificamente no solo e na vegetação em decomposição, 

como madeira morta, musgo de esfagno, pés de milho e feno. 

Os humanos geralmente adquirem a infecção durante 

atividades ao ar livre, como agricultura e a criação de animais 

contaminados que transmitem a doença por mordida ou 

arranhões (TIRADO-SÁNCHEZ; BONIFAZ, 2018).  

Dados epidemiológicos sugerem que a doença possui 

distribuição mundial, porém é mais encontrada em regiões de 

clima tropical e temperado (COUTO et al. 2015; ZHU et al., 

2016). 
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A prevalência mundial da esporotricose é desconhecida, 

pelo fato de não ser uma doença relatável, contudo são 

encontrados casos nos Estados Unidos, América do Sul (Brasil, 

Colômbia, Guatemala, México, Peru), Ásia (China, Índia, Japão) 

e Austrália (BARROS et al.,  2011).  

No Brasil, o estado  com maior incidência da doença é o 

Rio de Janeiro, onde desde o final da década de 1990  a 

esporotricose tornou-se uma epidemia (POESTER et al., 2018). 

Dados do Instituto Nacional de Infectologia Evandro 

Chagas (INI/Fiocruz) revelaram que entre 1998 e 2012 

existiram mais de 4.000 casos de esporotricose em humanos 

no Rio de Janeiro, e uma quantidade semelhante em felinos. 

Em função do número elevado de casos, em 2013, foi criada a 

resolução nº 674 da Secretaria do Estado de Saúde que 

estabelece a doença como de notificação compulsória, 

permitindo sua monitorização, e desde o período da sua criação 

até 2016 já foram notificados 3.377 casos tanto em humanos 

quanto em animais, especialmente felinos (BRASIL, 2013; 

MEDSCAPE, 2017). 

Pacientes infectados com a doença geralmente 

apresentam “micoses de implantação” que são causadas por 

trauma transcutâneo através do qual os conídios fúngicos 

entram no hospedeiro (ZHU et al., 2016; LOPES-BEZERRA et 

al., 2018). Tais infecções podem ser assintomáticas ou evoluir 

para formas crônicas cutâneas, subcutâneas e/ou mais 

profundas, que envolve músculos, cartilagens e ossos 

geralmente em pacientes imunodeprimidos (MAHAJAN, 2014). 

Embora a esporotricose cause considerável morbidade, ela 

raramente é associada à mortalidade (CHAKRABARTI et al., 

2015). 
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O diagnóstico é estabelecido demonstrando a levedura 

em uma amostra de biópsia através da impregnação de prata 

ou pelo isolamento do micro-organismo em cultura. O 

itraconazol ou fluconazol é o tratamento de escolha para a 

maioria dos indivíduos com esporotricose, embora o tratamento 

com iodeto de potássio seja eficaz em casos de esporotricose 

com resposta imune celular adequada (TIRADO-SÁNCHEZ; 

BONIFAZ, 2018). Em casos mais graves os fármacos de 

escolha são o itraconazol em doses maiores ou a anfotericina 

B (VILLANUEVA-LOZANO et al., 2019). 

Apesar da extensa pesquisa dedicada ao 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas, há um 

número restrito de medicamentos disponíveis contra as 

infecções fúngicas. Além disso, o uso clínico desses 

medicamentos, têm sido limitado pelo surgimento de resistência 

aos antinfúngicos, risco de toxicidade, e efeitos colaterais 

indesejáveis (RODRIGUES et al., 2014 CAMPOY; ADRIO 

2017). Considerando esses fatores, existe uma grande 

necessidade de descoberta de novos agentes antifúngicos com 

maior especificidade contra esse micro-organismo. 

Uma rica fonte de compostos para desenvolvimento, ou 

síntese, de novas moléculas biologicamente ativas são as 

plantas, na qual as substâncias produzidas por elas são 

utilizadas como protótipos de diversos medicamentos 

(BAGATOLLI et al., 2019).  Entretanto, apenas 30% dos 

antimicrobianos no mercado são derivados de produtos naturais 

e os recursos para drogas elaboradas de plantas são pouco 

explorados (WALLER et al., 2016). 

Os óleos essenciais são complexos formado por 

compostos voláteis, com odor forte e são sintetizados pelas 

plantas como metabólitos secundários, sendo encontrado nas 
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folhas, resinas, frutos, flores, troncos e em outras partes da 

planta (MANION; WIDDER, 2017).  

Por definição, óleos são produtos originados do 

metabolismo secundário das plantas e estão relacionados com 

diversas funções necessárias à sobrevivência vegetal, 

exercendo papel fundamental na defesa contra microrganismos 

(MANION; WIDDER, 2017). Adicionalmente, os óleos 

essenciais são conhecidos por apresentarem diferentes 

atividades biológicas, dentre elas atividade antifúngica. 

Um fitoconstituinte encontrado em óleos essenciais de 

vários gêneros de plantas é o p-cimeno, dentre eles, 

Aristolochia, Origanum, Satureja e Thymus (JAFARI et al., 

2016; KIM et al., 2015; WALLER et al., 2016a). Em relação a 

sua estrutura química é classificado como um hidrocarboneto 

relacionado a um monoterpeno. Sua estrutura consiste de um 

anel de benzeno para-substituído com um grupo metila e um 

grupo isopropílico. É insolúvel em água, mas miscível com 

etanol e éter e existem dois isômeros geométricos menos 

comuns: O o-cimeno, em que os grupos alquilo são orto-

substituídos e o m-cimeno, no qual são meta-substituídos, 

entretanto o p-cimeno é o único isômero encontrado 

naturalmente (PUBCHEM, 2018). 

Estudos mostraram que o p-cimeno é o componente 

majoritário do óleo de Aristolochia trilobata que apresenta uma 

potente atividade inseticida (OLIVEIRA et al.,2017; 

GONZÁLEZ-TRUJANO et al., 2017).  

Além disso, está presente na composição de óleos como 

o orégano (Origanum vulgare L.), manjerona (Origanum 

majorana L.) e alecrim (Rosmarinus officinalis L.), para os 

quais, estudos mostram atividade antifúngica contra os gêneros 
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Candida spp., Cryptococcus spp., Microsporum spp., 

Trichophyton spp. (GUERRA-BOONE et al., 2015).  

Portando, diante da necessidade de novas alternativas 

terapêuticas para tratar a esporotricose torna-se necessário o 

estudo desse fitoconstituinte isolado, tendo em vista que 

diversos óleos do qual faz parte já possuem atividade 

antifúngica descrita na literatura.  

Desse modo, o presente trabalho objetivou avaliar a 

atividade antifúngica in vitro do p-cimeno contra cepas do 

complexo S. schenckii. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

MATERIAIS 

Substâncias 

 O produto utilizado na execução das metodologias foi o 

p-cimeno, adquirido da Sigma-Aldrich® (São Paulo, SP, Brasil). 

O dimetilsulfóxido (DMSO) e Tween 80 foram obtidos da 

Labysnth Ltda. (Diadema, SP, Brasil). Os fármacos padrões 

foram: A anfotericina B, o fluconazol, o itraconazol e o 

voriconazol comumente utilizados para o tratamento de 

infecções por Sporothrix spp foram adquiridos da Sigma-

Aldrich®. As emulsões dos produtos foram preparadas no 

momento da execução dos testes, com DMSO (5%) e Tween 

80 (2%) o volume foi completado com água destilada, a fim de 

se obter uma concentração inicial de 1024 µg/mL. A mistura foi 

agitada durante aproximadamente 2 minutos no Vortex 

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

 Para os ensaios de investigação da atividade 

antifúngica, selecionou-se um total de 10 cepas de fungos do 

complexo Sporothrix schenckii, especificamente cinco cepas de 

S. schenckii (LM – 37; LM – 781; LM – 797; LM – 751; LM – 5) 

e cinco cepas de S. brasiliensis (LM – 680; LM – 568; LM – 738; 

LM – 707; LM – 10) obtidas da coleção do Laboratório de 

Micologia do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFPB. As 

cepas estoques dos fungos utilizados nos ensaios foram 

mantidas em tubos de ensaio contendo Ágar Batata inclinado 

(Difco®, São Paulo) em temperatura ambiente (25-30°C). 

 

Meios de Cultura 

 O meio utilizado nos ensaios foi o RPMI liquido (Roswell 

Park Memorial Institute) 1640 adquirido da Sigma Aldrich®, 

preparado de acordo com as instruções do fabricante. Para 

conservação das cepas e preparação do inóculo utilizou-se o 

Ágar Batata (AB), adquirido da Difco®. Os meios foram 

solubilizados com água destilada e esterilizados em autoclave, 

a 121°C por 15 minutos. 

 

MÉTODOS 

Preparação do inóculo 

 O inóculo foi preparado segundo o documento M38A3 

da Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) com 

algumas modificações. As cepas de Sporothrix spp. foram 

cultivadas em ágar batata dextrose durante sete dias, a 30ºC. 

Após esse período cobriu-se as colônias com cerca de 1mL de 

solução salina estéril (NaCl 0,9%), preparou-se uma suspensão 

mexendo delicadamente as colônias com a ponta de uma alça 



ATIVIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO DO p-cimeno FRENTE AS CEPAS DO 

COMPLEXO Sporothrix schenckii 

61 
 

microbiológica. A mistura resultante de conídios e fragmentos 

de hifas foi transferida para um tubo de ensaio estéril. 

 Após aguardar 3 a 5 minutos, as partículas mais 

pesadas da suspensão se depositaram no fundo do tubo, então 

a suspensão superior foi transferida para outro tubo estéril, 

devidamente fechado, homogeneizado e colocado em um 

agitador de tubos por 15 segundos.  

As densidades da suspensão de conídios foram lidas no 

espectrofotômetro em um comprimento de onda de 520 nm e 

ajustadas para uma densidade óptica de 0,21 a 0,29 em 

medidas de absorbância, o que corresponde a uma 

concentração de 1-5.106 UFC/mL.  

 

Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

Neste estudo, a atividade antifúngica p-cimeno foi 

avaliada através de um método de diluição, devido a sua grande 

reprodutibilidade e ao fato de ser uma forma simples e 

econômica de avaliar a atividade antimicrobiana de produtos 

naturais. Este método tem sido utilizado tanto para substâncias 

hidrossolúveis quanto lipossolúveis (SCORZONI et al., 2007; 

BALOURI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016).  

A técnica de microdiluição foi realizada segundo Eloff 

(1998) com algumas modificações, e em triplicata. Em uma 

placa de 96 poços, foi adicionado, em cada orifício, 100 µL do 

inóculo ao meio RPMI 1640 duplamente concentrado. 

Posteriormente, foi retirado 100 µL da solução do p-cimeno 

(duplamente concentrado) e dispensada nos poços da primeira 

linha da placa. Por meio de uma diluição seriada a uma razão 

de dois, foram obtidas concentrações de modo que na primeira 

linha da placa se encontrará a maior concentração (1024 µg/ml) 
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e na última, a menor concentração (8 µg/ml). O mesmo 

procedimento foi realizado para os antifúngicos padrões. 

Para o controle de viabilidade foi adicionado 100µL do 

inóculo de cada cepa nos poços. No controle negativo foi 

adicionado nos poços 100 µL DMSO (5%) e Tween 80 (5%), e 

ainda, existiu um controle de esterilidade, no qual foi adicionado 

200 µL do meio (RPMI 1640) em um orifício da placa, sem a 

suspensão dos fungos. As placas foram seladas e incubadas a 

25-28°C por sete dias, após esse tempo, foi realizada a leitura.  

Os valores de CIM foram determinados pela análise 

visual da inibição do crescimento em cada cavidade, 

comparando os testes com o controle (ausência de drogas). A 

CIM foi definida como a menor concentração capaz de inibir o 

crescimento fúngico, observado visualmente nas cavidades. 

 

Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM) 

 Após a leitura da CIM em sete dias, alíquotas de 10 μL 

foram retiradas de cada poço da placa de microtitulação que 

não apresentaram crescimento fúngico. Então, em uma nova 

placa de 96 poços, foi adicionado 100 μL do RPMI 1640 e os 10 

μL provenientes dos poços da CIM. A placa foi incubada a 28ºC 

por sete dias e a CFM foi definida como a menor concentração 

do antifúngico que não gerou crescimento de micro-organismos 

nos poços da placa (RODRIGUES et al., 2014). 

 

Análise dos dados 

 Baseou-se em um cálculo de média aritmética, a partir 

dos resultados obtidos nos experimentos realizados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

A resistência que os micro-organismos adquirem contra 

os antibióticos, levam a um grande interesse na busca de novas 

substâncias antifúngicas. Extratos de plantas, óleos essenciais, 

assim como compostos isolados biologicamente ativos de 

espécies vegetais utilizados na medicina tradicional podem ser 

recursos prolíficos para o desenvolvimento de novas 

substâncias (NOGUEIRA, 2012; MACHA et al., 2015). 

Os resultados do ensaio das concentrações inibitórias 

mínimas da substância teste e dos antifúngicos padrões frente 

às cepas de S. schenckii e S. brasiliensis estão expressos na 

tabela 1. O controle de viabilidade de cada cepa estudada 

assegurou o crescimento satisfatório dos fungos durante os 

ensaios, assim como não houve crescimento de micro-

organismos no controle negativo, bem como no controle de 

esterilidade. 

O p-cimeno foi capaz de inibir o crescimento de 90% das 

cepas de S. schenckii e S. brasiliensis até a concentração de 

128 μg/mL, com duas cepas (LM - 751 e LM - 10) inibidas na 

concentração de 64 μg/mL. Apenas a cepa controle de S. 

schenckii (LM - 5) teve seu crescimento inibido na concentração 

de 256 μg/mL, acompanhado de uma maior resistência aos 

antifúngicos padrões quando comparada as outras amostras. 
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Tabela 1. Concentrações inibitórias mínimas (CIM) do p-cimeno e dos 

antifúngicos padrões sobre as cepas de S. schenckii e S. brasiliensis. 

Fungos Produtos (μg/mL) 
 

 
 

Cepas 

 

p-

cimeno 

 

Anfote

recina 

B 

 

Flucon

azol 

 

Vorico

nazol 

 

Itraco

nazol 

 
LM - 
37 

128 2 >64 2 16 

LM - 
781 

128 1 >64 2 8 

S. 
Schenckii 

LM - 
797 

128 0,3 >64 0,4 2 

LM - 
751 

64 0,5 >64 0,5 8 

LM - 
5 

256 >16 >64 17,5 >16 

S. 
brasiliensis 

LM - 
680 

128 0,5 >64 0,5 >16 

LM - 
568 

128 2 >64 4 >16 

LM - 
738 

128 >16 >64 2 >16 

LM - 
707 

128 0,2 >64 0,2 >16 

LM - 
10 

64 0,27 17,5 4,4 1,1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Em relação aos antifúngicos padrões observa-se que a 

anfotericina B apresentou baixos valores da CIM, indicando que 

a maioria das amostras testadas são sensíveis a esse 

medicamento, o oposto se dá com o fluconazol em que apenas 
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uma cepa (LM - 10) se mostrou sensível a uma concentração 

menor que 64 µg/mL. Já o voriconazol apresentou resultados 

semelhantes a anfotericina B. 

O voriconazol apresenta uma menor toxicidade quando 

comparado a anfotericina B e pode ser administrado por via 

oral, além do mais, os achados desse fármaco diferem dos 

resultados descritos por Marimon et al. (2007) e Ghannoum 

(2016) que mostraram uma menor susceptibilidade do 

voriconazol para cepas de Sporothrix spp. 

Os dados apresentados corroboram com Rojas et al. 

(2018) que estabeleceu a CIM da anfotericina B em 4 µg/mL, 

do fluconazol como >64 µg/mL, do voriconazol em 4 µg/mL, 

como também a do itraconazol em 8 µg/mL para S. schenckii e 

S. brasiliensis. 

 Em outro estudo, Scordino et al. (2015) observou a 

presença de resistência ao fluconazol em cepas pertencentes a 

estas espécies ratificando os achados de Marimon et al. (2008), 

que demostram uma maior resistência ao fluconazol (CIM= 128 

µg/mL) em comparação aos demais antifúngicos, com valores 

de CIM igual a 4 µg/mL para a anfotericina B, entre 8 e 32 µg/mL 

para o voriconazol, e entre 1 e 32 µg/mL para o itraconazol em 

ambas espécies. 

O itraconazol, é a droga inicial de escolha para o 

tratamento da esporotricose, e foi observado que apenas cepas 

de S. schenckii apresentaram sensibilidade a este antifúngico 

em concentrações menores que 16 µg/mL com exceção da 

cepa controle (LM – 5). O oposto se observou com as cepas de 

S. brasiliensis, que demostraram resistência em concentrações 

menores que 16 µg/mL, com exceção apenas da cepa controle 

(LM – 10) corroborando com dados da literatura em que S. 
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brasiliensis apresenta uma maior resistência ao itraconazol 

(WALLER et al., 2016a; RODRIGUES, 2014).  

Em relação ao fitoconstituinte testado é possível inferir 

que ele foi efetivo em ambas espécies de Sporothrix spp., além 

disso o p-cimeno faz parte da composição de óleos como: 

alecrim (Rosmarinus officinalis), orégano (Origanum vulgare) e 

manjerona (Origanum majorana) e Waller et al. (2016b) 

demonstrou que todos possuem atividade contra S. brasiliensis 

com valores de CIM (90%) estimados em 1.120 µg/mL, 560 

µg/mL e 140 µg/mL respectivamente. 

 Couto et al. (2015)  realizaram estudos e obtiveram  

valores da CIM (90%) entre 216 µg/mL e 867µg/mL para o óleo 

de O. vulgare contra S. schenckii e S.brasiliensis, bem como e 

Luqman et al. (2007) que estabeleceram a CIM em 1.110 µg/mL 

para o óleo de R. officinalis contra S. schenckii. 

Por fim, Sartoratto et al. (2004) elencaram critérios para 

categorizar o poder antimicrobiano de óleos essenciais com 

base no valor da concentração inibitória mínima. Considerando 

estes critérios, quando a CIM for menor ou igual a 500 μg/mL 

considera-se que o óleo apresenta forte/potente atividade 

antimicrobiana (CIM ≤500μg/mL), valores entre 500 μg/mL>CIM 

≤1500 μg/mL apresentam moderada atividade, e quando a CIM 

for maior que 1500μg/mL (CIM>1500μg/mL) indica fraca 

atividade do composto. 

 Aplicando este referencial aos resultados deste estudo, 

pode-se considerar que o p-cimeno apresentou uma forte 

atividade antimicrobiana, tornando-se um possível candidato 

para o tratamento da esporotricose. Entretanto, é necessário a 

realização de mais testes para elucidar seu efeito antifúngico.  
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Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM) 

A razão da CFM/CIM para fungos é usada para 

especificar a natureza do efeito antimicrobiano contra um 

determinado agente patogênico (OLIVEIRA et al., 2012). 

Segundo alguns autores um agente é considerado 

fungicida quando a razão CIM/CFM for ≤ 4 e fungistática quando 

razão CIM/CFM for > 4 (FARSHORIA et al., 2010; SIDDIQUI et 

al., 2013). 

 A CFM do p-cimeno contra todas as cepas de S. 

schenckii e S. brasiliensis foi estabelecida em 256 μg/mL. 

Dessa forma, foi calculada a razão CFM/CIM para determinar 

se a substância possui atividade fungicida ou fungistática, cujo 

resultado está apresentado na tabela 2. 

Levando em consideração que a CIM determinada foi 

128 μg/mL, e a CFM é equivalente a 256 μg/mL, podemos inferir 

que a razão 256/128 (CFM/CIM) é igual a 2, sugerindo 

fortemente que o p-cimeno possui atividade antifúngica de 

caráter fungicida. 

Uma substância pode exercer um efeito fungicida ou 

fungistático de acordo com a sua concentração e o tempo de 

exposição ao micro-organismo. Tal informação é de 

fundamental importância para poder analisar a viabilidade 

terapêutica dessa substância, visto que indivíduos 

imunocompetentes podem se beneficiar de uma substância 

fungistática para conseguir tratar a infecção, por humanos e, em 

indivíduos imunodebilitados, uma substância fungicida é a 

orientação terapêutica mais eficaz (COUTO et al., 2015) 
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Tabela 2. Concentração fungicida mínima e razão entre a CFM e a CIM do 

do p-cimeno 

Fungos 

 

Cepas 

 

p-cimeno 

CFM (µg/mL) CFM / CIM 

 LM - 37 256 2 

 LM - 781 256 2 

S. Schenckii LM - 797 256 2 

 LM - 751 256 4 

 LM - 5 256 1 

 LM - 680 256 2 

 LM - 568 256 2 

S. brasiliensis LM - 738 256 2 

 LM - 707 256 2 

 LM - 10 256 4 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Apesar da comprovação que o p-cimeno é um agente 

fungicida, torna-se difícil uma comparação com dados 

existentes na literatura, devido à ausência de estudos com o 

fitoconstituinte e uma falta de padronização para os ensaios de 

avaliação da atividade antifúngica, visto que fatores como 

tempo de leitura, meio utilizado e a técnica empregada 

influenciam fortemente nos resultados (BALOURI; SADIKI; 

IBNSOUDA, 2016). Ressaltando a importância deste estudo, 

que apresenta uma molécula promissora para o tratamento da 

esporotricose. 
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CONCLUSÕES  

  

  O p-cimeno demostrou forte atividade antifúngica contra 

as cepas de S. schenckii e S. brasiliensis. A CIM foi 

estabelecida em 128 μg/mL, assim como, apresentou ação 

fungicida. Os resultados obtidos tornam esse fitoconstituinte um 

possível candidato para a indústria farmacêutica. Entretanto, é 

necessária a realização de mais ensaios para elucidar o 

mecanismo de ação dessa molécula in vitro e in vivo.  
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RESUMO: A crescente resistência das bactérias aos 
antimicrobianos requer o desenvolvimento de terapias as quais 
permitam propor alternativas para o tratamento de infecções 
hospitalares por cepas bacterianas mulitrresistentes, de difícil 
tratamento, sendo a associação de antimicrobianos 
laboratorialmente testados uma sugetão possível como 
alternativa para este fim. O presente trabalho teve como 
objetivo verificar o possível efeito (sinérgico, aditivo, antagônico 
ou indiferente) da combinação dos antimicrobianos ampicilina-
ciprofloxacina frente a cepas de Pseudomonas aeruginosa e 
Escherichia coli. Foram realizados testes de difusão em disco 
pelo método de  Kirby e Bauer (1966), testes de concentração 
inibitória mínima (CIM) e checkerboard. Para ampicilina, frente 
à bactéria P. aeruginosa, foi encontrada uma CIM de 512 µg/mL 
enquanto que para ciprofloxacina, a concentração foi de 1 
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µg/mL. Após a realização do checkerboard, associando os dois 
antimicrobianos, encontrou-se um efeito aditivo, de 1,016, 
reduzindo consideravelmente a concentração da ampicilina e 
resgatando o uso da ampicilina em associação com 
ciprofloxacina para tratamento de infecções por P. aeruginosa. 
A combinação de antimicrobianos constituída por ampicilina-
ciprofloxacina apresenta um efeito aditivo, no qual a 
ciprofloxacina age modulando o efeito da ampicilina frente à P. 
aeruginosa. A  partir da associação desses antibióticos é 
possível resgatar a ação da ampicilina para uso em infecções 
causadas pela bactéria Pseudomonas aeruginosa. 
Palavras-chave: Ampicilina. Ciprofloxacina. Pseudomonas 

aeruginosa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, a resistência crescente das bactérias 

aos antimicrobianos representa um grave problema de saúde 

pública em todo o mundo (SHARMA et al., 2017). Evidenciando 

a necessidade de buscar por mecanismos de ação alternativos 

capazes de atuar na resistência bacteriana, a qual vem sendo 

frequentemente observada em ambientes hospitalares, onde as 

infecções causadas por microrganismos resistentes aos 

antimicrobianos testados laboratorialmente representa uma 

ameaça à vida humana (CHATTERJEE et al., 2016).  

Diante da dificuldade em selecionar um antibiótico 

sensível, o uso de combinações de antibióticos tornou-se uma 

prática comum na medicina clínica, particularmente no 

tratamento de pacientes gravemente enfermos. Na maioria das 

vezes, esse uso tem sido empregado de modo empírico, 

considerando as características bacterianas ou atividades 
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antibióticas previsíveis. Poucas vezes é solicitada assistência 

do laboratório de microbiologia clínica para confirmar 

especificamente quaisquer efeitos benéficos ou maléficos de 

tais combinações (ULRICH-MERZENICH, 2014).              

Porém, as combinações de antimicrobianos podem 

produzir efeitos diversos, variando desde efeitos sinérgicos 

desejáveis em que um antibiótico potencializa a ação do outro, 

até efeitos antagônicos em que um antibiótico interfere 

negativamente na ação do outro (ULRICH-MERZENICH, 2014). 

A escolha de uma combinação apropriada de 

antimicrobianos requer o entendimento do potencial de 

interação entre esses agentes. Portanto, faz-se necessário a 

realização de testes laboratoriais que esclareçam o mecanismo 

de ação resultante de cada associação. É importante que a 

associação empírica de antimicrobianos, no modelo atual 

prescrito no ambiente hospitalar, seja reformulada de acordo 

com efeitos sinérgicos após teste e comprovação de eficácia 

laboratorial. Alguns métodos foram desenvolvidos com o 

objetivo de quantificar os efeitos das combinações de 

antimicrobianos sobre o crescimento bacteriano in vitro 

(CHATTERJEE et al, 2016).  

A etiologia das infecções nosocomiais vem sofrendo 

alterações através dos anos. Nas últimas décadas, bactérias 

Gram-negativas não fermentadoras de glicose, principalmente 

Pseudomonas aeruginosa, tornaram-se responsáveis por cerca 

de 50 a 70% das infecções (COLE et al., 2014), situação 

observada em vários países, incluindo o Brasil. Estudo 

realizado por Deliberali e colaboradores (2011)  em hospitais de 

Porto Alegre-RS, demonstrou que P. aeruginosa  foram as 

bactérias mais prevalentes em 41% dos casos. 
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Intrinsecamente, em nível cromossomial, Pseudomonas 

spp. apresentam resistência a muitos dos antimicrobianos 

utilizados na prática médica, restringindo consideravelmente as 

opções terapêuticas para os pacientes acometidos por 

infecções causadas por esse microrganismo. Os poucos 

antibióticos que apresentam possível atividade contra bactérias 

do gênero Pseudomonas estão sujeitos ao desenvolvimento de 

mecanismos de resistência adaptiva, além da produção de 

enzimas (ditas carbapenemases) capazes de degradar os 

antibióticos carbapenêmicos, considerados os mais estáveis e 

potentes da rotina médica (PENESYAN et al., 2015).   

As infecções causadas por P. aeruginosa podem ser 

consideradas de difícil tratamento quando utiliza-se 

monoterapia (BERDISTCH et al., 2015), sendo necessário 

empregar combinações de dois ou três antibióticos, resultando 

em um tratamento mais eficaz para pacientes em situação 

crítica. Estudos relatam infecções causadas por Pseudomonas 

spp. resistentes a todos os antimicrobianos disponíveis no 

mercado, evidenciando a necessidade do desenvolvimento de 

terapias eficazes para o controle de infecções desencadeadas 

por estes microganismos (FEITOSA et al., 2012; CHATTERJEE 

et al., 2016).  

Ampicilina é classificada como uma aminopenicilina, isto 

é, uma penicilina de amplo espectro que só difere da penicilina 

propriamente dita pela presença de um grupo amina na sua 

cadeia laterial, o que lhe confere melhor ação contra bactérias 

Gram-negativas. As penicilinas, em geral, inibem o estágio final 

da síntese da parede celular bacteriana, ocasionando, assim, a 

lise e morte da bactéria (PETERSON et. al., 2017). 
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Pseudomonas apresentam resistência intrínseca às 

ampicilinas. 

As ciprofloxacinas são antibióticos do grupo das 

quinolonas que inibem a síntese do ácido nucleico por ligação 

à RNA polimerase ou inibição da DNA-girase ou topoisomerase 

II. Pseudomonas podem ser resistentes (resistência adaptiva) 

ou sensíveis às quinolonas (DOI et al., 2017).  

O presente trabalho propõe verificar laboratorialmente a 

ação da associação ampicilina-ciprofloxaxina frente a cepas de 

P. aeruginosa multirresistentes de origem hospitalar, como 

forma de ampliar a opção terapêutica para tratamento de 

infecções causadas por tal microrganismo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1. Obtenção das cepas bacterianas  

Foi realizado um estudo prático, laboratorial, descritivo, 

de abordagem quantitativa. Para tanto, os testes foram 

realizados no laboratório de Microbiologia, do Departamento de 

Farmácia da Universidade Estadual da Paraíba.  

Foram utilizadas cepas de Pseudomonas aeruginosa e 

Escherichia coli  multirresistentes, obtidas a partir de infecção 

hospitalar de pacientes internados em um Hospital de Campina 

Grande- PB. 

A cepa hospitalar de Pseudomonas aeruginosa utilizada 

no presente trabalho, apresenta resistênia intrínseca à 

penicilina, amoxilina + ácido clavulânico, tetraciclina, 

cloranfenicol, ácido nalidixo, ácido pipemídico, kanamicina, 

cefoxotina, cefotaxima cefalotina,cefuroxime. 

A cepa de Escherichia coli estudada é produtora da 
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enzima de resistência ESBL (extended spectrum beta 

lactamase), enzima capaz de degradar os antibióticos beta 

lactâmicos como cefalosporinas de primeira, segunda, terceira 

e quarta gerações, além de aztreonam. 

Cada bactéria foi inoculada em um caldo de crescimento 

e incubada a 35-37ºC até alcançar a turbidez padrão da escala 

0,5 de MacFarland  para a realização dos testes de atividade 

antimicrobiana, sendo testada a associação de antibióticos 

ampicilina-ciprofloxacina.   

 

2. Atividade antibacteriana  

 

2.1 Determinação da sensibilidade a antimicrobianos 

pelo método de disco difusão 

  

 Para a determinação da resistência fenotípica das cepas 

estudadas foi  realizado o método de disco-difusão, seguindo 

as normas padronizadas do CLSI (2017). Cada bactéria foi 

inoculada em um caldo de crescimento e incubada a 35-37o C 

até alcançar a turbidez padrão de escala 0,5 de McFarland. 

Posteriormente foram semeadas em placas de agar Muller 

Hinton (Oxoid). Discos comerciais impregnados com 

antibióticos foram dispostos nas placas de agar Mueller Hinton. 

Após incubação das placas por um período de 24 horas, os 

halos formados foram lidos de acordo com o CLSI (2017), no 

qual os tamanhos dos halos definem o fenótipo  de 

sensibilidade ou resistência.  
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2.2 Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

  

 Para obtenção de um inóculo microbiano para viabilizar 

os testes de concentração inibitória mínima, uma alíquota de 

300 μL das cepas bacterianas do estoque foram transferidas 

para tubos de ensaio contendo 7 mL de caldo BHI (Brain heart 

infusion, Kasvi, Brasil) e incubadas por 24 horas em estufa a 

35-37oC. O inóculo microbiano foi centrifugado, suspenso em 

solução salina 0,9% estéril e padronizado por 

espectrofotometria para 0,5 da escala de McFarland, 

equivalente a ≈1,5 x 108 UFC/mL e foi determinado por valor de 

absorbância de 0,135 em espectrofotometria. 

 A determinação da CIM foi realizada através de um 

modelo experimental de microdiluição em caldo, conforme 

descrito pelo Manual do Instituto de padronização clínica e 

laboratorial (CLSI - Clinical Laboratory Standard Institute) com 

algumas modificações (CLSI, 2017).  

Na metodologia para determinação dos valores de CIM 

da ciprofloxacina e ampicilina foram utilizadas placas de 

microdiluição de 96 poços em “U” estéreis (TPP, Brasil). Todos 

os poços receberam alíquotas de 20 μL da suspensão 

microbiana padronizada, adicionadas ao volume de 100 μL de 

BHI caldo e 100 μL das drogas testadas em concentrações que 

iniciaram em 1024 μg/mL para ciprofloxacina e 4.096 μg/mL 

para ampicilina. Foi utilizada uma concentração maior para 

ampicilina, pois já se esperava elevada resistência das 

bactérias testadas à ampicilina, considerando que 

Pseudomonas aeruginosa apresenta resistência intrínseca a 

este antibiótico, e a cepa de  E. coli estudada, por ser produtora 

da enzima ESBL, também é capaz de degradar a ampicilina. 
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Daí termos usado uma concentração maior para ampicilina. Foi 

colocado inicialmente 100 μL (0,1 mL) do meio de cultura (caldo 

BHI) nos poços da coluna 1 a coluna 12 nas linhas de A até F 

da placa, utilizando a pipeta multicanal. Posteriormente, 100 μL 

da solução teste de ciprofloxacina que estava na concentração 

de 2048 μg/mL, foi adicionada ao primeiro poço da esquerda 

(Linha A - poço 1) homogeneizado três vezes. Nesse poço já 

tinha 100 μL de meio de cultura, assim a concentração do 

antibiótico teste atingiu de 1024 μg/mL no primeiro poço. 

Retirando 100 μL do poço 1 e adicionando ao próximo poço da 

direita (Linha A - poço 2), homogeneizando novamente dentro 

do poço 2, agora o antibiótico atingiu a concentração de 512 

μg/mL, e assim sucessivamente até chegar no poço 12 da linha 

A que continha o antibiótico na concentração de 0,25 μg/mL. 

Repetido nas linhas B e C o mesmo antibiótico nas mesmas 

concentrações.O mesmo procedimento foi realizado para o 

antibiótico ampicilina, apenas a sua concentração inicial foi 

maior que a da ciprofloxacina, com o objetivo de se encontrar 

uma concentração inibitória mínima, mesmo elevada, capaz de 

inibir o crescimento de ambas as bactérias, Pseudomonas 

aeruginosa e Escherichia coli. Após adição de 20 μL da 

respectiva bactéria em cada poço, as placas foram incubadas 

por  um  período de 24 horas e depois  submetidas à prova da 

resazurina, onde se adicionou, em cada poço da microplaca 

30μL de resazurina 0,01% (Sigma, Steinheim, Alemanha) 

(PALOMINO et al., 2002; SAKER et al., 2007). As placas foram 

incubadas novamente por 1 hora e, após este período, a CIM 

foi determinada macroscopicamente, através de observação 

visual. A CIM foi considerada como a menor concentração que 

interferiu no crescimento do microrganismo (CLSI, 2017).O 
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controle positivo consistiu  apenas de antibióticos, enquanto 

que o controle negativo utilizado foi em solução salina. 

  

2.3. Método da concentração inibitória fracionada 

(Checkerboard) 

     As  combinações dos antibióticos clássicos 

comerciais foram testadas em duplicatas, utilizando a técnica 

de microdiluição checkerboard (ELIOPOULOS et al., 1988). 

Foram preparadas suspensões de 108 UFC/mL de cultura 

bacteriana das cepas estudadas e distribuídas em placas de 

microtitulação contendo as concentrações de antibióticos que 

correspondem a CIM/2, CIM, CIM×2, CIM×4, ou seja, o valor da 

CIM do antibiótico encontrada foi dividido por dois e depois esse 

valor multiplicado por dois e por quatro. Inicialmente, 100 μL de 

caldo BHI foram adicionados nos poços das placas de 

microdiluição. Em seguida, cada concentração de antibiótico foi  

adicionado nos vários poços da placa no sentido vertical e o 

outro antibiótico adicionado no sentido horizontal da placa. Por 

fim, foi adicionado 20 μL da suspensão bacteriana. As placas 

foram incubadas a 35-37oC por 24–48h e depois avaliadas 

quanto ao crescimento bacteriano. A viabilidade celular foi 

visualizada pelo indicador redox sensível à resazurina.  

 Os índices de concentração inibitória fracionada (CIF) 

foram calculados para avaliar a interação de cada combinação 

das drogas. O ICIF (Índice da Concentração Inibitória 

Fracionada) foi calculado através da soma do CIFA+CIFB. O 

ICIF foi calculado através da relação CIMA combinado/CIMA 

sozinho, enquanto que o CIFB = CIMB combinado/CIMB 

sozinho. Este índice é interpretado conforme o quadro abaixo 

(LEWIS et al., 2002; BERDITSCH et al., 2015).  
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Tabela 1: Interpretação de resultados para as concentrações 
inibitórias fracionadas (ICIFs).  
 

Intepretação para CIF     Resultados do CIF 

      Sinergismo                ≤0,5 

      Aditividade          >0,5 e <1 

      Indiferença             ≥1 e <4 

      Antagonismo                   ≥4  

Fonte:. PETERSON et al., 2017 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Concentração Inibitória Minima (CIM) 

 

Na Tabela 2, encontram-se os resultados das CIMs dos 

antibióticos ampicilina e ciprofloxacina testados frente a cepas 

hospitalares de Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. A 

cepa de E.coli utilizada no presente trabalho é  resistente à  

ciprofloxacina, além de ser produtora da enzima de resistência 

ESBL que degrada todos os antibióticos beta lactâmicos como 

ampicilina.   
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Tabela 2. Valores de concentração inibitória mínimia (µg/mL) 

dos  antibióticos ampicilina e ciprofloxacina frente a bactérias 

multirresistentes 

 

MICRORGANISMOS  ANTIBIÓTICOS CIM (µg/mL) 

P.aeruginosa  Ampicilina 512 

 Ciprofloxacina 1 

E.coli Ampicilina NE 

 Ciprofloxacina 125 

Fonte: Dados da pesquisa.  

CIM: concentração inibitória minima. NE: valor não encontrado 

 

Em relação à bactéria P. aeruginosa, observou-se que foi 

necessária uma concentração elevada de ampicilina (512 

ug/mL) para ser capaz de promover a inibição do crescimento 

bacteriano. Tal fato pode ser justificado considerando a clássica 

resistência intrínseca que a bactéria em questão apresenta à 

ampicilina. Resistência intrínseca pode ser definida como uma 

resistência que todas as cepas de um determinado 

gênero/espécie de bactérias naturalmente apresentam a um 

determinado antibiótico, característica transmitida para todas as 

gerações daquele grupo de bactérias (PANG et al., 2019).  

Quanto à ciprofloxacina frente às Pseudomonas, 

encontrou-se concentrações relativamente baixas, equivalente 

a 1 μg/mL, com capacidade de inibir o crescimento de P. 

aeruginosa. 

Avaliando o comportamento da Escherichia coli frente à 

ampicilina, foi observado que, mesmo utilizando concentrações 

iniciais muito elevadas  desse antibiótico (4.096 μg/mL), a  

ampicilina não foi capaz de promover a inibição de E. coli, ou 
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seja, não foi possível encontrar a sua CIM. Isso se deve, 

provavelmente, ao fato desta bactéria ser produtora de ESBL 

(extended spectrum beta lactamase), enzima que degrada 

todos os antibióticos que apresentam na sua estrutura o anel 

beta lactâmico como penicilinas e cefalosporinas e aztronam. A 

hipótese é que a alta concentração do antibiótico beta-

lactâmico, a ampicilina, levou a um aumento de  produção da 

enzima beta lactamase pela E. coli na tentativa de destruir o 

antibiótico. É possível que, diante de uma concentração bem 

maior de antibiótico do que a que utilizamos neste trabalho, a 

quantidade de enzima produzida seja insuficiente para degradá-

lo. Porém concentrações muito elevadas do antibiótico o tornam 

tóxico para o organismo humano, não sendo permitida a sua 

comercialização e uso clínico. O fato de não ter sido possível 

encontrar uma CIM para ampicilina impossibilitou a realização 

do teste de associação de antimicrobianos ampicilina e 

ciprofloxacina para esta cepa de E. coli. 

A concentração inibitória mínima de ciprofloxacina 

encontrada para E. coli foi de 125 μg/mL, um valor elevado,  que 

pode ser justificado pelo fato desta bactéria ter apresentado 

resistência a esse antimicrobiano no teste de disco difusão de 

Kirby e Bauer (1966). Porém, vale ressaltar que, mesmo sendo 

considerado um valor elevado de CIM, o mesmo encontra-se 

dentro dos parâmetros de não toxicidade estabelecidos para 

uso clínico do antibiótico mencionado (HOLETZ, 2002). 

Como o teste de associação de antimicrobianos 

(checkerboard) só pode ser realizado a partir das CIMs dos 

antibióticos, só foi possível realizar o teste de associação dos 

antimicrobianos ampicilina e ciprofloxacina (checkerboard)  
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para Pseudomonas aeruginosa, já que não foi encontrada a 

CIM da E.coli. para ampicilina. 

 

Teste de concentração inibitória fracionada 

(Checkerboard) 

 

Conforme tabela 3, a associação ciprofloxacina (CIP) e 

ampicilina (AMP) frente à P. aeruginosa promoveu uma redução 

do valor da CIM da AMP. O valor do CIM da AMP  para  P. 

aeruginosa não associada à CIP foi de 512 µg/mL, porém após 

associação  CIP-AMP (CIF) foi obtido um valor de 8 µg/mL, um 

valor significativamente menor. Esta redução sinaliza  para o 

fato de que, mesmo utilizando concentrações iniciais altíssimas 

de AMP, ao associá-la à CIP, a sua concentração será reduzida 

a ponto de torná-la não tóxica para uso clínico. O valor da CIM 

da CIP foi 1 µg/mL  o mesmo valor da CIF dos dois antibióticos 

combinados.  

O ICIF (Índice da Concentração Inibitória Fracionada) foi 

calculado através da soma do CIFA+CIFB, onde A representa a 

ampicilina  e B representa a ciprofloxacina. O CIF foi calculado 

através da relação CIMA combinado/CIMA sozinho, ou seja, 

8/512 que corresponde a 0,016, enquanto que o CIFB = CIMB 

combinado/CIMB sozinho, equivalente a 1/1 que corresponde a 

1. O valor do ICIF seria 0,016 (CIF da AMP) + 1 (CIF da CIP) 

que correspondeu a 1, 017. Este índice é interpretado conforme 

a tabela demonstrada na metodologia. (LEWIS et al., 2002; 

BERDITSCH et al., 2015). 
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Tabela 3. Efeito das combinações de ampicilina e ciprofloxacina 
sobre Pseudomonas aeruginosa de origem hospitalar 
(checkerboard). 

 

Substância 
antibiótica 

CIM 
 

CIF Índice 
ICIF 

Tipo de      
efeito 

 

Ampicilina 512 8 - - 

Ciprofloxacina 1 1 - - 

CIP-AMP 0,016  1,0017 Aditivo 

Fonte: Dados da pesquisa.  

CIM: concentração inibitória mínima. CIF: concentração inibitória fracionada 

SC; sal de criptolepina.  CIP-AMP: ciprofloxacina associado à ampicilina. 

ICIF: índice de concentração inibitória fracionada. NE: Não encontrado. 

 

Desse modo, o ICIF de 1,0017 µg/mL para a associação 

de CIP-AMP, apresentou um efeito aditivo, conforme a tabela 1, 

que estabelece os valores de CIF entre 0,5 e 1ug/mL  como 

efeito aditivo. A AMP associada à CIP pode agir em 

concentrações bem menores, enquanto que para a CIP, a 

associação não influencia na sua concentração de ação. A 

ciprofloxacina agiu modulando o efeito da ampicilina sobre a P. 

aeruginosa testada (SPOORTHI et al., 2011).               

Pseudomonas aeruginosa apresenta resistência 

intrínseca à AMP, o que explica a elevada CIM observada no 

presente estudo. Porém quando a CIP foi associado à AMP, foi 

observado um efeito aditivo, reforçando a possibilidade da CIP 

atuar como agente modificador da resistência de antibióticos 

convencionais como a ampicilina. A associação do CIP-AMP 

recuperou a eficácia da AMP para tratamento de infecções por 
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P. aeruginosa, permitindo o resgate de um antibiótico de baixo 

custo e de fácil aplicação.     

O uso de dois antimicrobianos na clínica médica pode ter 

vários objetivos. Primeiramente, promover a cura do paciente 

com infecção bacteriana resistente aos antibióticos utilizados.  

Outra vantagem da associação é a diminuição  das 

concentrações dos antibióticos, reduzindo a exposição dos 

pacientes aos fármacos (RAHAL, 2006). Outro objetivo da 

associação de antimicrobianos seria  a obtenção de um efeito 

sinérgico, onde um antibiótico potencializa o efeito do outro. 

Quando se trata de bactérias do gênero Pseudomonas, 

principalmente no ambiente hospitalar onde a mesma 

apresenta elevada resistência aos antimicrobianos,  a 

associação de antibióticos é um consenso entre os médicos 

tendo em vista que a monoterapia não surte os efeitos 

desejados para reestabelecer a saúde do paciente (SPOORTHI 

et al., 2011).     

Portanto, os benefícios do uso de combinações de 

antimicrobianos  incluem um espectro maior de eficácia, 

redução da resistência bacteriana, redução de dose e, 

consequentemente, da toxicidade das substâncias utilizadas, 

contribuindo para a diminuição de possíveis efeitos colaterais. 

Nworu e Esimone (2006) encontraram sinergismo entre 

a combinação de um antibiótico do grupo quinolona, o 

ciprofloxacin e a ampicilina frente à bactérias Gram-positivas e 

Gram- negativas. 

Spoorthi e colaboradores (2011) propuseram que o dano 

ao envelope celular causado pela ampicilina poderia propiciar a 

penetração de alguns antibióticos no interior da célula 

bacteriana, corroborando a hipótese de que, quando associado 
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à ampicilina, a ciprofloxacina é capaz de penetrar no interior da 

bactéria, devido à degradação prévia da parede celular 

proporcionada pela ampicilina, facilitando a passagem da 

ciprofloxacina para o interior da mesma. Mesmo que os 

mecanismos de resistência da bactéria estejam previamente 

elaborados, como é o caso da P. aeruginosa em relação à 

ampicilina, e a bomba de efluxo expulse a ampicilina do interior 

da célula bacteriana, já terá ocorrido um dano inicial na parede 

celular da bactéria permitindo a entrada da ciprofloxacina. 

Ciprofloxacina, um  antibiótico quimicamente classificado como 

indoquinolona, age na célula bacteriana de acordo com o 

mecanismo de ação das próprias quinolonas sobre os 

microrganismos, isto é, inibindo a síntese de DNA ao se ligar à 

enzima DNA girase ou topoisomerase II, o que efetivamente 

levará a célula bacteriana à morte (GREE; OLPHANT, 2002). 

Uma vez no interior da célula bacteriana, é possível que a 

ciprofloxacina não seja expulsa através do mecanismo de 

resistência de bomba de efluxo, pois, antibióticos como 

macrolídeos, tetraciclinas e quinolonas, não são reconhecidos 

por tais mecanismos. Inclusive, uma estratégia proposta para 

diminuir a resistência mediada pelo mecanismo de efluxo é a 

síntese de análogos desses grupos de antibióticos (PENESYAN 

et al., 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados obtidos  é possível concluir que a 

combinação de antimicrobianos constituída por ampicilina-

ciprofloxacina apresenta efeito aditivo, no qual a ciprofloxacina 

age modulando o efeito da ampicilina sobre Pseudomonas 
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aeruginosa, de forma que a associação desses antibióticos 

permite resgatar a ampicilina em associação com ciprofloxacina  

para uso em infecções por Pseudomonas aeruginosa. 
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RESUMO: As plantas são utilizadas há muito tempo pelos seres 
humanos para manter e recuperar a saúde, e várias 
abordagens desenvolveram a seleção de plantas como 
candidatas à descoberta de medicamentos. O surgimento de 
novos alvos bacterianos, a evolução de doenças infecciosas e 
o desenvolvimento de resistência aos antibióticos pelas 
bactérias patogênicas, geraram o retorno do interesse em 
novas classes de substâncias com atividade antibiótica. O 
Brasil é conhecido por ter uma das floras mais ricas do planeta 
e por conter cerca de 20% da biodiversidade de plantas do 
mundo. Essa riqueza é distribuída em formações vegetais 
variadas, entre elas o bioma Caatinga, que se destaca por sua 
alta diversidade de espécies nativas, como: Anacardium 
occidentale (Cajueiro), Jatropha gossypiifolia (Pinhão roxo) e 
Sideroxylon obtusifolium (Quixabeira). A atividade 
antimicrobiana dessas espécies pode ser atribuída a presença 
de flavonóides em sua constituição química. O extrato da casca 
do caule de Anacardium occidentale possui atividade 
antimicrobiana em diferentes organismos como Proteus 
morganii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli e Salmonella typhi. A atividade antibiótica de 
diferentes extratos de J. gossypiifolia é frequentemente relatada 
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e apresenta atividade antibacteriana significativa in vitro contra 
Staphylococcus aureu. O extrato hexânico da Sideroxylon 
obtusifolium exerce efeito sinérgico, quando combinado aos 
antibióticos, reduzindo o CIM dos mesmos contra S. aureus, E. 
coli e P. aeruginosa. Os estudos demonstram o potencial que o 
bioma Caatinga possui para desenvolvimento de novos 
medicamentos, além disso, contribui com o embasamento 
científico, para o uso seguro, dessas espécies. 
Palavras – chave: Antimicrobiano. Caatinga. Plantas 
Medicinais.  
 

INTRODUÇÃO  

 

As plantas são usadas há muito tempo pelos seres 

humanos para manter e recuperar a saúde, e várias 

abordagens desenvolveram a seleção de plantas como 

candidatas à descoberta de medicamentos (Fabricant & 

Farnsworth, 2001). Atualmente, as plantas medicinais e seus 

derivados representam uma importante parcela dos remédios 

empregados pela população, entretanto, muitas vezes os 

derivados vegetais são utilizados sem a indicação adequada e 

com a crença de que tal produto não produz efeitos tóxicos. No 

entanto, as drogas vegetais, assim como outros medicamentos, 

têm toxicidade, efeitos colaterais e podem interagir com outros 

tratamentos (FRITZEN, DUTRA, CRIVELLI, 2016). 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 

80% da população em países em vias de desenvolvimento, 

utiliza a medicina tradicional à base de plantas como fonte 

primária, para tratar e controlar diferentes patologias (TAMAYO, 

2006).  

Conhecido por ter uma das floras mais ricas do planeta 

e por conter cerca de 20% da biodiversidade de plantas do 
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mundo (GARCEZ et al. 2016), o Brasil possui mais de 55.000 

espécies nativas catalogadas e uma grande variedade de 

grupos étnicos, resultando em uma riqueza de conhecimentos 

sobre vegetação (LIMA et al. 2012). O Brasil também se 

destaca em relação às plantas medicinais, considerando que as 

florestas brasileiras possuem um número significativo de 

espécies com potencial terapêutico (ALVES et al. 2008). Essa 

riqueza é distribuída em formações vegetais variadas, entre 

elas a caatinga, que se destaca por sua alta diversidade de 

espécies nativas e endêmicas (TABARELLI; VICENTE 2002). 

A Caatinga brasileira, localizada na região nordeste do 

Brasil, está sujeita a um clima quente, seco e semiárido, 

resultando em vegetação de xerófitos com significativa 

diversidade florística (RODAL; NASCIMENTO, 2006). 

As plantas medicinais são constituídas por inúmeros 

compostos, e vários destes têm atividade farmacológica, por 

isso, muitas vezes os fitoterápicos são chamados de 

fitocomplexos. Uma planta pode ter várias indicações 

terapêuticas. Entretanto, a quantidade de cada componente 

ativo de uma espécie vegetal pode variar, dependendo dos 

fatores edafoclimáticos (clima, solo, altitude, índice 

pluviométrico), e como consequência pode ocorrer uma 

alteração na eficácia da droga vegetal (FRITZEN, DUTRA, 

CRIVELLI, 2016). 

Em geral, diferentes partes das plantas podem ser 

utilizadas, como: folhas, flores, fruto, caule e raiz, e estas 

podem ser preparadas de diversas formas. No entanto, é 

importante saber qual a parte que contém em maior 

concentração o princípio ativo, para que se tenha um melhor 

resultado. Sendo assim, a constante busca de informações 

sobre as possibilidades de utilização tem desempenhado um 
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papel fundamental na descoberta de novos produtos (Souza et 

al., 2010; Embrapa, 2011; Silva, 2012). 

Em 2014, por meio da RDC 26 de 2014, foi introduzido 

um novo termo para designar alguns produtos de origem 

vegetal. De acordo com tal norma, são denominados produtos 

tradicionais fitoterápicos, aqueles que são obtidos utilizando-se 

princípio ativo exclusivamente vegetal, cuja eficácia e 

segurança são comprovadas por meio de dados de uso com 

segurança e eficácia publicados em material científico 

(FRITZEN, DUTRA, CRIVELLI, 2016).  

Hoje em dia, o acréscimo das exigências relativas aos 

medicamentos convencionais, aliado ao aumento dos seus 

efeitos secundários, despertou o interesse pela Fitoterapia. 

Deste modo, os medicamentos à base de plantas podem ser 

usados como auxiliares nos cuidados primários de saúde e/ou 

complemento terapêutico. Para tal, deverá ser garantida a sua 

qualidade, eficácia e segurança, apoiadas em ensaios 

farmacológicos e clínicos (CUNHA et al., 2003). 

De acordo com Newman (2003), os medicamentos 

derivados de produtos naturais são capazes de tratar 87% das 

enfermidades humanas, incluindo, por exemplo, os indicados 

como antibacterianos, anticoagulantes, antiparasitários, 

imunossupressores e anticancerígenos. 

Diversos grupos de pesquisadores buscam comprovar 

cientificamente as atividades farmacológicas das plantas 

medicinais, orientados pelos seus usos na medicina popular. 

Por outro lado, os microrganismos que causam prejuízos à 

saúde humana estão se mostrando cada vez mais resistentes 

à maioria dos antimicrobianos já conhecidos, tornando-se desta 

forma, um incentivo à busca por novas substâncias 

potencialmente ativas de ocorrência natural. Espera-se a 
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descoberta de compostos que atinjam as células-alvo, através 

de um mecanismo de ação diferente dos agentes 

antimicrobianos já conhecidos e que sejam ativos contra 

patógenos resistentes (DUARTE, 2006). 

O termo antibiótico é definido como substâncias 

sintetizadas por microrganismos com a capacidade de inibir o 

crescimento ou destruir outros microrganismos. Atualmente, 

este conceito foi expandido também para diversas substâncias 

de origem sintética, derivados miméticos de produtos naturais, 

além de metabólitos secundários de plantas, que apresentam 

atividade antimicrobiana (Strohl et al., 1997).  

Nos últimos anos, o surgimento de novos alvos 

bacterianos, a evolução de doenças infecciosas e o 

desenvolvimento de resistência aos antibióticos pelas bactérias 

patogênicas, devido ao uso destes medicamentos em 

subdosagens ou por um período de tempo insuficiente, geraram 

o retorno do interesse em novas classes de substâncias com 

atividade antibiótica. A busca por novos produtos para a 

indústria farmacêutica e biotecnológica é um processo que 

requer otimização contínua, o estudo que une aspectos 

químicos e propriedades biológicas dos metabólitos 

microbianos é alvo de interesse mundial da comunidade 

científica (TAKAHASHI; LUCAS, 2008).  

Aliado ao fato do Brasil possuir uma extraordinária 

diversidade biológica e a necessidade da indústria farmacêutica 

por metabólitos fúngicos para o desenvolvimento de novos 

fármacos, a prospecção de plantas da Caatinga para produção 

de compostos bioativos, traz uma enorme expectativa na 

descoberta de novos fármacos e uma nova perspectiva para a 

prospecção biotecnológica no semiárido (NASCIMENTO; 

SOUSA; BEZERRA, 2014). 
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As plantas produzem uma variedade de componentes 

orgânicos, que são divididos em dois grupos conhecidos como 

metabólitos primários (armazenam energia) e os secundários 

(garantem a sobrevivência e competição no ambiente), 

destacando-se por serem compostos químicos (flavonoides, 

alcaloides, taninos, cumarinas, agliconas, antraquinônicas, 

triterpenos e/ou esteroides, 14 saponinas e polifenóis) não 

necessários para a sobrevivência imediata da célula, porém 

significam essencialmente uma vantagem evolucionária para a 

sua sobrevivência e reprodução (VIZZOTTO et al., 2010).  

Segundo estudos, óleos essenciais, flavonoides, 

alcaloides, taninos e quinonas, todos isolados de plantas, são 

descritos na literatura por apresentarem atividades biológicas, 

dentre elas atividade antibacteriana (SAVOIA, 2012). 

O Bioma Caatinga, é rico em biodiversidade, com alto 

potencial fitoterápico, porém, ainda pouco estudado, entende-

se a grande importância do desenvolvimento de novas 

pesquisas nesta área.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Foram realizadas buscas nas Bases de Dados PubMed, 

Science Direct, Scielo e no Portal de Periódicos CAPES. A 

pesquisa foi realizada por artigos publicados nos idiomas 

português e inglês com a utilização das seguintes palavras-

chave: Caatinga, Atividade antimicrobiana/Antimicrobian 

activity, Anacardium occidentale, Jatropha gossypiifolia e 

Sideroxylon obtusifolium.  

Os artigos selecionados avaliaram as espécies vegetais 

que obtiveram atividade antimicrobiana frente a estirpes de 

determinados microrganismos.  
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Foram analisados o extrato etanólico e hidroalcóolico da 

casca do caule do Cajueiro, frente á microrganismos como 

Proteus morganii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli e Salmonella typhi, Streptococcus 

mitis, Streptococcus mutans e Streptococcus sanguis. 

No caso do Pinhão-roxo, há diversos métodos de 

extração, como as folhas, raiz e o caule, podendo ser testados 

microrganismos como Escherichia coli, Bacillus subtilis e 

Staphylococcus aureus. 

A Quixabeira, através do extrato hexânico e o extrato 

metanólico, apresentaram estudos relacionados à 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli. 

As análises da eficácia do extrato relacionado a atividade 

antimicrobiana variam conforme a parte da planta utilizada e 

seus derivados compostos.    

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Anacardium occidentale (Cajueiro) 

 

  O extrato etanólico da casca do caule foi testado frente a 

cepas bacterianas de Proteus morganii, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli e 

Salmonella typhi (Laurens et al, 1992),  apresentando 

atividade antimicrobiana. O espectro da atividade 

antimicrobiana do extrato da casca do caule foi analisado em 

culturas de Klebsiella pneumoniae que são resistentes à 

estreptomicina (Akinpelu, 2001). O Cajueiro também 

demonstrou a atividade antimicrobiana de extrato hidroalcóolico 
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sobre Streptococcus mitis, Streptococcus mutans e 

Streptococcus sanguis, presentes em biofilme bacteriano 

supragengival. 

A planta Anacardium occidentale pertencente à família 

Anacardiaceae, é conhecida popularmente como cajueiro. É 

comumente utilizada na medicina tradicional, principalmente no 

Nordeste brasileiro (Mota, 2004; Olumayokun et al., 2004; 

Morais et al., 2005; Agra et al., 2007).  

No pedúnculo floral estão presentes diversas 

substâncias, dentre elas, os taninos, de ação antimicrobiana. 

No líquido da casca da castanha do caju, foram identificados 

compostos fenólicos, titerpenóides, óleos voláteis, 

xantoproteínas e carboidratos (KANAN et. al., 2009). Do fruto, 

ainda foram isolados antitocianas e flavonóides glicosados 

(BRITO et. al., 2007), 𝞫-caroteno, luteína, xantina, 𝞪-tocoferol, 

𝞬-tocoferol, tiamina, ácido esteárico, ácido oleico, ácido 

linoleico, lipídeos, sitosterol, estigmasterol, lupeol, 𝞫-amirina, 

catequina e epicatequina (CHAVES et. al., 2010; TROX et. al., 

2010).  

 

Figura 1. Anacardium occidentale (Cajueiro). 

 
Fonte: Abdias Filho 
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Jatropha gossypiifolia (Pinhão roxo) 

 

O extrato de metanol apresentou atividade 

antimicrobiana frente à A. fumigatus, A. flavus, S. typhi e S. 

pyogene (Singh, 2018), o composto isolado diterpeno 

macrocíclico jatrofenona também apresentou um potencial na 

atividade antibacteriana in vitro contra Staphylococcus aureus. 

A atividade antibiótica de diferentes extratos de J. gossypiifolia 

é frequentemente relatada. As folhas, raiz e o caule são 

considerados propriedades antimicrobianas, assim como o 

látex também tem efeito bactericida (Qinghua Wu et al., 2019). 

Em geral, foi observada alguma extensão da atividade 

antibacteriana, antifúngica, antiparasitária e antiviral. 

antibacteriana significativa in vitro contra Staphylococcus 

aureus (RAVINDRANATH; VENKATAIAH; RAMESH; 

JAYAPRAKASH; 2003). 

A família Euphorbiaceae, considerada uma das maiores 

famílias de angiospermas, abrange cerca de 7.800 espécies 

distribuídas em aproximadamente 300 gêneros e 5 subfamílias 

em todo o mundo. Essas espécies ocorrem preferencialmente 

em ambientes tropicais e subtropicais. Dentre as principais 

espécies, está a Jatropha gossypiifolia, conhecida como 

“pinhão roxo” é amplamente utilizada na medicina 

local/tradicional devido às várias atividades biológicas 

atribuídas às suas diferentes partes, incluindo folhas, raízes e 

látex (SABANDAR; AHMAT; JAAFAR; SAHIDIN; 2013).  

Fonte:  Gerson Lopes. 
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 Segundo o Ministério da Saúde, as espécies de J. 

gossypiifolia, possuem uma característica importante, devido às 

suas importantes aplicações medicinais, no Brasil, está incluída 

na Lista Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao 

Sistema Público de Saúde.  

As atividades biológicas atribuídas a essa espécie, estão 

relacionadas à sua constituição fitoquímica, alcalóides, 

cumarinas, flavonóides, lignóides, fenóis, saponinas, 

esteróides, taninos e terpenóides. São alguns compostos que 

já foram detectados em diferentes extratos de diferentes partes 

desta planta.  

 

Figura 2. Jatropha gossypiifolia (Pinhão roxo). 

 
Fonte:  Luciane Kawa. 

 

Sideroxylon obtusifolium (Quixabeira) 

O extrato hexânico da Sideroxylon obtusifolium exerce 

efeito sinérgico, quando combinado aos antibióticos reduzindo 

o CIM dos mesmos contra S. aureus, E. coli e P. aeruginosa 

semelhante a outros resultados de estudos com produtos 
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naturais de origem vegetal. Este resultado pode ser devido à 

presença de compostos com reconhecida atividade 

antibacteriana, tais como taninos, flavonóides e terpenos, 

extraídos principalmente por solventes apolares como o 

hexano. O extrato metanólico também apresentou sinergismo 

contra as estirpes de Pseudomonas aeruginosa em associação 

com a amicacina. 

A planta Sideroxylon obtusifolium, pertence à família 

Sapotaceae, conhecida como quixaba, quixabeira ou rompe-

gibão (ALBUQUERQUE et al., 2007), é utilizada na medicina 

popular para tratar dores no trato gastrointestinal, lesões nas 

genitais, inflamações nos ovários, problemas cardíacos e 

diabetes (BELTRÃO et al., 2008).  

As espécies da família Sapotácea são caracterizadas 

pela diversidade das substâncias resultantes do seu 

metabolismo secundário, como triterpenos, esteróides, taninos, 

polifenóis além de alcalóides, caroteno, compostos 

cianogênicos, carboidratos e ácidos graxos (BELTRÃO, 2000; 

PERFEITO et al., 2005; MONTENEGRO et al., 2006; 

BARBOSA-FILHO et al., 2008). 

  

Figura 3. Sideroxylon obtusifolium (Quixabeira) 

 

 
Fonte: Abrates. 
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Muitas plantas têm demonstrado grande potencial de 

forma direta como antimicrobianos, e apresentando 

substâncias capazes de modular a ação dos antibióticos 

(MATIAS et al., 2010).  

 A atividade antimicrobiana das espécies Anacardium 

occidentale (Cajueiro), Jatropha gossypiifolia (Pinhão roxo) e 

Sideroxylon obtusifolium (Quixabeira), pode ser atribuída a 

presença de flavonóides e outros compostos em sua 

constituição química. 

 

Figura 4. Estrutura química do flavonóide. 
 

 
Legenda: (A) Estrutura básica dos flavonóides e (B) Estrutura básica 

dos flavonóides com grupo carbonila no C-4. Fonte: Lísia Senger 

Huber. 

Os flavonóides possuem uma estrutura básica que 

consiste de 15 carbonos distribuídos em dois anéis aromáticos 

(A e B) interligados via carbono heterocíclico do pirano, que 

pode conter um grupo carbonila, denominado anel C. A posição 

B do anel é a base para diferenciar a classe dos flavonoides e 

a posição 3, a subclasse dos isoflavonoides (FONSECA et al., 

2016). O mesmo composto pode ainda apresentar diferentes 

concentrações dependendo do número, lugar e combinação 

dos grupamentos participantes da molécula, os flavonóides 

podem ser classificados em: antocianinas, flavonas, flavonóis, 
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auronas, cauconas, isoflavonas, flavononas, catequinas e 

dihidroflavonois (COOK E SAMMANS, 1996). Pertencem a uma 

ampla classe de substâncias químicas de origem natural, cuja 

síntese não ocorre em seres humanos.  

Contudo, apresentam uma série de propriedades 

farmacológicas que lhes permite atuar em sistemas biológicos 

e assim favorecer a saúde humana (Peterson et al.,1998), 

também representam um dos grupos mais importantes e 

diversificados de origem vegetal que se encontram geralmente 

em folhas, flores, raízes e frutos das plantas (COWAN, 1999).  

Inúmeros ensaios in vitro e estudos in vivo em animais e 

humanos têm relatado as atividades biológicas dos flavonóides, 

relacionadas principalmente à sua atividade antioxidante, na 

prevenção e/ou combate a doenças crônico-degenerativas e 

como agentes antiinflamatórios, antimicrobianos e moduladores 

da atividade de enzimas (DANIHELOVA; VISKUPICOVA; 

STURDIK, 2012). 

 

Tabela 1. Subclasses dos Flavonóides.  

 

Subclasses de 

flavonóides 

 

Exemplos 

 

Referências 

 

 

 

 

 

Flavonóis 

Quercetina 

 

 

 

Micertina 

 

Rutina 

 

Hertog et al.; Justesen & 

Knuthsen; Stewart et al.; 

Zheng & Wang 

 

Ross & Kasum; Basli et al. 

 

Cruickshank et al.; Chang et 

al. 
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Campferol   

Calderon-Montaño et al.; 

Liu; Kim & Choi 

 

Flavonas 

Luteolina 

 

Apigenina 

Kayoko et al.; López-Lázaro 

 

Hertog et al. 

 

 

Flavononas 

Hesperidina 

 

 

Naringenina 

National Agricultural Library; 

Khan et al. 

 

Felgines et al. 

 

Flavanas 

Epicatequina 

 

Teaflavina 

Arts et al. 

 

Leung et al. 

 

 

 

Isoflavonas 

Daidzeína 

 

 

 

Genisteína 

Zhang et al. 

 

 

Thompson et al.; Umpress 

et al.; Krenn et al.; Coward 

et al.; Kaufman et al. 

 

 

Antocianinas 

Cianidina 

 

Delfinidina 

 

Peonidina 

 

Natural products: a 

laboratory guide 

 

Truong et al. 

Fonte: Diwan et al., 2016. 

 

Nas Plantas, os flavonóides exercem diversas funções 

destacando-se a proteção da radiação UV, a proteção contra 
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microrganismos, ação antioxidante, inibição enzimática, entre 

outras (NIJVELDT et al., 2001). 

Sabe-se que a ingestão de flavonóides interfere em 

diversos processos fisiológicos, e auxilia na absorção e na ação 

de vitaminas, por atuar nos processos de cicatrização, como 

antioxidantes, além de apresentarem atividade antimicrobiana 

(MENEZES, 2005). 

CONCLUSÃO 

  Os estudos demonstram, o potencial que o bioma 

Caatinga possui para desenvolvimento de novos 

medicamentos, além disso, contribui com o embasamento 

científico, para o uso seguro, dessas espécies. O extrato 

etanólico de Anacardium occidentale, obteve atividade 

antimicrobiana em diferentes organismos como Proteus 

morganii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Salmonella typhi e o extrato hidroalcóolico 

sobre Streptococcus mitis, Streptococcus mutans e 

Streptococcus sanguis. As folhas, raiz e caule de Jatropha 

gossypiifolia, apresentam propriedades antimicrobianas através 

de extrato etanólico para Staphylococcus aureus e o látex 

possui efeito bactericida.  Os extratos metanólico e hexânico de 

Sideroxylon obtusifolium apresentaram atividade relevante 

frente aos patógenos Staphylococcus aureus, Escherichia coli 

e Pseudonas aeruginosa. O potencial antibiótico dessas 

espécies, pode ser atribuído a presença de flavonóides em sua 

composição, que além de efeito antimicrobiano, possui 

propriedades antioxidantes. A comprovação das ações 

terapêuticas de diversas plantas, validam o uso da fitoterapia 

como uma prática alternativa ao tratamento convencional de 

patologias associadas a microrganismos.  
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RESUMO: Com a descoberta das primeiras drogas 
antimicrobianas, iniciou uma busca constante para encontrar 
novos fármacos para o tratamento de enfermidades 
relacionadas as bactérias resistentes. Muitos antibióticos foram 
desenvolvidos, a partir das bactérias do gênero Streptomyces, 
que possuem capacidade de liberar metabólitos secundários 
que mata ou inibi o crescimento de cepas microbianas, 
apresentando interesses biotecnológicos por possuírem vias 
biosintéticas conservadas. O presente estudo objetiva isolar e 
testar cepas de Streptomyces spp. com atividade 
antimicrobiana sob bactérias de interesse clínico. Foram 
coletadas 10 amostras do solo na cidade de Campina Grande, 
PB, em cinco pontos geográficos distintos, as amostras foram 
submetidas à diluições seriadas, agitadas em vortex e 
semeadas em placas de Petri com o meio seletivo Ágar Kuster-
Williams. Após a identificação macromorfológica, as cepas de 
Streptomyces spp. foram isoladas em placas de Petri e 
posteriormente em tubos inclinados, ambos com o meio Kuster 
Williams, em seguida foi realizado o teste de atividade 
antimicrobiana em 7 cepas de bactérias de interesse clínico. As 
cepas de Streptomyces spp. que apresentaram atividades com 
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halos de inibição igual ou acima de 8 mm foram submetidas à 
identificação micromorfológica. Foram testadas 21 colônias de 
Streptomyces spp. sob as seguintes bactérias: Klebsiella 
pneumoniae, Serratia marcescens, Pseudomonas sp., 
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa (ATCC- 
27853), Escherichia coli (ATCC-25922) e Staphylococcus 
aureus (ATCC-25923). 
Palavras-chave: Streptomyces. Bactérias resistentes. 

Atividade antimicrobiana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção 

de Doenças (do inglês Centers for Disease Control and 

Prevention - CDC) (2016), antibiótico é uma droga responsável 

por matar ou inibir o crescimento de bactérias, já um agente 

antimicrobiano mata ou inibe o crescimento de bactérias, vírus, 

fungos e parasitas.  

A eficácia dos antibióticos é ameaçada em diversos 

lugares do mundo, com destaque para os países de baixa renda 

que apresentam precariedade no saneamento básico e na 

saúde pública, os antibióticos que são utilizados com mais 

frequência levam as bactérias à uma pressão seletiva, podendo 

expressar vários mecanismos de resistências, complicando as 

formas de tratamento e gerando um aumento na mortalidade 

humana (LAXMINARAYAN, 2014; BAYM et al., 2016). 

Alexander Fleming em 1945, durante seu discurso de 

aceitação do prêmio Nobel (pela descoberta da Penicilina, 

1928), alertou a comunidade científica sobre a evolução da 

resistência microbiana durante a pratica clínica (BLASER, 

2016). 
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A resistência microbiana aos antibióticos é um fenômeno 

natural e não é um fato novo. Alguns determinantes de 

resistência foram encontrados recentemente em bactérias 

datadas há milhões de anos atrás (HOLMES et al., 2015; 

ZOWAWI et al., 2015). 

  Devido ao aumento na resistência aos antibióticos é 

mostrado urgência e necessidade em encontrar novas drogas 

e substâncias bioativas a partir do método de cultivo microbiano 

que contribuem para o conhecimento atual de interações 

moleculares e em novos métodos de tratamento (UEDA; 

BEPPU, 2016).  

 Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde - 

OMS (2018),  após analizar o consumo de antibióticos em 65 

paises e territórios, foi observado diferença na utilização, alguns 

países apresentaram uso de aproximadamente 4 doses diárias 

por mil habitantes, já em outros países 64 doses diárias por 

cada mil habitantes. Segundo a diretora do Departamento de 

Medicamentos Essenciais e Produtos de Saúde da OMS, 

(2018), utilizar de forma excessiva e inadequada os antibióticos 

é a principal fonte de resistência antimicrobiana. 

 Em 2018, o OMS divulgou dados sobre o aumento da 

resitência aos antibióticos em relação a 22 paises, mostrando 

as principais bactérias resistentes a Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneuminiae, seguidas da Salmonella spp..  

 As bactérias, por exemplo, possuem uma excelente 

atividade antimicrobiana, sendo caracterizadas como fontes 

ricas de produtos naturais, e são utilizadas em indústrias 

farmacêuticas como fontes de extração dos produtos bioativos 

(KUMAR, et al., 2014).  
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 O gênero Streptomyces é composto por bactérias Gram 

positivas, filamentosas, aeróbias, com um elevado número de 

espécies descritas, com seus representantes encontrados no 

solo, sua morfologia é semelhante à dos fungos filamentosos, 

seus esporos reprodutivos são formados em seus filamentos 

aéreos, e cada um deles pode originar uma nova colônia. Os 

metabólitos secundários do gênero Streptomyces podem gerar 

inúmeras moléculas bioativas, a exemplo dos agentes 

antimicrobianos e antitumorais (KUMAR et al., 2014; WANG L. 

et al., 2015). 

  Segundo o National Center for Biotechnology Information 

- NCBI (2019), taxonomicamente Streptomyces é um gênero de 

bacterias inseridas, no Dominio Bacteria, Filo Actinobacteria, 

Classe Actinobacteria, Ordem Streptomycetales, Familia 

Streptomycetaceae, Gênero Streptomyces, com mais de 500 

espécies descritas.  

 De acordo com o contexto supracitado propõe-se isolar 

Streptomyces do solo de Campina Grande, Paraíba,  testar a 

atividade antibacteriana sobre bactérias de interesse clínico e 

selecionar as cepas de Streptomyces com melhore atividade 

antimicrobiana. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Local do trabalho 

 

  O estudo foi desenvolvido no Laboratório de 

Microbiologia Básica (LMB), no CCBS, e no Laboratório de 

Desenvolvimento e Ensaios em Medicamentos (LABDEM) da 

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Campus I. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=2062&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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Amostras do solo  

 

 Foram coletadas 2 amostras de solos na cidade de 

Campina Grande em 5 pontos diferentes: Norte, Sul, Leste, 

Oeste e Centro, nos seguintes bairros: Bairros das Naçoes, 

Velame, Santa Terezinha, Três Irmãs e Liberdade 

respectivamente.  Perfazendo um total de 10 amostras.  

  Em cada ponto selecionado foi coletado duas amostras 

de 100g de solo, em uma profundidade entre 10 a 15 cm da 

superfície do solo e foram depositadas em recipientes estéreis. 

Em seguida, as amostras foram transportadas para o LMB onde 

foram processadas (VIEIRA, 2003).    

 

Processamento das amostras do solo 

 

 Após a coleta e transporte até o laboratório, as amostras 

de solo foram homogeneizadas no próprio recipiente. Foi 

retirada uma amostra de 1g e transferida para um tubo estéril 

contendo 9 mL de solução salina (0,9%) estéril, a qual foi 

submetida à agitação em Vortex durante 15 segundos para 

desprender os elementos de propagação dos Streptomyces. 

Após permanecer por 15 minutos em repouso, foi transferido 

1mL do sobrenadante para um tubo estéril contendo 9 mL de 

solução salina e assim sucessivamente até o 5° tubo, 

correspondente a diluição de 10-5. De cada diluição obtida, foi 

transferido 0,1mL do sobrenadante com pipeta sobre placas 

estéreis com meio de cultura Kuster-Williams (1964), e 

semeadas com alça de Drigalski. As placas foram incubadas a 

temperatura ambiente (28° a 30°C) por 5 à 7 dias. Essa 

metodologia foi adaptada de Garcia-Quintana et al., (1997). 
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Isolamento e identificação de Streptomyces  

   

  Decorrido o tempo de incubação das amostras de solo, 

foi realizada a avaliação do crescimento microbiano no meio de 

cultura. As colônias com características macromorfológicas de 

Streptomyces foram isoladas em tubos de ensaio 15x150mm, 

com meio Kuster-Williams inclinado e após avaliação de suas 

propriedades antimicrobianas, as cepas passaram por uma 

segunda confirmação identificadas através de microcultivos e 

observação microscópica (VIEIRA, 2003) 

 

Estudo da Macromorfologia e Micromorfologia 

 

 Macroscopicamente, foi observado a cor do micélio 

aéreo e a cor do pigmento solúvel ou exopigmento, o tamanho, 

o aspecto aveludado e opaco da colônia. Microscopicamente, 

foi observada as estruturas morfológicas de Streptomyces. A 

técnica utilizada foi a de microcultivo em lâminas, a qual 

consiste em semear duas amostras do Streptomyces nas 

laterais de um pequeno bloco de ágar Kuster-Williams sobre 

lâmina. O bloco foi coberto com lamínula e incubado a 

temperatura ambiente (28°-30°C) por 5-7 dias, a umidade 

interna da placa foi mantida com papel de filtro embebido com 

água destilada estéril, todo o conjunto foi mantido em placa de 

Petri estéril (90 mm de diâmetro). Posteriormente foram 

observadas as hifas com filamentos ramificados e espiralados 

com a superfície dos esporos ondeada (BERGEY, 1986; 

VIEIRA, 2003), visualizadas em microscópio ótico (aumento 

100x). 

 

  



AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE Streptomyces Spp. ISOLADOS 

DO SOLO DE CAMPINA GRANDE, PB  

114 
 

Obtenção de Streptomyces em blocos de Ágar 

 

 Inicialmente, foi preparado uma suspensão de cada cepa 

de Streptomyces com solução salina (0,9%) estéril. Em 

seguida, foi transferido 1mL do inóculo com pipeta estéril para 

uma placa de Petri estéril vazia, na qual foi adicionado 20mL de 

meio Kuster-Williams liquefeito a 45°C. O conjunto foi 

homogeneizado e as placas foram incubadas de 5 a 7 dias à 

temperatura ambiente (VIEIRA, 2003) 

 

Microrganismos clínicos utilizados  

 

  Foram utilizadas as seguintes bactérias no teste 

antimicrobiano: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas sp., 

Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa (ATCC- 

27853), Serratia marcescens, Escherichia coli (ATCC- 25922) e 

Staphylococcus aureus (ATCC-25923) da coleção do LMB, da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus I. 

 

Meios de culturas 

 

  Foram utilizados dois meios de culturas nos ensaios 

para avaliação das atividades antibacterianas:  

  Os Streptomyces necessitam de meios especiais para 

permitir a diferenciação e o desenvolvimento de esporos, foi 

utilizado o meio Kuster-Williams para semear as bactérias do 

gênero Streptomyces com a seguinte composição descrita na 

tabela 1. 
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Tabela 1. Composição do meio Kuster-Williams 

Substâncias Quantidades 

Amido ................................................................................10g 

Caseína ............................................................................0,3g 
Nitrato de Potássio ..............................................................2g 
Cloreto de Sódio ................................................................10g 
Fosfato Ácido de potássio................................................ 0,3g 
Sulfato de Magnésio Heptahidratado .............................0,05g 
Carbonato de cálcio ........................................................0,02g 
Sulfato Ferroso Heptahidratado .....................................0,01g 
Ágar ..................................................................................18g 
Água destilada ............................................................1000mL 

Fonte: KUSTER e WILLIAMS, 1964 

 

Blocos de ágar 

 

 De cada placa onde cresceram os Streptomyces, foram 

obtidos pequenos blocos de ágar através da perfuração do meio 

de cultura com cânulas de vidro com 6x8mm de diâmetro estéril. 

 

Teste da avaliação antimicrobiana 

 

  Os microrganismos testados, foram submetidos à uma 

suspensão em salina e foram transferidos para Placas de Petri 

contendo Ágar Müeller Hinton, na qual foram adicionados os 

pequenos blocos de ágar contendo os Streptomyces. Após a 

incubação foram feitas leituras nos halos (mm), foram feitos 

controles para os microrganismos usados nos ensaios de 

atividade biológica com antibióticos (VIEIRA, 2003). 
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Incubação e Leitura 

 

  Decorrido o tempo de incubação adequado, foram feitas 

as leituras e anotações dos resultados. O resultado foi 

considerado positivo quando a medida dos halos foi igual ou 

superior a 8mm de diâmetro (VIEIRA, 2003). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificadas 30 colônias de Streptomyces spp., 

através de características macromorfológicas (tabela 2). A cor 

do micélio aéreo variou em quatro cores, branco, cinza, amarelo 

e verde. O branco foi a cor de maior predominância com 86,7%, 

seguido de amarelo com 6,7%, cinza e verde com 3,3% cada. 

A cor do pigmento solúvel variou em cinco cores branco, 

amarelo, marrom, rosa, laranja. A cor branca também 

apresentou uma maior predominância com 43,3%, seguido do 

amarelo com 36,7%, marrom com 10%, laranja com 6,7% e rosa 

com 3,3%. 

 
Tabela 2. Crescimento das colônias características de 
Streptomyces spp. isolados da cidade de Campina Grande, PB. 

Bairros/ 
Amostragem  

Diluição Quantidade 
de colônias 

Nomenclatura 
Da colônia 

Velame/1 10-4 1 1 
Velame/2 10-3 1 2 
Velame/2 10-1 1 3 
Liberdade/1 10-2 2 4 e 5 
Liberdade/1 10-3 1 6 
Liberdade/1 10-4 1 7 
Liberdade/2 10-2 1 8 

Liberdade/2 10-3 3 9, 10 e 11 
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St.terezina/1 10-2 3 12, 13 e14 

St.terezina/1 10-4 1 15 
St.terezina/2 10-3 1 16 
Três irmãs/1 10-2 2 17 e 18 

Três irmãs/1 10-3 2 19 e 20 

Três irmãs/2 10-2 1 21 
Três irmãs/2 10-3 2 22 e 23 

Nações/1 10-3 3 27, 28 e 29 

Nações/2 10-1 1 30 
Fonte: Autora, 2017 

 

  Após o cultivo dos Streptomyces em meio Kuster-

Williams liquefeito, 9 das 30 colônias, não apresentaram 

crescimento satisfatório, sendo assim, apenas as placas 

restantes, o total de vinte uma com colônias homogêneas no 

meio foram utilizadas para obtenção de pequenos blocos de 

ágar, para a realização do teste antimicrobiano.   

  As colônias de Streptomyces spp. foram testadas nas 

seguintes bactérias Klebsiella pneumoniae, Serratia 

marcescens, Pseudomonas sp., Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC-27853), Escherichia coli 

(ATCC-25922) e Staphylococcus aureus (ATCC-25923) (figura 

1). 
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Figura 1. Teste da avaliação antimicrobiana de Streptomyces 
spp. isolados da cidade de Campina Grande – PB. 
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Fonte: Autora, 2017 

 

Das 21 colônias de Streptomyces spp. testadas, 9 

(42,86%) foram ativas contra 1 dos 7 microrganismos testados, 

com halos entre 8 e 17 mm (Tabela 3). Para confirmação 

micromorfológica dessas 9 cepas ativas, foram efetuadas 

visualizações dos esporos e micélios aéreos em microscópio 

ótico (aumento 100x) conforme ilustra a Figura 2. 
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Tabela 3. Teste da atividade antibacteriana, os respectivos 
halos de inibição e o controle positivo 

Bactérias Colônia de 
Streptomyces 

com 
atividade 

Halos de 
inibição 
(mm) 

Controle 
(mm) 

Staphylococcus 
aureus (ATCC-
25923) 

1 17 Oxacilina 
(22mm) 3 11 

5 10 
18 9 
19 8 
25 9 
27 11 
28 10 

Escherichia coli 
(ATCC- 25922) 

24 8 Amoxicilina + 
Ácido 
Clavulânico 
(20 mm) 

25 9 
27 12 

Serratia 
marcescens 
 

1 11 Ceftriaxona 
(8mm) 27 8 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(ATCC-27853) 
 

25 12 Ceftazidima 
(30mm) 27 17 

Pseudomonas 
aeruginosa 
 

27 13 Ceftazidima 
(0mm) 

Pseudomonas 
sp. 
 

27 12 Imipenem 
(20mm) 

Klebsiella 
pneumoniae 

27 10 Imipenem 
(18mm) 

Fonte: Autora, 2017 
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Figura 2. Micromorfologia dos Streptomyces spp. com atividade 
antibacteriana isolados da cidade de Campina Grande - PB 

 
Fonte: Autora, 2017 

 

  Dados semelhantes foram encontrados por Sahin e Ugur 

(2003), analisaram 74 isolados de Streptomyces spp., 

identificaram uma atividade antimicrobiana de 45,9%, 15 dos 

seus isolados foram ativos contra um ou mais microrganismos 

testes, apresentando forte atividade contra Staphylococcus 
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coagulase-negativo (CoNS). A menor atividade foi exibida em 

bactérias Gram-negativas (5,9%).  

  Já Nascimento et al. (2014), analisou 67 isolados de 

Streptomyces spp. para produzir metabolitos com atividade 

antimicrobiana, contra Staphylococcus aureus isolados de 

mastite caprina, foram observados que 10 cepas de 

Streptomyces spp., ou seja, 17% apresentaram halos de 

inibição contra S. aureus com halos entre 10 e 26 mm. 

  Três colônias de Streptomyces spp. apresentaram 

atividades significativas nas bactérias testadas, a colônia de 

número 1, 25 e 27 (tabela 4). A colônia de Streptomyces 1, inibiu 

2 bactérias testadas. A colônia de Streptmyces 25 foi ativa em 

3 bactérias testadas (42,85%). Já a colônia de Streptomyces 27 

apresentou atividade antimicrobiana em todas as 7 bactérias 

testadas (100%). 

A colônia de Streptomyces 27 apresentou halo de 

inibição na Serratia marcescens de 8 e 11mm, sendo maior e/ou 

igual ao halo do antibiótico controle ceftriaxona que apresentou 

halo de 8mm, também foi possível verificar que Pseudomonas 

aeruginosa foi inibida apenas pela colônia 27, a tabela 3 detalha 

o teste completo da atividade antimicrobiana. A colônia de 

Streptomyces 27, mostrou eficácia em todos os patógenos 

testados (tabela 4). 

 Resultados semelhante foram apresentados por Kumar 

et al., (2014) que observou 37 culturas de Streptomyces spp., 

esses isolados foram purificados e testados em 13 cepas de 

bactérias, sendo 5 cepas de bactérias Gram positivas, 8 de 

bactérias Gram negativas e 10 cepas de fungos, a colônia de 

Streptomyces nomeada de SCA5 mostrou uma melhor 

atividade antimicrobiana, eficaz contra todos os patógenos 

testados.  
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Tabela 4. Colônias de Streptomyces spp. com melhores taxas 
de inibição microbiana frente as 7 cepas testadas 

Identificação da colônia 
 (Streptomyces spp.) 

Quantidade de bactérias 
inibidas/porcentagem 

Colônia 1 2 (28,57%) 

Colônia 25 3 (42,85%) 

Colônia 27 7 (100%) 

Fonte: Autora, 2017 

 

  Nós observamos que das 21 cepas testadas, 8 cepas de 

Streptomyces spp. inibiram  Staphylococcus aureus, com halos 

de 8 mm a 17 mm. Dados semelhantes aos de Silva et al. 

(2016), onde foi avaliado 30 linhagens de Streptomyces spp., 

dentre essas, 2 demonstraram atividade antimicrobiana frente a 

7 cepas de Staphylococcus spp. multirresistentes que foram 

isolados da mastite bubalina, a colônia classificada como 

Streptomyces sp. DPUA 1452 apresentou halos de inibição de 

10 mm, já a colônia identificada como Streptomyces parvulus 

DPUA 1573 apresentou halo de 15 mm. 

  Os dados que foram observados no presente estudo 

corroboram com os resultados das pesquisas anteriores, 

confirmando assim, que as bactérias do gênero Streptomyces, 

são capazes de inibir satisfatoriamente o crescimento de vários 

microrganismos patogênicos.  

 

CONCLUSÕES  

 

  Devido a poucos estudos com as bactérias de gênero 

Streptomyces no agreste Paraibano, a presente pesquisa 
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auxilia no entendimento e na distribuição desse gênero na 

cidade de Campina Grande, PB. 

  As bactérias Streptomyces spp. isoladas a partir do solo 

de Campina Grande, PB apresentaram atividade antibacteriana 

sob bactérias de interesse clínico, podendo-se concluir que as 

mesmas possuem uma potencial fonte de novos antibióticos, 

principalmente a colônia nomeada de Streptomyces 27 que 

apresentou capacidade de inibir todos os microrganismos de 

testados. Os dados obtidos sugerem uma futura continuação da 

pesquisa, tendo em vista a urgência de encontrar novas drogas 

antimicrobianas para o tratamento de microrganismos 

resistentes. 
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RESUMO: O queijo pode tornar-se um potencial transmissor de 
patógenos, quando ocorrem falhas no processo de produção, 
manipulação, armazenamento ou comercialização. A falta de 
higienização em alguma etapa de produção, ou exposição 
inadequada do produto, contribui para o desenvolvimento de 
microrganismos como fungos e bactérias. O presente estudo 
objetivou avaliar a qualidade microbiológica de queijo manteiga 
comercializado no município de João Pessoa, Paraíba. Foram 
coletadas doze amostras de queijo manteiga, nos quais 
analisou-se a presença de Salmonella spp. e bolores e 
leveduras. As legislações utilizadas como parâmetros foram a 
RDC 12/2001 e 07/2011, da ANVISA. Essas legislações 
determinam que queijos contaminados por Salmonella spp. são 
impróprios para o consumo e que a presença de fungos deve 
ser em baixa quantidade. De acordo com os dados do presente 
trabalho, apenas cinco amostras estavam livres de Salmonella 
spp. e todas estavam contaminadas por fungos, o que podem 
indicar algum tipo de contaminação. Dentre as doze amostras, 
três encontraram-se com um elevado número de colônias. 
Assim, faz-se necessária maior fiscalização do controle de 
qualidade de queijo de manteiga, desde as etapas de produção, 
até a comercialização, uma vez que fungos e bactérias 
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presentes nos alimentos podem causar intoxicações e 
infecções alimentares em seres humanos.  
Palavras-chave: Análises microbiológicas. Salmonella spp. 
Fungos.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Dentre os principais alimentos envolvidos nas intituladas 

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs), estão os produtos 

à base de ovos, água, carnes, pescados, hortaliças, cereais e 

leite e seus derivados (BRASIL, 2016). 

O leite é um produto proveniente da ordenha de vacas e 

cabras. É considerado um dos alimentos mais completos e 

nutritivos, sendo composto por proteínas, lipídios, carboidratos 

e água (SANTOS, et al., 2018), essenciais  ao bom 

desenvolvimento humano (CALLEFE; LANGONI, 2015). 

O queijo manteiga é um produto derivado do leite 

coagulado (normalmente) de maneira natural pelos 

microrganismos lácticos. Dentre os queijos mais produzidos e 

consumidos na região Nordeste, a comercialização do queijo 

manteiga é de extrema importância para a economia local. 

Entretanto, como boa parte é produzida de forma artesanal, 

falhas na qualidade microbiológica da matéria prima, ou até 

mesmo no preparo e armazenamento, podem ocasionar vários 

danos à saúde dos consumidores (ALEXANDRE, et al., 2016). 

 Segundo dados do Ministério da Saúde entre os anos de 

2007 e 2016, a região Nordeste é a segunda região do país com 

maior incidência de surtos de DTAs. Esses dados também 

revelam que pouco mais de 90% das contaminações de 

alimentos são causadas por bactérias (BRASIL, 2016). 
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Em seu trabalho de revisão bibliográfica Silva, et. al. 

(2016) relatam que Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), as DTAs compõem um enorme problema de saúde 

pública a nível mundial, causadas pelo consumo de água ou 

alimentos contaminados por agentes patogênicos e são a maior 

causa internacionalmente conhecida de mortalidade e prejuízos 

econômicos. A organização ainda diz que 60% das DTAs são 

ocasionadas por bactérias, fungos, vírus e parasitas, 

principalmente relacionados à práticas inadequadas de 

manipulação da matéria prima.  

O principal indicador da contaminação microbiológica em 

alimentos é a Salmonella spp. Esse grupo de bactérias pode 

causar doenças como a febre tifóide, febres entéricas e as 

salmoneloses. A principal forma de transmissão acontece por 

água ou alimentos contaminados, e os principais casos de 

salmoneloses se dão através de alimentos manuseados e 

armazenados de forma incorreta (MELO, et al., 2018). 

Os bolores e leveduras também estão entre os 

microrganismos presentes em contaminações de queijos. O 

processo de produção do queijo por si só propicia o 

desenvolvimento desses fungos. Todavia, é necessário haver 

um controle, uma vez que os altos índices de bolores e 

leveduras podem indicar um tipo de contaminação fúngica, 

sendo possível provocar danos à saúde dos consumidores 

(SANTOS; SILVA, 2014).  

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) 

desempenham importante papel em termos de economia, 

saúde pública e bem estar populacional através dos alimentos 

produzidos. Dessa forma, os estabelecimentos comerciais 

fornecedores de alimentos, devem preocupar-se não apenas 

com o sabor do alimento, mas com os fatores que podem 
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interferir na qualidade do alimento comercializado (ÁVILA, et al., 

2016).  

Em decorrência do alto consumo do queijo manteiga no 

nordeste brasileiro, a análise da qualidade do produto é de 

extrema relevância. Dessa forma, o presente trabalho objetivou 

verificar a qualidade microbiológica de queijo de manteiga 

comercializado em estabelecimentos na cidade de João 

Pessoa, Paraíba. 

 

BASE TEÓRICA 

 

Não é possível determinar exatamente quando o ser 

humano tornou-se consciente da existência dos 

microrganismos e da sua devida importância para a 

alimentação. A arqueologia encontrou evidências de que o 

homem já utilizava os microrganismos para a fabricação de 

cerveja há 7.000 a.C. na Babilônia antiga. Da mesma forma, 

com o passar dos anos, o homem tomou conhecimento da 

salga de carnes, fabricação de vinhos e até mesmo utilizavam 

neve para a conservação dos alimentos (FRANCO; 

LANDGRAF; 2008).  

Ainda segundo Franco e Landgraf (2008), os processos 

para a compreensão das doenças causadas por alimentos 

sempre foi extremamente lenta. Ao longo do caminho, diversas 

pessoas morreram ser saber que suas doenças tratavam-se de 

infecções ou intoxicações alimentares causadas por 

microrganismos patogênicos. Foi somente no século XIII que a 

Europa determinou normas de inspeção de carnes e 

abatedouros.  

Atribui-se a A. Kircher, em 1658, a descoberta da relação 

da decomposição de alimentos com microrganismos. Em 1765, 
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L. Spallanzani foi o responsável pela descrença da teoria da 

geração espontânea, ao comprovar que cozimento e 

armazenamento adequado garantiam que o produto não 

sofresse decomposição tão rápida. Também é importante 

lembrar-se das contribuições de L. Pasteur, que foi o primeiro 

cientista a de fato compreender o papel dos microrganismos 

nos alimentos. Pasteur foi capaz de demonstrar que o 

azedamento do leite era ocasionado por microrganismos e 

utilizou o calor para destruí-lo. Assim, a técnica atualmente é 

denominada de pasteurização.  

A atividade microbiana pode surtir efeitos desejáveis 

para a produção de alimentos, como a fabricação de cervejas e 

vinhos. Da mesma forma, alguns destes microrganismos são 

responsáveis por diversos surtos alimentares (TORTORA; 

FUNKE; CASE; 2017).  

De acordo com Tondo e Bartz (2014) em seu livro 

intitulado Microbiologia e sistemas de gestão da segurança de 

alimentos, Um alimento é considerado seguro quando não 

ocasiona danos à saúde do consumidor. Profissionalmente, um 

alimento não necessita necessariamente ser isento de 

contaminação, mas avalia-se a probabilidade daquela 

contaminação causar determinadas doenças.  

É importante diferenciar os organismos patogênicos dos 

deteriorantes, uma vez que a medida de prevenção aplicada 

para um, pode não ser efetiva para outros. Os microrganismos 

patogênicos são aqueles que acarretam doenças, enquanto os 

deteriorantes são responsáveis por degradar o alimento. Os 

organismos deteriorantes podem ser encontrados em elevados 

números nos alimentos, alterando a qualidade do alimento, mas 

sem liberar toxinas causadoras de surtos alimentares, como 
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ocorre com os organismos patogênicos (TONDO; BARTZ; 

2014).  

Outro ponto diferenciado pelos autores refere-se às 

intoxicações e infecções alimentares. As infecções estão 

ligadas à alimentos ingeridos contendo microrganismos vivos; 

já as intoxicações alimentares são causadas pelas toxinas 

liberadas pelos microrganismos. Os principais microrganismos 

causadores de intoxicações alimentares são os Staphylococcus 

aureus, Bacillus cereus, Clostridium botulinum, e os causadores 

de infecções são as Listeria monocytogenes, Campylobacter 

spp. e Salmonella spp., sendo o último grupo analisado no 

presente trabalho.  

Ainda de acordo com os autores, as principais 

características das infecções causadas pela bactéria 

Salmonella spp. dizem respeito ao período de incubação, que 

estende-se de 12 a 72 horas. É comum que a doença dure de 

2 a 7 dias, sendo os principais sintomas a diarréia e o vômito.  

A Salmonella faz parte da biota intestinal de muitos 

orgânicos. Essa biota é proveniente do solo, água e outros 

meios, chegando a contaminar alimentos através das más 

práticas sanitárias do manipulador (CARVALHO, 2010). 

A Salmonella é uma bactéria gram-negativa. Sobre os 

mecanismos de patogenicidades destas bactérias, Carvalho 

(2010, p.83) discute que:  

O primeiro requisito para o estabelecimento de 

uma infecção é que o patógeno entre em contato 

com a camada de muco que recobre a superfície 

epitelial da mucosa do hospedeiro. Feito o contato 

inicial, o patógeno adere às células epiteliais para 

escapar dos mecanismos de remoção bacteriana 

disponível no local, como o fluxo das secreções e 

a ação mucociliar. A aderência permanente da 
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bactéria ao tecido do hospedeiro requer o 

estabelecimento de ligações específicas entre 

estruturas complementares na superfície das 

bactérias e da célula epitelial. Essas estruturas 

compreendem as adesinas (fímbrias, fibrilas e 

glicocálices), na superfície bacteriana, e os 

receptores, na superfície da célula epitelial. A 

maioria das bactérias para estabelecer um 

processo infeccioso precisa penetrar as mucosas 

(invasão) e disseminar-se pelo organismo do 

hospedeiro [...]. É indispensável que haja 

receptores no nível do epitélio intestinal do 

hospedeiro para que ocorra a fixação do agente 

produtor da infecção. Para ser patogênica, uma 

bactéria deve ser capaz de sobreviver e 

multiplicar-se nos tecidos do hospedeiro [...]. O 

número de células que se multiplicam, depende de 

condições favoráveis encontradas no epitélio do 

hospedeiro. A gravidade da doença depende da 

virulência do agente infeccioso.  

No tocante aos fungos, Tondo e Bartz (2014) 

caracterizam que as células são desnaturadas com 

temperaturas acima de 60°C, enquanto algumas micotoxinas 

resistem a temperaturas de 250°C. Levando em consideração 

que processos domésticos ou até mesmo industriais 

dificilmente conseguirão retirar micotoxinas presentes nos 

alimentos, as mesmas devem ser prevenidas principalmente 

através do armazenamento. O controle da umidade e 

temperatura são meios de prevenir a proliferação de fungos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 12 de 02 de 
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Janeiro de 2001 e nº 07 de 18 de fevereiro de 2011 estabelecem 

padrões e critérios para análises microbiológicas de alimentos, 

nas quais o presente trabalho baseia os resultados obtidos nas 

análises de queijo de manteiga para Salmonella spp., Bolores e 

Leveduras.  

Foram coletadas doze amostras de queijo manteiga em 

estabelecimentos comerciais do município de João Pessoa, 

Paraíba. Todas as amostras seguiram o seguinte padrão de 

análise microbiológica: 

 Esterilização de bancadas, equipamentos e vidrarias a 

serem utilizadas nas análises microbiológicas; 

 Em seguida, pesou-se 25g de cada amostra coletada e 

procedeu-se com a diluição em 225mL de água peptonada 

(diluição 10-1). Posteriormente, procederam-se outras duas 

diluições em água peptonada: 10-2 e 10-3.  

Os meios de cultura utilizados foram o Ágar Salmonella 

(SS), para a verificação da presença de bactérias do gênero 

Salmonella, e o Ágar Sabouraud, para bolores e leveduras. 

Assim, através do plaqueamento (inserção das diluições no 

meio de cultura com auxílio de uma alça de platina), as placas 

de Petri contendo o meio de cultura foram levadas às estufas: 

Ágar Salmonella por 48h na temperatura de 35°C e Ágar 

Sabouraud durante 72h na temperatura de 25°C. 

Posteriormente aos processos mencionados, foram 

realizadas as leituras das placas e verificação de presença ou 

ausência, para o caso da Salmonella spp., e contagem das 

Unidades Formadoras de Colônias (UFCs), para bolores e 

leveduras. 

Os resultados expressam a presença e ausência de 

bactérias do gênero Salmonella spp. e contagem de UFCs para 

fungos (bolores e leveduras).  
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 RESULTADOS E DISCUSSÕES         

 

O aumento populacional aumenta significativamente a 

demanda por alimentos, resultando, em uma busca constante 

dos consumidores por padrões que atendam a segurança 

alimentar e nutricional. Para alcançar esse objetivo, diversas 

adequações foram feitas na indústria alimentícia, considerando 

que boa parte dos alimentos envolvidos em surtos de DTAs são 

de origem animal (MATSUBARA, 2015).  

Mediante o exposto, a tabela abaixo (tabela 1) apresenta 

os resultado para a presença ou ausência de Salmonella spp., 

principal indicador de qualidade microbiológica de alimentos.  

 

Tabela 1. Verificação de presença e ausência de Salmonella 

sp. em amostras de queijo manteiga. 

Análise de 

Salmonella spp. 

Resultado 

Amostra 1 Presença  

Amostra 2 Presença 

Amostra 3 Ausência 

Amostra 4 Ausência 

Amostra 5 Presença 

Amostra 6 Presença 

Amostra 7 Presença 

Amostra 8 Ausência 

Amostra 9 Ausência 

Amostra 10 Ausência 

Amostra 11 Presença 

Amostra 12 Presença 
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Total 7 presenças e 5 

ausências 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A RDC n° 12 de 2 de janeiro de 2001 estabelece a não 

tolerância de Salmonella spp. em queijos, e muitos outros 

alimentos. Conforme os dados das 12 amostras analisadas, 

apenas cinco (41,66%) amostras estiveram livres da presença 

dessa bactéria em todas as diluições. Esses resultados 

apontam algumas considerações que devem ser levantadas 

para a compreensão dos dados obtidos. 

De acordo com Mendonça (2016), a Salmonella spp. é um 

tipo de microorganismo que possui distribuição geográfica em 

todo o globo, possuindo características genéticas que 

permitem boa resposta adaptativa a diferentes ambientes. 

Ainda de acordo com o autor, a temperatura ideal para seu 

crescimento é de 35°C. Além dessas características, ela 

também pode resistir a ambientes hostis, que envolvam a 

dessecação e o congelamento, podendo sobreviver de meses 

a anos (FARIA, 2016). 

Segundo Matos et al. (2015), o manipulador de alimentos 

pode contaminá-los com incorretos hábitos de higiene e 

práticas no sistema produtivo, podendo causar DTAs. Ainda 

de acordo com o autor, a urbanização da sociedade 

transportes de longa distância, globalização do comércio de 

alimentos, mudanças nos hábitos alimentares e nas práticas 

agropecuárias, além de fatores como a temperatura 

inadequada, conservação dos alimentos, deficiência de 

higiene pessoal e ambiental nos ambientes de 

comercialização podem contribuir para o aumento das DTAs. 
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Sobre o processo de produção do queijo de manteiga, 

Nascimento, et al. (2018, p. 1) relatam que “o queijo manteiga 

é obtido sem adição de coalho, já que a massa é obtida por 

desnaturação ácida, cozido no tacho à lenha junto com o soro 

desnatado por cerca de cinco horas. O leite utilizado 

geralmente é cru, sem processos de pasteurização. Após este 

processo, ele se transforma em um queijo gorduroso, de 

massa amarelada e casca levemente rija”. 

Esse processo de produção deve ser levado em conta 

como um outro possível fator que contribui para a 

contaminação do alimento. De acordo com Dias, et al. (2016), 

o queijo manteiga muitas vezes é produzido de forma 

artesanal em queijarias que não contam com tecnologias 

apropriadas para a melhoria da qualidade do processo. Para 

Morais e Silva-Filho (2016) mesmo que o queijo seja 

submetido ao tratamento térmico no decorrer de sua 

elaboração, ainda assim pode ser alvo de contaminação após 

o processamento.  

Outro fator que pode ser levado em conta é apontado por 

Matos et al. (2015), que são as feiras livres, que apresentam 

condições necessárias para o crescimento e proliferação de 

microrganismos. O problema da contaminação pode ser 

justificado quando há más condições de bancas e a 

comercialização incorreta feita por feirantes. A sanidade 

animal, a peculiaridade dos processos regionais, a umidade, 

o teor de sal e outras características físico-químicas podem 

influenciar a qualidade bacteriológica.  

Vários estudos acerca da qualidade bacteriológica de 

queijos encontram-se fora do que estabelece os parâmetros 

bacteriológicos exigidos pela legislação. Levando-se em 

consideração a complexidade desses processos, somados às 
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variações de temperatura, potencial hidrogeniônico (pH), 

mecanização presentes na fermentação láctica, é muito alto 

o risco de contaminação em alguma das etapas 

principalmente se levarmos em consideração a versatilidade 

da Salmonella spp. em termos de adaptação e os processos 

da produção do queijo artesanal (SOARES, et al., 2018). 

Os fungos crescem de duas formas básicas: leveduras e 

bolores. O crescimento do bolor ocorre pela produção de 

colônias filamentosas multicelulares, caracterizados por 

túbulos cilíndricos ramificados, denominados hifas. A variação 

do diâmetro vai de 2 a 10 μm. As leveduras são células 

isoladas , geralmente em forma esférica a elipsóide, o diâmetro 

varia de 5 a 15 μm. As colônias de leveduras apresentam 

consistência mole, são opacas e de cor creme (BROKS, et al., 

2014) 

Os fungos patogênicos não produzem toxinas potentes e 

os mecanismos de patogenicidade dos fungos é complexo e 

poligênico, sendo difícil de tratar a maioria de suas infecções. 

Por serem eucariontes, os fungos compartilham inúmeros 

genes, produtos gênicos e vias metabólicas com os seres 

humanos. Consequentemente, existem pouco alvos 

específicos para a sua quimioterapia e antibióticos efetivos 

(BROKS, et al., 2014). Por isso, foram realizados análises para 

verificação da presença de bolores e leveduras de queijo 

manteiga através da contagem de Ufcs (tabela 2).  

 

Tabela 2. Contagem de UFCs em análises de Bolores e 

Leveduras em queijo manteiga.   

Amostras Contagem de UFCs 

A1 15 x 10 1 
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A2 13 x 10 3 

A3 105 x 103 

A4 102 x 10 2 

A5 122 x 10 1 

A6 35 x 103 

A7 26 x 101 

A8 88 x 101 

A9 4 x 102 

A10 8 x 101 

A11 6 x 101 

A12 13 x 101 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A RDC nº 12 de 02 de janeiro de 2001 não estabelece 

os valores limitantes para bolores e leveduras neste alimento, 

entretanto, estudá-los nesse tipo de análise é indispensável, 

uma vez que indicam se o produto encontra-se apropriado 

para consumo (SANTOS; SILVA, 2014). 

Entretanto, existe uma legislação específica para a 

tolerância de micotoxinas em alimentos. A RDC Nº 07, de 18 de 

fevereiro de 2011 em seu artigo 4° expõe que: 
Os níveis de micotoxinas deverão ser tão 

baixos quanto razoavelmente possível, devendo 

ser aplicadas as melhores práticas e tecnologias 

na produção, manipulação, armazenamento, 

processamento e embalagem, de forma a evitar 

que um alimento contaminado seja comercializado 

ou consumido.    

As amostras três, quatro e cinco apresentaram os 

maiores números de UFCs, o que pode indicar que os 

microrganismos produzem toxinas no alimento. 
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As micotoxinas representam grande parte das 

intoxicações em humanos. Os produtos de origem animal são 

potenciais veículos para contaminação humana, destacando-

se o leite e a carne. As principais causas da existência de 

toxinas fúngicas nos produtos de origem animal devem-se ao 

consumo de grãos e rações contaminadas por fungos (DIAS, 

2018) 

As micotoxinas são sintetizadas através de uma série 

consecutiva de reações catalisadas por enzimas (proteínas). 

Sugere-se que as micotoxinas são formadas quando ocorre 

acúmulo de precursores metabólicos primários e assim, para 

evitar esse acúmulo, os fungos desviam o excesso destes 

precursores para a elaboração de metabólitos secundários, 

para manter o primário operando (OKUMA et al., 2018). 

No Brasil, as legislações apresentam limites máximos 

apenas para as aflatoxinas e zearalenona em produtos 

derivados de origem animal. Os efeitos causados pelas 

micotoxinas em animais e humanos são variados, desde 

câncer hepatocelular ocasionado por micotoxinas, até 

alterações dérmicas causadas por tricotecenos, além de 

imunodepressão e inibição de absorção de nutrientes a nível 

gastrintestinal (DIAS, 2018). 

De acordo com Okuma, et al., (2018) cuidados com as 

instalações, circulação de ar, manutenção de temperatura e 

umidades adequadas contribuem também para redução de 

micotoxinas nos alimentos.  

Os resultados de contaminação obtidos no presente 

trabalho são corroborados pelos estudo de Nascimento et al. 

(2018), Silva et al. (2018) e Morais e Silva-filho (2016). Os 

estudos desses autores demonstram a impropriedade dos 

respectivos queijos para o consumo. Os estudos de 
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Nascimento et al. (2018) apresentaram positividade para a 

presença de bolores e leveduras em todas as amostras de 

queijo manteiga encontrados em Pernambuco. Os estudos de 

Silva et al. (2018) concluíram a contaminação de metade de 

suas amostras no Estado do Ceará. E os estudos de Morais 

e Silva-filho (2016) analisaram a qualidade do queijo manteiga 

em quatro cidades da região do agreste paraibano. Seus 

resultados também mostraram a impropriedade do consumo 

do queijo a partir de condições de baixa qualidade higiênico-

sanitária. Comparando o presente estudo com os realizados 

pelos autores mencionados, pode-se notar que o problema da 

qualidade dos queijos manteiga não se restringe apenas a 

capital, mas, também no agreste paraibano e em parte da 

região nordeste, o que pode gerar maiores questionamentos, 

como falhas no processo de produção em cada Estado ou até 

mesmo a contaminação causada pela comercialização do 

leite e seus derivados entre diferentes Estados da região 

nordeste.  

Além das diversas causas mencionadas ao longo do 

trabalho para o ocasionamento das DTAs, outro fator 

importante é a deficiência no controle e fiscalização de órgãos 

públicos e privados sobre a qualidade dos alimentos 

fornecidos. Os órgãos de vigilância sanitária tem importante 

papel na fiscalização de estabelecimentos, entretanto, tem 

falhado significativamente, uma vez que os surtos 

ocasionados pelas DTAs tem crescido (SIRTOLI; 

COMARELLA, 2018).  

Portanto, é importante que existam maiores 

fiscalizações durante o processo de produção, 

armazenamento, manipulação e comercialização de queijos e 
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outros produtos alimentícios, evitando o desenvolvimento de 

doenças e patologias por meio de microrganismos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos dados obtidos das análises realizadas 

tanto em Salmonella spp., quanto em fungos, fica evidente 

que a qualidade do queijo de manteiga encontra-se 

comprometida, por apresentar elevada concentração de 

Salmonella spp. e de fungos.  

Os processos de produção do queijo que envolvem a 

aquisição do animal, sanidade do rebanho, tratamento de 

doenças, ordenha, água, fabricação do queijo, maturação, 

armazenamento e comercialização, com a presença de 

microrganismos analisados, nos levaram a questionamentos 

importantes que recaem diretamente ao processo de 

fabricação do manuseio, comercialização e conservação do 

queijo. 

Para garantir a inocuidade do queijo manteiga, é 

necessário que todas as pessoas envolvidas no processo de 

produção estejam conscientizadas dos riscos de cada etapa 

da produção e que comerciantes sejam esclarecidos sobre os 

métodos de conservação e armazenamento mais adequados, 

tendo em vista a diminuição de contaminantes, deve-se 

também atentar a sanidade do rebanho, os centros de 

zoonoses, o padrão de qualidade da água, clima, condições 

adequadas em feiras livres e as peculiaridades que cada 

região exige. É preciso também uma maior fiscalização que 

vise todo o processo da cadeia produtiva. E esclarecimento 

da população sobre as doenças e os efeitos adversos que a 

contaminação alimentícia pode causar. 
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RESUMO: Relatos de incidências de isolados de Candida sp. 

resistentes aos diferentes antifúngicos tem despertado o 

interesse da comunidade científica para a vigilância da 

sensibilidade aos antifúngicos de isolados clínicos, a fim de 

antever a resposta clínica à terapia. Diante disso, o presente 

estudo teve por objetivo isolar, identificar e avaliar o perfil de 

susceptibilidade antifúngica in vitro de isolados clínicos de 

Candida sp. obtidos de pacientes críticos internados em 

Unidades de Terapia Intensiva de um hospital terciário da 

cidade do Recife-PE, frente ao fluconazol. As leveduras do 

gênero Candida isoladas das hemoculturas foram identificadas 

por MALDI TOF MS e o perfil de susceptibilidade seguiu o 

documento M27-A3 e M60 do CLSI. Foram identificadas 29 

hemoculturas positivas para espécies de Candida, sendo 31% 

pertencentes ao complexo C. parapsilosis, 27,6% Candida 

albicans e 20,7% C. glabrata e C. tropicalis Constatou-se que 
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44,8% dos isolados apresentaram perfil de sensibilidade, 38% 

perfil de dose-dependência e 17,2% perfil de resistência. Em 

suma, os isolados do estudo apresentaram boa resposta frente 

ao fluconazol, no entanto, deve ser considerado o elevado perfil 

de dose-dependência e resistência, demonstrando que 

atualmente há um crescente aumento da resistência a 

derivados azólicos. No entanto, ainda são necessários estudos 

adicionais, envolvendo testes moleculares para determinar o 

mecanismo de resistência desses isolados. 

Palavras-chave: Leveduras. Pacientes Críticos. Resistência 

fúngica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Infecções Fúngicas Invasivas (IFIs) são importantes 

causas de morbimortalidade em todo o mundo, acometem 

principalmente pacientes em extremos de idade, que fazem uso 

de antibioticoterapia de largo espectro, submetidos a 

procedimentos invasivos e internados em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTIs) (DOI et al., 2016; PERON et al., 2016; 

SHARMA et al., 2016). Entre as espécies de fungos 

responsáveis por infecções associadas à fungemias 

hospitalares estão às leveduras do gênero Candida (WHIBLEY; 

GAFFEN, 2015; ENOCH et al., 2017). 

As leveduras do gênero Candida fazem parte da 

microbiota da pele, das mucosas, do trato digestivo e 

geniturinário humano ou de animais (MERSEGUEL et al., 

2015). Normalmente em hospedeiros clinicamente saudáveis, 

estes fungos vivem em equilíbrio, porém nos extremos do ciclo 

de vida humana, infância e velhice, onde há aprimoramento ou 

deficiência fisiológica do sistema imune, há indubitavelmente 
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uma ruptura do equilíbrio e comcomitantemente uma 

transformação dessas em parasitas produzindo uma patologia 

infecciosa oportunista conhecida como candidíase, que pode 

variar desde infecções cutâneo-mucosas a infecções graves e 

disseminadas (DOI et al., 2016; ERWIG; GOW, 2016; 

EPELBAUM; CHASAN, 2017). 

A candidíase hematogênica, infecção na corrente 

sanguínea por leveduras do gênero Candida engloba um amplo 

leque de situações clínicas, incluindo desde episódios isolados 

de candidemia até casos onde o fungo presente na corrente 

sangüínea dissemina-se para um ou vários órgãos do 

hospedeiro infectado com localização mais freqüente nos 

pulmões e trato urinário (ANTINORI et al., 2016; DOI et al., 

2016). 

  Candida albicans é a espécie patogênica de maior 

prevalência e comumente mais associada à candidemias 

(GAMALETSOU et al., 2015; DOI et al., 2016). Porém, nos 

últimos anos tem se observado o aumento de infecções 

hematogênicas por espécies não Candida albicans, com 

particular expansão das espécies do Complexo C. parapsilosis 

devido à transmissão do patógeno através dos profissionais de 

saúde e aderência da levedura em dispositivos médico-

hospitalares produzindo biofilmes (PERON et al., 2016; DA 

MATTA; SOUZA; COLOMBO, 2017; MATTOS et al., 2017). 

As diferentes espécies de Candida podem causar o 

mesmo tipo de enfermidade, no entanto, a gravidade e as 

opções terapêuticas diferem entre as espécies e dentro da 

mesma espécie (WHIBLEY; GAFFEN, 2015), sendo de 

fundamental importância a identificação da espécie causadora 

da infecção, onde a análise por Matrix Assisted Laser 

Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry 
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(MALDI-TOF MS) se destaca por apresentar eficácia e rapidez, 

identificando os mais diferentes gêneros fúngicos (NOMURA, 

2015; PANDA et al., 2015; SUAREZ; NASSIF; FERRONI, 

2015). 

Os grupos de fármacos de escolha para o tratamento de 

candidemia são: anfotericina B e suas formulações, fluconazol, 

voriconazol e equinocandinas (caspofugina, micafungina e 

anidulafungina) (ANTINORI et al., 2016).  

Os azólicos exercem funções fungistáticas e fungicidas, 

apresentando como mecanismo de ação a atuação sobre as 

enzimas do citocromo P450 dos fungos bloqueando a 

biosíntese do ergosterol por inibição da enzima lanosterol 14 α-

desmitalase, alterando a permeabilidade da membrana das 

células fúngicas. Também agem modificando a síntese de 

lipídios, inativando enzimas do processo oxidativo dos fungos 

(BASSETTI et al., 2018).  

Dentre essa vasta classe de antifúngicos, o fluconazol se 

destaca por ser o triazol de primeira geração mais utilizado de 

modo empírico, sendo também o antifúngico no qual as 

espécies de Candida apresentam elevados índices de 

resistência (VIEIRA; SANTOS, 2017). 

Com a crescente incidência das IFIs por isolados 

resistentes aos agentes antifúngicos largamente utilizados na 

terapêutica, torna-se necessário à seleção adequada de 

antifúngicos (PFALLER et al., 2015; WHIBLEY; GAFFEN, 

2015). O que pode ser realizado através dos testes de 

susceptibilidade antifúngica in vitro, que detectam e monitoram 

os padrões de resistência das espécies de Candida spp. (CLSI, 

2008; NEUFELD et al., 2015). 

Diante de tais considerações, o presente estudo teve por 

objetivo isolar, identificar e avaliar o perfil de susceptibilidade 
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antifúngica in vitro de isolados clínicos de Candida sp. obtidos 

de pacientes críticos internados em Unidades de Terapia 

Intensiva de um hospital terciário da cidade do Recife-PE, frente 

ao fluconazol. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa 

experimental com abordagem qualiquantitativa. A população do 

estudo foi formada por 29 hemoculturas positivas para 

candidemia de pacientes internados em Unidades de Terapia 

Intensiva advindas de um hospital terciário da cidade do Recife-

PE, sem limitação de idade, sexo, raça e doenças 

preexistentes.  

As amostras foram obtidas após a aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), identificado sob número de CAAE 

58601316.5.0000.5208. 
As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de 

Micologia Médica, localizado no Centro de Biociências, 

Departamento de Micologia, UFPE, Recife, PE, para 

confirmação do diagnóstico micológico.  

 

DIAGNÓSTICO MICOLÓGICO 

 

Após a obtenção das hemoculturas positivas para 

candidemia, foram preparadas lâminas sem adição de corante 

ou clarificante e, quando necessário, coradas com Giemsa para 

realização do exame direto da hemocultura para confirmar a 

presença de leveduras. Concomitantemente, 2 mL do sangue 
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foi semeado em duplicata na superfície de placas de Petri 

contendo o meio Ágar Sabouraud Dextrose adicionado de 50 

mg/L de cloranfenicol (Pfizer) e incubado em temperaturas de 

25ºC e 35º C a fim de obter apenas o crescimento fúngico.  

Após o surgimento das colônias, aproximadamente 48 

horas, foram observadas as características morfofisiológicas 

típicas das espécies (colônias úmidas, cremosas, de aspecto 

liso ou rugoso e coloração branco-amarelada) como 

preconizado por ANVISA (2004) e os isolados foram 

purificados, onde um fragmento da colônia foi retirado e 

semeado em tubo de ensaio contendo meio SDA para posterior 

identificação a nível de espécie por análise proteômica. 

 

IDENTIFICAÇÃO PROTEÔMICA 

 

Para identificação a nível de espécie, as amostras foram 

submetidas a análise por MALDI-TOF MS (MALDI Autoflex, 

BrukerDaltonics, Bremen, Germany), no Centro de Tecnologias 

Estratégicas do Nordeste (CETENE), Recife, PE. 

Para a análise foram utilizadas suspensões de Candida 

spp. cultivadas e mantidas em meio YEPD (Yeast Extract-

Peptone-Dextrose) (2% D-glicose, 2% peptona, 1% extrato de 

levedura). Os isolados foram submetidos à análise por meio da 

extração proteica por espectrometria de massa (MALDI-TOF 

Autoflex III Bruker Laser, BrukerDaltonics Inc., USA/Germany). 

Resumidamente, uma parcela das colônias fúngicas dos 

isolados foi transferida para tubos de eppendorf de 1,5 mL, 

misturadas completamente em 300 µL de água destilada e 

levadas ao vortéx. Em seguida foi adicionado 900µL etanol 

absoluto e a suspensão foi centrifugada a 12.000g durante 2 

min.O sobrenadante foi descartado e o sedimento seco a 
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temperatura ambiente. O pellet foi cuidadosamente misturado 

com 50 µL de ácido fórmico (70%) e levado ao vortéx, em 

seguida foi adicionado 50 µL de acetonitrila. A solução foi então 

centrifugada a 12.000g durante 2 min, e 1µL do sobrenadante 

foi colocado em duplicata sobre uma placa de aço, onde foi seco 

a temperatura ambiente. Posteriormente, cada amostra foi 

revestida com 1µL de solução de matriz, o qual consiste de uma 

solução saturada de α-ciano- Ácido 4 hidroxicinâmico (HCCA) 

em 50% de acetonitrila e 2,5% ácido trifluoroacético 

(concentração final: 10 mg HCCA/mL) e seca a temperatura 

ambiente. A placa alvo MALDI-TOF MS foi subsequentemente 

introduzida no espectrômetro de massa MALDI-TOF para 

obtenção dos espectros proteicos (LIMA-NETO et al., 2014).  

Os espectros para determinação do perfil proteico dos 

isolados foram obtidos por meio de um laser 

Nd:YAG(neodymium-dopedyttriumaluminiumgarnet; 

Nd:Y3Al5O12) de 1064nm, onde a intensidade do laser foi 

ajustada ligeiramente acima do limiar para a produção de íons. 

Um kit proteico (proteincalibrationstandart I, BrukerDaltonics, 

Bilerica, MA, USA) com conhecidos valores de massa das 

proteínas, foi usado para calibração.  

A variação de massa foi registrada usando modo linear 

com pulso de 104 ns em uma voltagem de +20 kV. Espectros 

finais foram gerados por meio da soma de 20 tiros de laser 

acumulados por perfil e 50 perfis produzidos por amostra, 

levando a um total de 10.800 disparos de laser somados por 

espectro.  

A lista de picos obtidos foi exportada ao software 

Biotyper™ (Biotyper system, versão 3.0) onde as identificações 

finais foram alcançadas. A identificação por meio do software 
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Biotyper™ foi baseada apenas na presença ou ausência de 

cada pico no espectro. 

 

TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE ANTIFÚNGICA in vitro 

 

A determinação da Concentração Inibitoria Minima (CIM) 

dos isolados clínicos de Candida obtidos seguiu o protocolo do 

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) - M27-A3 (CLSI, 

2008) e o suplemento M60 (CLSI, 2017) - onde foi utilizada a 

técnica de microdiluição em caldo. 

O meio de cultura utilizado foi o RPMI 1640 (Sigma-

Aldrich, EUA) esterilizado em membranas de 0,22μm (Millipore, 

Darmstadt, Alemanha), com L-glutamina, sem bicarbonato de 

sódio e pH 7,0±0,1 tamponado com Ácido Morfolino Propano 

Sulfônico (MOPS), 0,165 mol.L-1 (Sigma-Aldrich) e a substância 

avaliada foi o fluconazol (Pfizer) diluído em água na 

concentração de 0,125 µg/mL a 64 µg/mL. 

Para realização do teste, as Candida spp. foram 

semeadas em SDA acrescido de cloranfenicol (50mg/L) (Pfizer) 

e incubadas a 35°C por 24h. Suspensões dos isolados foram 

preparadas em solução salina (0,85 g/L) e sua densidade foi 

ajustada de acordo com a escala 0.5 de MacFarland em 90% 

da transmitância utilizando um espectrofotômetro a 530nm. O 

volume do inóculo foi posteriormente diluído em RPMI 1640 

para uma concentração de 2x103 a 5x103 células por mL.  

A leitura foi realizada com 24 e 48 horas e os poços foram 

analisados de modo visual para 50% de inibição em relação ao 

controle positivo. O teste foi realizado em duplicata. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De agosto de 2018 a julho de 2019, 29 hemoculturas 

positivas para espécies de Candida provenientes de pacientes 

internados em unidades críticas de um hospital terciário do 

Recife, PE, foram encaminhadas ao Laboratório de Micologia 

Médica, onde houve a confirmação da presença das leveduras 

em exame direto em todas as amostras sanguíneas (Figura 1A) 

com consequente isolamento fúngico das mesmas em SDA 

(Figura 1B). 

 

 

Figura 1. Confirmação do diagnóstico micológico das 

hemoculturas. A) Exame direto a fresco a partir do sangue 

evidenciando a presença de leveduras globosas, hialinas e 

brotantes. Ampliação: 400x. B) Colônias do isolado clínico HC 

03 de Candida parapsilosis com dois dias de desenvolvimento 

em meio SDA, incubado a 37°C, apresentando coloração 

branca a creme, com superfície lisa e textura glabrosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019) 

A B 
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A identificação dos isolados foi realizada por MALDI-TOF 

MS e ocorreu através da comparação dos espectros brutos 

obtidos com os espectros da base de dados BiotyperTM versão 

3.1 (Bruker Daltonics, Germany/USA), que identificou em nível 

de espécie 31% (n=9) dos isolados como pertencentes ao 

complexo C. parapsilosis (24,2% (n=7) como Candida 

parapsilosis stricto sensu e 3,4% (n=1) como Candida 

metapsilosis e Candida orthopsilosis),  27,6% (n=8) dos 

isolados como Candida albicans e 20,7% (n=6) como Candida 

glabrata e Candida tropicalis (Figura 2). 

 Dentre as leveduras isoladas em nosso estudo Candida 

parapsilosis stricto sensu foi a Candida não-Candida albicans 

que teve o maior número de identificações. Xiao et al. (2015), 

também identificaram esse padrão, pois ao analisar 1072 

isolados de Candida com a ferramenta MALDI TOF MS, 

identificou que 36,6% (n=392) pertenciam ao complexo de 

espécies de C. parapsilosis, em seguida as espécies mais 

prevalentes foram C. tropicalis 35,4% (n=379) e C. glabrata 

24,3% (n=261), dados semelhantes ao nosso estudo. 

Candida parapsilosis faz parte de um complexo formado 

por três espécies (C. parapsilosis stricto sensu, C. metapsilosis 

e C. orthopsilosis), morfologicamente idênticas, onde sua 

diferenciação só ocorre por métodos proteômicos e moleculares 

(TAVANTI et al., 2005; NEJI et al., 2017).  
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Figura 2. Resultados das leveduras identificadas pelo MALDI 

TOF MS Biotyper.  
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Fonte: Software MALDI TOF Biotyper versão 3.1 

O complexo Candida parapsilosis é um importante 

agente de candidemia devido à sua capacidade de formar 

biofilmes e aderir a superfícies plásticas, como cateteres 

venosos centrais, frequentemente utilizados em pacientes 

críticos (MATTOS et al., 2017). 

A distribuição das espécies de Candida que causam 

candidemia é variável de acordo com as regiões geográficas, 

diferenças entre as alas hospitalares e fatores relacionados ao 

paciente e ao seu local de internamento. De acordo com a 

literatura, cinco espécies de Candida estão relacionadas a 92% 

dos casos de candidemia, são elas C. albicans, C. glabrata, C. 

tropicalis, Complexo C. parapsilosis e C. krusei, sendo a C. 

albicans a espécie mais frequentemente relacionada a esse 

desfecho clínico (GAMALETSOU et al., 2015; DOI et al., 2016).  

A maioria dos casos de infeção na corrente sanguínea 

por Candida é de origem endógena, pela sua translocação 

através do trato gastrointestinal, local onde há rica colonização 

por Candida spp. em até 70% da população normal. Qualquer 

variável que promova um distúrbio imunológico no hospedeiro 

pode ser um agente facilitador dessa translocação. Sendo 

assim, fatores que aumentem a colonização intestinal por 

Candida spp. (uso de antibióticos, íleo, oclusão intestinal) ou 

determinem atrofia ou lesão de mucosa intestinal (jejum 

prolongado, nutrição parenteral total, hipotensão, 

quimioterapia) podem potencializar este fenômeno (MONIKA, 

2019; ZENG et al., 2019) 

Este tipo de infecção também pode ser adquirida por via 

exógena, através do contato das mãos dos profissionais de 

saúde com pacientes portadores de cateteres vasculares em 

posição central, implante de próteses contaminadas, 
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consequência da quebra da integridade da pele e por meio da 

administração parenteral de soluções contaminadas (MATTOS 

et al., 2017). 

As espécies de Candida possuem relevantes fatores de 

patogenicidade que facilitam a sua proliferação no hospedeiro 

possibilitando a produção de infecções. Monika (2019) identifica 

que os principais fatores intrínsecos de virulência das leveduras 

do gênero Candida para o desenvolvimento da candidemia são 

barreiras de membrana e de parede celular, dimorfismo, 

formação de biofilme, via de transdução de sinal, proteínas 

relacionadas à tolerância ao estresse, enzimas hidrolíticas 

(proteases, lipases, hemolisinas), variabilidade fenotípica 

“switching” e produção de toxinas.  

O fenômeno switching é reversível e ocorre 

espontaneamente em estados de stress, conduz a alterações 

morfológicas das colônias fúngicas e das propriedades da 

superfície celular, resultando na mudança das mesmas que 

assumem diferentes formas, incluindo a forma lisa, áspera, de 

estrela, enrugada e distorcida. Traz como principal 

consequência mudanças na sensibilidade à drogas 

antifúngicas, o que é dificulta uma terapia adequada 

(HARTMANN et al., 2016). 

Nos últimos anos, o MALDI-TOF MS se tornou uma 

ferramenta indispensável para o diagnóstico rápido e eficaz das 

IFIs, estando cada vez mais disponível em laboratórios de 

microbiologia clínica. Sua alta precisão e sensibilidade na 

identificação rápida e precisa de bactérias e fungos, o tornou 

um método físico-químico promissor (NOMURA, 2015; PANDA 

et al., 2015; SUAREZ; NASSIF; FERRONI, 2015). 

A frequência das IFIs vem crescendo, representando 

grande problema nos hospitais, sendo de fundamental 
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importância identificar o agente causal, bem como realizar 

testes de susceptibilidade antifúngica para diagnosticar 

isolados clínicos que possuem mecanismos de resistência à 

antifúngicos de diferentes formulações (MARÍN-MARTÍNEZ; 

ALLER-GARCÍA; MARTÍN-MAZUELOS, 2016; IBÁÑEZ-

MARTÍNEZ; RUIZ-GAITÁN; PEMÁN-GARCÍA, 2017). 

O teste de susceptibilidade antifúngica a leveduras do 

gênero Candida spp. apresenta elevado interesse clínico, 

devido a alta frequência de isolamento desse fungo em 

pacientes imunocomprometidos e  as severas manifestações 

clínicas da candidemia (WU et al., 2017; PATEL; CARVER; 

ESCHENAUER, 2018). Estudos mostram que a escolha 

inadequada do esquema antimicótico leva ao aumento da taxa 

de morbimortalidade em pacientes sépticos, portanto, o 

tratamento deve ser iniciado logo após a identificação do 

microrganismo (DOI et al., 2016; PATEL; CARVER; 

ESCHENAUER, 2018). 

Para a avaliação do desenvolvimento de resistência de 

leveduras do gênero Candida spp. a antifúngicos faz-se 

necessária à utilização de testes de susceptibilidade, que 

determinam não somente o tipo de antifúngico adequado, como 

também a concentração do fármaco para o estabelecimento de  

uma terapia eficaz  (CLSI, 2008; NEUFELD et al., 2015). 

Para determinar o perfil de susceptibilidade e a CIM, os 

isolados foram testados frente ao fluconazol, onde 44,8% 

(n=13) das cepas foram classificadas como sensíveis com CIMs 

de 0.5 µg/mL a 2 µg/mL, 38% (n=11) dos isolados apresentaram 

sensibilidade dose-dependente com CIMs de 2 µg/mL a 32 

µg/mL e 17,2% (n=5) das cepas foram classificadas com perfil 

de resistência com CIMs de 16 µg/mL a 64 µg/mL. 
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Em nosso estudo, os isolados de C. albicans variaram 

com uma CIM de 0,5 a 16 µg/mL, onde um apresentou perfil de 

resistência, todos os isolados de Candida glabrata 

apresentaram perfil de dose dependência com CIMs entre 2 a 

32 µg/mL. Os isolados do complexo Candida parapsilosis 

apresentram CIMs variando entre 0,5 a 64 µg/mL, onde, três 

cepas apresentaram resistência, duas de Candida parapsilosis 

stricto sensu e uma de Candida metapsilosis. Já os isolados de 

Candida tropicalis apresentaram CIMs entre 0,5 a 64 µg/mL, 

com um isolado apresentando perfil de resistência. 

Mattos et al. (2017), ao estudar o surgimento de espécies 

de Candida não Candida albicans resistentes ao fluconazol em 

hospitais públicos da região Centro-Oeste do Brasil, 

identificaram que os isolados de C. parapsilosis stricto sensu 

(n=4), C. tropicalis (n=3), C. albicans (n=3) e C. glabrata (n=1) 

eram as espécies mais resistentes. 

Neufeld et al. (2015), ao analisar 141 espécies de 

Candida isoladas de espécimes clínicos de pacientes 

hospitalizados no Rio de Janeiro, no período de 2002 a 2007 

constatou que a maioria dos isolados clínicos (97,2%) era 

suscetível ao fluconazol, embora 2,1% (n=3) fossem 

dependentes da dose suscetível e 0,7% (n=1) fosse resistente. 

Zeng et al. (2019), identificaram taxas de 18,6% de 

resistência total ao fluconazol ao realizar um estudo 

retrospectivo de cinco anos em pacientes internados com 

infecção invasiva por Candida em um hospital regional de 

ensino terciário no sudoeste da China. 

Ainda pode-se constatar diferenças em relação ao perfil 

de susceptibilidade entre as espécies do gênero Candida 

analisadas, onde neste estudo o perfil de sensibilidade dos 

isolados para C. albicans foi de 75% (n=6), para o Complexo C. 
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parapsilosis foi de 33,3% (n=3) e para Candida tropicalis foi de 

66,7% (n=4), Candida glabrata apresenta em geral 

suscetibilidade reduzida, às classes dos azóis (WU et al., 2017). 

Os resultados comparativos das CIMs das leveduras do 

gênero Candida frente as substância avaliada pela técnica de 

microdiluição em caldo, estão dispostos na tabela 1. 

 

Tabela 1. Concentrações inibitórias mínimas dos isolados 
clínicos de Candida sp. frente ao fluconazol e suas 
consequentes interpretações de perfil de susceptibilidade 

Código Espécie Fluconazol 
  CIM Perfil de 

susceptibilidade 

HC 34 C. albicans 0,5 µg/mL S 
HC 40 C. albicans 1 µg/mL S 
HC 41 C. albicans 4 µg/mL SDD 
HC 47 C. albicans 2 µg/mL S 
HC 51 C. albicans 1 µg/mL S 
HC 62     C. albicans 16 µg/mL R 
HC 66 C. albicans 1 µg/mL S 
HC 69 C. albicans 0.5 µg/mL S 
HC 07 C. glabrata 4 µg/mL SDD 
HC 15 C. glabrata 32 µg/mL SDD 
HC 52 C. glabrata 2 µg/mL SDD 
HC 55 C. glabrata 2 µg/mL SDD 
HC 60 C. glabrata 8 µg/mL SDD 
HC 63 C. glabrata 8 µg/mL SDD 
HC 03 C.parapsilosis 4 µg/mL SDD 
HC 38 C. parapsilosis 1 µg/mL S 
HC 42 C. parapsilosis 64 µg/mL R 
HC 44 C. parapsilosis 32 µg/mL R 
HC 49 C. parapsilosis 4 µg/mL SDD 
HC 68 C. parapsilosis 4 µg/mL SDD 
HC 16 C. parapsilosis 0.5 µg/mL S 
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HC 13 C. metapsilosis 16 µg/mL R 
HC 39 C. orthopsilosis 0,5 µg/mL S 
HC 05 C. tropicalis 2 µg/mL S 
HC 35 C. tropicalis 0,5 µg/mL S 
HC 37 C. tropicalis 64 µg/mL R 
HC 46 C. tropicalis 2 µg/mL S 
HC 50 C. tropicalis 2 µg/mL S 
HC 58 C. tropicalis 4 µg/mL SDD 

Fonte: Próprio autor (2019) 

(S) Sensível; (I) Intermediário; (SDD) Sensibilidade dose-

dependente; (R) Resistente. 

ATCC 22019 (Candida parapsilosis) foi usada como cepa de 

controle de qualidade. 

 

Nos últimos anos a resistência a medicamentos 

antifúngicos foi detectada em todas as espécies de Candida 

clinicamente relevantes, onde padrão de resistência difere entre 

as espécies, tornando difícil o tratamento o que promove o 

aumento das altas taxas de morbimortalidade das IFIs 

(PFALLER et al., 2015; WHIBLEY; GAFFEN, 2015). 

O aumento na resistência pode estar relacionado com o 

uso prévio e empírico da droga no tratamento, onde o uso 

excessivo e indiscriminado da droga pode selecionar o 

surgimento de resistência a isolados previamente sensíveis 

(VIEIRA; SANTOS, 2017). Os dados do nosso estudo 

evidenciam e corroboram os estudos de outros autores da 

literatura que afirmam a tendência de diminuição da 

susceptibilidade das leveduras do gênero Candida sp. ao 

fluconazol (MATTOS et al., 2017; ZENG et al., 2019). 

Segundo a literatura a resistência microbiológica 

adquirida das cepas ao fluconazol pode ser explicada através 

de alguns mecanismos de variabilidade genética, que conferem 
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as leveduras essa característica, são elas: Mutação no gene 

ERG11 (GOLABEK et al., 2015); superexpresão do gene 

ERG11 (REN et al., 2014) mutação no gene ERG3 (VALE-

SILVA et al., 2012); ação do gene RTA2 na regulação positiva 

da calcineurina (JIA et al., 2009); ação da enzima calcinerina na 

sinalização de eventos em resposta à ação do antifúngico 

(HAMEED et al., 2011; JIA et al., 2012); ação de enzimas 

antioxidantes fúngicas ao estresse oxidativo induzido por 

fluconazol (LINARES et al., 2013); ação da proteína do choque 

térmico Hsp90 (BECHERELLI; TAO; RYDER, 2013) e ação de 

histonas desacetilases na expressão de genes (LI et al., 2015). 

As diferenças na prevalência de espécies de Candida 

resistentes não são claras. No entanto, sabe-se que as 

leveduras deste gênero são heterogêneas e suas diferenças 

filogenéticas são as principais responsáveis por explicar esta 

temática (WHIBLEY; GAFFEN, 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

O MALDI-TOF MS é uma ferramenta que promove o 

diagnóstico das IFIs de modo rápido e confiável, sendo possível 

identificar espécies de leveduras, em que a diferenciação 

apenas seria possível por métodos de biologia molecular, a citar 

as espécies do complexo Candida parapsilosis. Candida 

albicans e Candida parapsilosis stricto sensu foram as 

leveduras mais isoladas no estudo, indicando uma mudança 

etiológica na candidemia. A identificação rápida e correta das 

espécies de Candida é de grande importância para a 

sobrevivência dos pacientes e principalmente para 

implementação de medidas eficazes para o controle da IFIs. 
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Em nosso estudo podemos observar que a maioria das 

leveduras apresentou boa resposta frente ao fluconazol, 

demonstrando ser sensíveis de acordo com CLSI. Porém, deve 

ser levado em consideração que cinco isolados apresentaram 

perfil de resistência, sendo necessários estudos adicionais, 

envolvendo testes moleculares para determinar o mecanismo 

pelo qual esta resistência foi adquirida. A resistência fúngica 

aos derivados azólicos tem se agravado nas últimas décadas, 

devido ao uso inadequado de medicamentos, pela falta de 

medidas de prevenção e controle de infecções, e ausência de 

desenvolvimento de novos antimicrobianos. 
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RESUMO: As leveduras do gênero Candida residem na 
microbiota normal, porém alguns desequilíbrios podem 
proporcionar o desenvolvimento da infecção fúngica 
denominada de candidíase. Além disso, nos últimos anos, 
cepas resistentes vêm surgindo, limitando as opções 
terapêuticas para esta doença. Dessa forma, a busca por novas 
substâncias antifúngicas, a partir de produtos de origem natural 
vem crescendo, sendo a própolis um ótimo exemplo destes 
produtos, destacando seu uso em tratamentos de origem 
microbiana. Diante do exposto, objetivou-se verificar a atividade 
antifúngica da própolis verde contra cepas de Candida spp. 
Para tanto foi determinada a Concentração Inibitória Mínima 
(CIM), a partir da técnica de microdiluição, pela qual verificou-
se a sensibilidade de cepas de Candida spp. a concentrações 
do extrato de própolis numa variação de 15.000 μg/mL a 29,3 
μg/mL, sendo determinada a partir da análise visual da inibição 
do crescimento. Em seguida, adicionou-se cloreto de 
trifeniltetrazólio (TTC) para determinação da Concentração 
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Fungicida Mínima (CFM). Ambos os ensaios foram realizados 
em triplicata. Os resultados da CIM variaram de 117,2 µg/mL a 
468, 8 µg/mL. Os resultados da CFM são determinados ao 
visualizar a ausência da coloração rosa/vermelha, dessa forma, 
as concentrações obtidas variaram entre 117,2 µg/mL a 937,5 
µg/mL. Estes resultados atestaram moderado potencial 
antimicrobiano do extrato de própolis verde contra cepas do 
gênero Candida spp., colaborando assim, para sua utilização 
como agente antimicrobiano. 
Palavras-chave: Candida spp., própolis verde, atividade 
antifúngica.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, houve uma incidência significativa dos 

casos de infecção fúngica, devido ao aumento da sua 

frequência, assim como sua gravidade, tornando os fungos 

cada vez mais reconhecidos como importantes agentes 

infecciosos, como é o caso do gênero Candida. Principalmente 

em pacientes admitidos nas unidades de tratamento intensivo, 

o que pode estar diretamente relacionado com uso abusivo e 

indiscriminado de antifúngicos e antibióticos, ocasionando uma 

diminuição da sensibilidade das cepas aos medicamentos, 

acarretando, assim uma resistência do microrganismo aos 

princípios ativos (GABARDI et al., 2016;SORENDINO et al. 

2018). 

As leveduras do gênero Candida residem na microbiota normal 
dos seres humanos e outros animais, como comensais, sem 
causar quaisquer danos ao hospedeiro, porém alguns 
desequilíbrios predispõe o desenvolvimento dos fatores de 
virulência destas leveduras tornando-as patogênicas, o que 
permite seu oportunismo no hospedeiro, por isso são 
classificadas como fungos oportunistas, causando a infecção 
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fúngica denominada de candidíase que pode se manifestar em 
diversos órgãos, sendo a candidíase oral uma das mais 
evidentes, visto que as infecções na mucosa bucal apresentam-
se como um dos processos micóticos de maior prevalência, 
principalmente no período neonatal. Estudos realizados em 
diferentes regiões do Brasil, em pacientes neonatos, mostraram 
que dentre 159 espécies isoladas, 51,6% apresentaram cultura 
positiva para Candida albicans, seguida pelas espécies de 
Candida não albicans, 45,3% (COUTO; CARLOS; MACHADO, 
2015; JOVITO, 2016; SHIOZAWA et al., 2018). 

A candidíase é causada, frequentemente, pela espécie 
Candida albicans, porém o perfil epidemiológico desta doença 
tem-se invertido, visto que se observou uma incidência de 
casos de candidíase causada por espécies de Candida não 
albicans, como C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata e C. 
krusei. Tais dados são preocupantes, visto que tal incidência 
esta associada com o aumento na taxa de mortalidade 
(SORENDINO et al. 2018). 

A diversidade de espécies de Candida e as 

manifestações clínicas variáveis que elas produzem, faz com 

que a etapa de isolamento e identificação seja fundamental 

para iniciar o tratamento correto. O diagnóstico laboratorial é o 

mais indicado, visto que apenas o diagnóstico clínico não é 

suficiente, pois os sinais e sintomas são pouco específicos. 

Visto isso, a identificação da espécie é estritamente importante, 

sendo decorrem de várias etapas, a primeira seria a coleta da 

amostra, para então ser realizado o exame direto, em seguida 

é realizado a cultura dos microrganismos, sendo os principais 

meios de cultura: Ágar Sabouraud e Chromagar® Candida. Por 

fim, é realizada a identificação das amostras por meio de provas 

de assimilação, como Auxonograma e Zimograma. A execução 

destas etapas é importante para prevenir o uso indiscriminado 
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de medicamentos, minimizando o surgimento de novas cepas 

resistentes (BRASIL, 2004). 

Diversos antifúngicos são utilizados para o tratamento da 

candidíase, sendo o fluconazol o medicamento de escolha para 

tratamento sistêmico (via oral), e o uso de butoconazol, 

clotrimazol, miconazol, nistatina, tioconazol e terconazol, 

indicados para tratamento tópico. Os fármacos citados 

pertencem ao grupo dos fármacos azóis, porém existem outros 

grupos como os poliênicos e as equinocandinas, que também 

são indicados para o tratamento da candidíase. Entretanto, os 

problemas com o surgimento de cepas resistentes limitam ainda 

mais as opções terapêuticas para esta doença, principalmente 

quando se torna sistêmica, visto que os antifúngicos sistêmicos 

apresentam efeitos adversos preocupantes, devido a sua 

elevada hepatotoxicidade e nefrotoxicidade. Dessa forma, a 

busca por novas substâncias antifúngicas a partir de produtos 

de origem natural vem crescendo, o que pode possibilitar o 

desenvolvimento de novos antifúngicos (COSTA, 2016; 

FEYAERTS et al., 2018; MASSA et al., 2018; AL-QERTANI; 

MOHAMMED, 2018).  

O uso de produtos naturais tem sido empregado a 

milênios como alternativa pra diversos tipo de tratamentos 

convencionais, sendo a própolis um ótimo exemplo destes 

produtos, destacando seu uso em tratamentos de origem 

microbiana. A própolis é um produto opoterápico, que apresenta 

característica resinosa, produzida a partir de ceras e secreções 

salivares das abelhas, contendo diversos compostos naturais, 

sendo os flavonoides o principal grupo de constituinte, que ao 

sofrerem modificações estruturais sintéticas, podem resultar em 

novas moléculas de interesse terapêutico, sendo utilizadas em 

estudos in vitro contra cepas, por exemplo, do gênero Candida 
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spp. Apesar de existir 13 tipos diferentes de própolis no Brasil, 

a própolis verde é uma das classificações que mais apresentam 

destaque no mercado mundial (GRUNWALD, 2016; FREITAS, 

2018). Dessa forma, nessa pesquisa, objetivou-se averiguar a 

atividade antifúngica do extrato etanólico da própolis verde 

contra espécies de Candida spp., sendo determinada a partir da 

concentração inibitória mínima (CIM) do extrato etanólico da 

própolis verde e da concentração fungicida mínima (CFM) do 

referido extrato.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Local de Trabalho 

Os testes de atividade antifúngica foram realizados no 

Laboratório de Microbiologia do Centro de Educação e Saúde-

CES, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

campus Cuité/PB. 

 

Matéria Prima 

A própolis escolhida para este estudo foi a própolis 

verde, classificada como grupo 12, sendo adquirida em uma 

farmácia comunitária no Município de Cuité - PB, a partir de 

recursos próprios para a realização dos ensaios 

microbiológicos. O extrato etanólico da própolis verde usado 

neste estudo foi produzido da região de Bambuí – MG.  

 

Fungos 

As leveduras utilizadas nos ensaios de atividade 

biológica e fases da própolis verde são provenientes de 

isolados clínicos, cedidas pelo laboratório de Microbiologia 

(J11) do Centro de Educação e Saúde (CES) da Universidade 
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Federal de Campina Grande (UFCG). Este estudo consistiu em 

quatro espécies de Candida spp. 

 

Figura 1. Candida albicans HU-01. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 2. Candida albicans ES-01. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 3. Candida haemulonii SA-01. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 4. Candida parapsilosis UR-01. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Meio de Cultura 

Ágar Sabouraud Dextrose (ASD) foi o meio de cultura 

utilizado para manutenção das cepas de Candida e para os 

ensaios microbiológicos, foi utilizado o caldo Sabouraud 
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Dextrose. Ambos preparados de acordo com as instruções do 

fabricante, com uma exceção para o segundo, em que foi 

utilizado o dobro da massa para que fique duplamente 

concentrado, tendo em vista a diluição subsequente que seria 

feita nos testes de sensibilidade antifúngica. Ambos foram 

solubilizados em água destilada e esterilizados em autoclave, a 

121 °C por 15 minutos. 

 

Inóculo 

Para o preparo da inoculação das leveduras, os isolados 

foram cultivados em meio ASD inclinado de 37ºC durante um 

período de 24 horas.  

Após este período foram preparadas as suspensões dos 

microrganismos colocando de 3 a 5 colônias da levedura em 

tubos contendo 5 mL de solução estéril (NaCl a 0,9%). 

Posteriormente, essas suspensões sofreram agitação, durante 

2 minutos, a partir do uso de um aparelho Vortex. Ao término da 

agitação, os tubos passaram pelo aparelho espectrofotômetro, 

com absorbância de 530 nm, atingindo valores de transmitância 

de, aproximadamente, 70%, a qual corresponde a um inóculo 

de 106 unidades formadoras de colônias/mL – UFC/mL. A 

análise visual da turbidez das soluções presentes nos tubos 

também facilitou o ajuste de cada solução. 

 

Determinações da Concentração Inibitória Mínima (CIM)

  

A técnica de microdiluição foi a utilizada para 

determinação da CIM, a partir de placas de microdiluição 

contendo 96 cavidades com fundo em forma de “U”. Essa etapa 

foi determinada de acordo com as normas técnicas 

recomendadas, M27-A2, do Clinical and Laboratory Standards 
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Institute (CLSI), publicada no ano de 2002, no intuito de avaliar 

o perfil de suscetibilidade in vitro. 

Primeiramente foram adicionados 100 µL do ASD em 

cada orifício da placa de microdiluição. Sendo que na primeira 

cavidade, foram adicionados 100µL do extrato da própolis 

verde, para em seguir, serem realizadas diluições seriadas 

sucessivas, no intuito de alcançar concentrações entre 15.000 

µg/mL a 29,30 µg/mL. Por fim, em cada orifício da placa 

contendo o ASD com o extrato de própolis verde, foram 

adicionados 10 µL da suspensão fúngica cuja concentração na 

placa ficou em torno de 0,4 x 105 a 5 x 105 UFC/mL.  

Para o controle de viabilidade do microrganismo, foi 

necessário adicionar 100 µL do meio em determinadas 

cavidades, sem os produtos teste com microrganismos. 

Simultaneamente, foi realizado o mesmo experimento com o 

antifúngico cetoconazol, utilizando como solvente o 

dimetilsulfóxido (DMSO), para ser diluído no meio ASD até 

atingir 0,03 a 16 µg/mL. Para o controle da viabilidade do meio 

de cultura, foi dissolvido o DMSO no meio ASD, no intuito de 

confirmar que o DMSO não apresentaria qualquer efeito 

inibitório. Ao final, todas as placas foram seladas e incubadas 

37°C por um período de 24 e, posteriormente, 48 horas.  

A determinação dos valores de CIM define-se a partir da 

menor concentração capaz de inibir 100% do crescimento 

fúngico, sendo avaliada pela visualização da inibição do 

crescimento em cada cavidade, comparando com o controle 

(ausente de drogas). Os ensaios foram realizados em triplicata 

e o resultado expresso pela média geométrica. 
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Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM) 

Nesta última etapa, foram adicionados 10 µL de cloreto 

de trifeniltetrazólio (TTC) em cada cavidade, sendo a placa 

então incubada em estuda sob temperatura de 37ºC durante um 

período de tempo de 2 horas, aproximadamente, possibilitando 

observar a presença ou ausência da coloração 

rosa/avermelhada deste composto nas cavidades. Em seguida, 

todo o sistema foi incubado novamente à 37º. Estes ensaios 

foram realizados em triplicata. 

 

Cadastro no Sisgen 

A atividade de acesso ao Patrimônio Genético foi 

cadastrada no Sisgen em atendimento a Lei n° 13.123/2015 sob 

número de cadastro A0D09C9 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos após as microdiluições do extrato 

etanólico da própolis verde para avaliação da concentração 

inibitória mínima, assim como para o cetoconazol encontram-se 

na tabela 1. Pode-se perceber que as cepas de Candida foram 

inibidas por concentrações que variaram entre 117,2 e 468,8 

µg/mL, quando confrontadas com o extrato e no ensaio com 

cetoconazol verificou-se uma variação de CIM de 0,125 a 4 

µg/mL. 
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Tabela 1. Determinação da Concentração Inibitória Mínima do 

Extrato Etanólico da Própolis Verde e Cetoconazol, frente a 

cepas de Candida spp. de origem clínica. 

Amostras  [ ] Extrato 

Etanólico da 

Própolis Verde 

(15.000 µg/mL a 

29,30 µg/mL) 

[ ] do 

Cetoconazol (0,03 

µg/mL a 16 

µg/mL) 

Candida 

albicans HU-01 

117,2 0,25 

Candida 

albicans ES-01 

468, 8 0,125 

Candida 

haemulonii SA-01 

234,4 4 

Candida 

parapsilosis UR-

01 

468, 8 2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As amostras de Candida albicans apresentaram 

sensibilidade tanto ao antifúngico Cetoconazol, quanto ao 

extrato etanólico da própolis verde, em destaque a amostra 

Candida albicans HU-01, que apresentou a menor CIM do 

extrato etanólico da própolis verde neste estudo. Este fator é de 

extrema importância, visto que de acordo com os estudos 

epidemiológicos, há uma predominância nos casos de 

candidíase ocasionada por Candida albicans, por acometerem, 
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principalmente, pacientes imunocomprometidos, sendo estes 

suscetíveis a desenvolverem a candidíase oral (DE MOURA, 

2019).  

 O estudo de Vargas Neto (2004) apresentou resultados 

semelhantes, sendo que o mesmo comprovou que a própolis, 

em comparação a outros produtos naturais, foi a que 

apresentou melhor resposta inibitória, principalmente nas cepas 

Candida albicans e Candida parapsilosis, assim como neste 

estudo.   

Percebe-se ainda, em tempos de resistência antifúngica 

crescente, que os resultados obtidos sobre a inibição das cepas 

selvagens de Candida pelo antifúngico comercial cetoconazol 

foram satisfatórios, tendo em vista os baixos valores de CIM 

observados.  Para obtenção da CFM foi utilizado o composto 

cloreto de trifeniltetrazolio (TTC) que produz uma coloração 

rosa/avermelhada, nas cavidades da placa de microdiluição 

(ver figura 5), devido a atividade das enzimas desidrogenases 

envolvidas no processo de respiração celular dos fungos, sendo 

possível distinguir quais cavidades apresentaram crescimento 

fúngico, das cavidades em que houve inibição do crescimento, 

devido a presença do extrato etanólico da própolis verde (DIAS 

et al., 2018). 
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Figura 5. Determinação da Concentração Fungicida Mínima do 

Extrato Etanólico da Própolis Verde frente a cepas de Candida 

de origem clínica em presença de cloreto de 

trifeniltetrazólio (TTC). 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como resultado da análise visual da CFM do extrato 

etanólico da própolis verde, obteve-se as seguintes 

concentrações presentes na tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultado da Concentração Fungicida Mínima do 

extrato etanólico da própolis verde. 

Amostras [ ] Extrato Etanólico da 

Própolis Verde (µg/mL) 

Candida albicans HU-01 117,2 

Candida albicans ES-01 468, 8 

Candida haemulonii SA-01 468, 8 

Candida parapsilosis UR-

01 

937,5 
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Fonte: dados da pesquisa 

Confrontando-se os resultados de CIM e CFM neste 

estudo, percebe-se que os valores de ambos os parâmetros 

verificados para o extrato etanólico da própolis verde foram os 

mesmos para as amostras de Candida albicans (HU-01 e ES-

01), enquanto que o valor de CFM foi o dobro as amostras 

Candida haemulonii SA-01 e Candida parapsilosis UR-01.  

 Quanto a um possível mecanismo de ação da própolis 

contra Candida spp., de acordo com estudo realizado por Pippi 

et al. (2015), sugere-se que o composto atue sobre a parede 

celular do fungo.  

 Apesar do mecanismo de ação do extrato etanólico da 

própolis verde ainda ter sido bem elucidado, sendo alvo de 

diversas pesquisas, vários estudos sugerem que os 

flavonóides, particularmente o flavonoide chrisina presente do 

extrato da própolis verde, é o compostos responsável pela ação 

antifúngico deste produto (FREITAS, 2018).  

 A própolis tem-se mostrado uma alternativa terapêutica 

eficaz por apresentar inúmeras propriedades farmacêuticas, 

viabilidade econômica, acessibilidade e segurança (CHAGAS 

et al., 2019).  

 

CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que o 

extrato etanólico da própolis verde apresentou atividade 

antifúngica frente as quatro cepas de Candida, porém uma 

atividade menor se comparada ao Cetoconazol a 2%. 

Com relação aos padrões da determinação da atividade 

antifúngica, o método empregado (M27-A2) mostrou ser eficaz 

por expor resultados quantitativos, possibilitando a 
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determinação da concentração inibitória mínima do extrato 

etanólico da própolis verde, que apresentou resultado positivo 

contra as cepas utilizadas neste estudo. E que foi fungicida nas 

mesmas concentrações versus cepas de Candida albicans e 

fungicida em concentração duas vezes maior para as cepas não 

albicans. Além disto, tal método mostrou-se eficiente na 

incorporação do extrato etanólico da própolis verde ao Caldo 

Sabouraud Dextrose, facilitando a distribuição dos compostos 

secundários do extrato, sendo estes, os constituintes 

responsáveis por promoverem a atividade antifúngica. 

Tal fato corrobora o uso medicinal deste opoterápico 

como agente antimicrobiano. Entretanto, é de suma importância 

ressaltar a necessidade de mais estudos, abrangendo outras 

cepas do gênero Candida spp., incluindo também testes in vitro, 

no intuito de determinar o perfil químico do extrato da própolis 

verde, além de testes de toxicidade, de forma a assegurar o 

consumo humano.  

Vale salientar que a apresentação comercial deste 

própolis encontra-se na concentração de 30.000 μg/mL, bem 

superior a necessária para matar a levedura em questão, 

possibilitando a discussão da possibilidade de diluição deste 

composto, após estudos clínicos, quando para a finalidade de 

tratamento de Candidíases Orais. 
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RESUMO: O gênero Cândida pertence à família das 
Cryptococcaceae e, é capaz de provocar infecções 
denominadas, na literatura, de candidíases ou de candidoses e, 
seu poder patogênico está bem elucidado quanto à C. Albicans. 
Apesar de se conhecer o potencial patogênico da Candida 
albicans, há uma lacuna no que se diz respeito à 
patogenicidade das demais éspecies desse gênero, 
principalmente no que se diz respeito à Candida auris, cuja 
patogenicidade foi relatada pela primeira vez em 2009, no 
Japão, através de um isolado de secreção do canal aditivo. 
Desde então, vem sendo notificado inúmeros casos em todo o 
mundo, inclusive no Brasil. A C. auris afeta basicamente os 
pacientes hospitalizados principalmente os que estão 
internados em unidades de terapia intensiva. Essa levedura é 
responsável por infecções invasivas em hospitais e tem gerado 
preocupação aos orgãos competentes e as autoridades, pois 
essa espécie possui uma rápida disseminação e um tratamento 
complicado em razão a baixa suscetibilidade aos antifúngicos 
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existentes no mercado e ao difícil diagnóstico. O mecanismo de 
trasmissão ainda é desconhecido e isso afeta a falta de controle 
do microrganismos e os altos índices de mortalidade. Sendo 
assim, essa revisão exibe informações importantes para alertar 
sobre a relevância de estudar a C. auris, mostrando a sua 
epidemiologia bem como os desafios do tratamento. 
Palavras-chave: Candida auris. Patogenicidade. 
Multiresistência. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O gênero Cândida pertence à família das 

Cryptococcaceae. Para a maioria das espécies desse gênero, 

podemos considerar duas formas morfológicas distintas 

(blastosporo e hifa), ambas capazes de provocar infecções por 

Candida spp. denominam-se, na literatura, de candidíases ou 

de candidoses e, seu poder patogênico está bem elucidado 

quanto à C. Albicans (KULLBERG; ARENDRUP, 2015; 

CORTEGIANI et al., 2017). Pode-se afirmar que a relação 

parasita-hospedeiro dependente de fatores do hospedeiro e, 

também, dos fatores de virulência da cepa fúngica. Dessa 

maneira, as Candida spp podem causar doença no homem por 

invasão tecidular, por indução de estados de hipersensibilidade 

ou por produção de toxinas (KETT et al., 2011; CALANDRA et 

al.,  2016; CORTEGIANI et al., 2017). 

Apesar de se conhecer o potencial patogênico da 

Candida albicans, há uma lacuna no que se diz respeito à 

patogenicidade das demais éspecies desse gênero, 

principalmente no que se diz respeito à Candida auris. Sua 

patogenicidade foi relatada, pela primeira vez, em 2009, quando 

foi isolada a partir do canal auditivo externo de um paciente no 

Japão e, atualmente, ainda é considerado um dos 



CANDIDA AURIS: panorama atual e perspectivas 

190 
 

microorganismos, responsáveis por infecções hospitalares, 

mais temidos do mundo (SATOH et al., 2009) 

A Candida spp é responsável por ser uma das principais 

causas de mortalidade e morbidade em pacientes críticos 

(KULLBERG; ARENDRUP, 2015; CORTEGIANI et al, 2016; 

CORTEGIANI et al, 2017).As leveduras de Candida estão 

relacionadas a uma ampla gama de manifestações clinicas 

distintas, entre elas as infecções da corrente sanguínea, 

candidíase intra-abdominal, candidíase e infecções superficiais 

(KULLBERG; ARENDRUP, 2015; PAPPAS et al, 

2016)Infecções causada por Candida spp. vem aumentando 

desde as décadas passadas, e isso se dá principalmente ao uso 

extensivo de antimicrobianos de amplo espectro, status 

imunocomprometido mais frequente de pacientes graves 

pacientes e aumento da taxa de procedimentos invasivos (Kett 

et al, 2011; Bassetti et al, 2015; Calandra et al, 2016).Por mais 

que a Candida albicans ainda prevaleça como o principal 

agente de infecção fúngica adquirida no hospital, várias 

espécies de Candida não albicans como C. tropicalis, C. 

glabrata, C. parapsilosis e C. krusei são responsáveis pelo 

aumento da incidência de infecções invasivas com altas taxas 

de falha terapêutica, principalmente relacionada às 

equinocandinas e resistência a azóis (LEPAK et al, 2017; 

CORTEGIANI, MISSERI, CHOWDHARY, 2018). 

 

Figura 1 - Árvore filogenética obtida por análise de união 

de  vizinhos da região D1-D2 de genes que codificam o rRNA 

de Candida auris 26S e espécies correlacionadas 
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                     Fonte: Cortegiani et al., 2018. 

 

As informações a respeito da forma de transmissão ainda 

são desconhecidas, principalmente dentro do ambiente de 

saúde. Algumas evidências propõem que o patógeno começa a 

disseminar em ambientes médicos devido o contato com 

equipamentos contaminados, ou de pessoa para pessoa ou até 
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mesmo devido as superfícies. Porém, vale ressaltar que devido 

a surtos anteriores desse patógeno, sugere que a C. auris 

começa a contaminação significativamente em ambientes 

infectados ou no quarto de doentes colonizados. A transmissão 

pode acontecer através da falta de higienização das mãos dos 

profissionais de saúde, ou diretamente de equipamentos para a 

assistência ao paciente, como termômetro, esfignomanômetro, 

estetoscópio, entre outros.  Os pacientes considerados de 

riscos para esse tipo de infecção são aqueles que fazem uso de 

cateter venoso central e utilizam antifúngicos ou antibióticos 

sendo eles de uso prévio (ANVISA, 2017). 

No Brasil, a epidemiologia de Candida auris ainda é 

inconclusiva. Em 2016, alguns estudos (CHOWDHARY et al., 

2016; PRAKASH  et al., 2016; SHARMA et al., 2016) mostraram 

o aparecimento dessa levedura nos pais, porém em 2017 a 

ANVISA comunicou que até o exato momento nenhuma 

ocorrência desse patógeno teria sido notificado no Brasil. 

Porém, essa afirmativa não impossibilita que a espécie esteja 

presente, pois deve-se levar em consideração a dificuldade do 

diagnóstico e de identificar a C. auris (ANVISA, 2017). 

 

 

Figura 2 - Países dos quais os casos de Candida auris 

foram notificados em 31 de março de 2018 
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         Fonte: Cortegiani et al., 2018.          

 

Em boa parte dos casos, a manifestação clínica é 

inespecífica e sistematicamente é complicado fazer a distinção 

entre outros tipos de infecções. Em alguns casos evidenciados 

nos últimos 5 anos, os isolados foram de alguns locais 

profundos de infecção como os dispositivos invasivos e a coleta 

de sangue (OSEI, 2018). Diversas condições clínicas como 

meningite, infecções de feridas cirúrgicas, infecções da corrente 

sanguínea, miocardite entre outras, estão sendo relacionadas a 

C. auris (RUDRAMURTHY et al., 2017; CHOWDHARY; VOSS, 

2016). 

Vale ressaltar que isolados de locais não esterilizados do 

corpo como pele, aparelhos genitais, trato urinário e tecidos 

moles, podem estar interligados e simbolizar colonização ao 

invés de infecções. (CHOWDHARY; VOSS, 2016; KUMAR et 

al., 2015). É relevante reconhecer a C. auris mesmo de um local 

corporal que não seja estéril, pois a colonização pode estar 

associada ao risco de transmissão, e dessa forma é necessário 
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implementar as precauções do controle de infecção (CDC, 

2019). 

 

Tabela 1 Pontos-chave para prevenção e controle de C. auris 
pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças 
(ECDC) e Centros de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) 
 
ECDC CDC 

Identificação correta (MALDI-TOF; 
sequenciamento de DNA do D1 / D2 
domínio); 
 
Prontidão de médicos e 
microbiologistas; 
Notificação e busca retrospectiva de 
casos 
 
Boas medidas padrão de controle de 
infecção (incluindo limpeza, 
reprocessamento de dispositivos 
médicos e isolamento do paciente) e 
notificação rápida 
 
Identificação precoce de 
transportadoras usando culturas de 
vigilância ativa (os locais 
considerados para amostragem 
incluem nariz / garganta, axila, virilha, 
reto, locais de inserção de cateteres 
venosos; amostras clínicas como 
urina, fezes, fluido de drenagem de 
feridas e amostras respiratórias) 
 
Estabelecer a fonte do surto 
(investigação epidemiológica, triagem 
transversal de pacientes e 
amostragem ambiental); prevenção da 
transmissão inter-hospitalar e 
transfronteiriça 
 

Identificação correta (MALDI-
TOF; métodos moleculares) 
Os isolados confirmados de C. 
auris devem ser relatados às 
autoridades locais e estaduais. 
 
funcionários da saúde pública e 
ao CDC 
 
Medidas de controle de infecção: 
• Colocar o paciente com C. auris 
em um quarto de paciente único e 
usar precauções de contato 
• Enfatizando a adesão à higiene 
das mãos 
• Limpeza e desinfecção do 
ambiente de atendimento ao 
paciente 
(limpeza diária e terminal) com 
produtos recomendados 
• Triagem de contatos de 
pacientes recém-identificados 
para identificar C. auris 
colonização 
 
A triagem deve ser realizada para 
identificar a colonização entre 
pacientes potencialmente 
epidemiologicamente ligados, 
incluindo: 
• Colegas de quarto atuais 
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Medidas de controle aprimoradas para 
conter surtos (como precauções de 
contato, isolamento de um quarto ou 
paciente coorte e equipe de 
enfermagem dedicada a pacientes 
colonizados ou infectados) 
 
Auditorias de educação e prática (para 
profissionais de saúde e contatos) 
 
Manejo antifúngico  

• Colegas de quarto nas 
instalações atuais ou outras no 
mês anterior (mesmo que eles 
foram descarregados da 
instalação) A triagem para C. 
auris deve ser feita usando uma 
zaragatoa composta axila e virilha 
do paciente (locais de 
colonização consistente). Os 
pacientes têm também foi 
encontrado colonizado por C. 
auris no nariz, canais auditivos 
externos, orofaringe, urina, ferida 
e reto. 
 
Todos os laboratórios, 
especialmente laboratórios que 
atendem instalações de saúde, 
onde casos de C. auris foram 
detectados, deve: 
• Revise os registros anteriores 
de microbiologia para identificar 
os casos confirmados ou 
suspeita de C. auris 
• Realizar vigilância prospectiva 
para identificar casos de C. auris 
no futuro 
• Considere rastrear contatos 
próximos de pacientes com C. 
auris quanto à presença 
de colonização 
 
Educação de todo o pessoal de 
saúde, incluindo a equipe que 
trabalha com serviços de limpeza 
ambiental sobre C. auris e 
necessidade de precauções; 
 
Monitorar a aderência às práticas 
de controle de infecção 
 
Manejo antibiótico e antifúngico 

Fonte: Cortegiani et al., 2018. 
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Para o diagnóstico de infecções por C. auris é necessário 

a cultura de fluidos corporais ou de sangue. Porém, para a 

identificação são necessários métodos laboratoriais mais 

avançados pois esse patógeno poder ser confundido facilmente 

com outras espécies de leveduras (CDC, 2019). 

Com relação a resistência das cepas de Candida auris, 

tem-se três classes de antifúngicos com resistência, são eles: 

azóis, equinocandinas e polienos. O Centro para Controle e 

Prevenção de Doenças comprovou que em relação ao que foi 

investigado, quase todos as cepas isoladas demonstraram 

resistência fluconazol. Quando foi analisado, houve uma 

resistência às equinocandinas (SCHELENZ et al., 2016), parte 

dos isolados mostraram resistência ao voriconazol e um terço 

foi resistente à anfotericina B (MIC ≥ 2 mg / L). Dessa maneira 

o tratamento se torna muito limitado e não foi observado essa 

multirresistência quando comparado a outras espécies de 

Candida (PAHO, 2016). 

Nesse contexto, levando-se em consideração o potencial 

patogênico dessa espécie de Candida,  o presente estudo 

busca realizar um estudo da arte sobre a Candida auris, 

atentando para sua epidemiologia, diagnóstico, tratamento e  

resistência aos antifúngicos existentes no mercado, visando a 

obtenção do panorama atual dessa candidíase e das 

perspectivas a cerca dessa temática. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Delineamento do estudo 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica 

do tipo narrativa, uma vez que, busca trazer informações 
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amplas referentes a Candida auris. Para a busca de materiais, 

utilizou-se os seguintes descritores e palavras-chaves, isolados 

e associados em várias combinações: 1) Candida auris; 2) 

epidemiologia; 3) diagnóstico; 4) tratamento; 5) mecanismos de 

resistência. 

 

2.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

 Foram incluídos estudos que em seu conteúdo 

trouxessem informações relacionadas a Candida auris. Houve 

a utilização de artigos, monografias, dissertações e teses 

publicadas em língua portuguesa, espanhola e inglesa. Não 

considerou-se o ano de publicação como critério para adoção 

ou exclusão de estudos. Contudo, trabalhos que tratavam de 

outras plantas foram excluídos da pesquisa. 

2.3 Fontes de informação 

 

 Os artigos foram recuperados a partir das bases de 

dados: Lilacs (Centro América Latina e Caribe em Ciências da 

Saúde), Scielo (Scientific Eletronic Library Online), PubMed, 

ScienceDirect e Bancos de Teses e Dissertações de 

Universidades Públicas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em setembro, no ano de 2017 foram encontrados 84 

resultados após uma deduplicação. A espécie de Cândida auris, 

foi descrita pela primeira vez no Japão em 2009, através de um 

isolado a partir do canal aditivo de um paciente, após esse 

achado foi feito otros isolados através de vários outros locais do 

corpo de pacientes em alguns países (SATOK et al., 2009). 
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Esse tipo de colonização e consequentemente a infecção 

por esse patógeno foi notificado principalmente em pacientes 

da unidade de terapia intensiva, afetando tanto os internados 

na ala pediátrica quanto a adulta (CHOWDHARY et al., 2013; 

CALVO et al., 2016). 

A C. auris possui de genoma haploide em torno de 12,5 

Mb e possui um teor de guanina-citosina de quase 45% 

(SHARMA et al., 2015; CHATTERJEE et al., 2015; SHARMA et 

al., 2016). Os genomas analisados propõem que existem entre 

6.500 e 8.500 sequencias de codificação proteica designadas 

com inúmeros fatores de virulência em outras espécies de 

Candida, como a formação de biofilme. Além do mais, múltiplas 

proteínas cinases e genes transportadores, que podem 

favorecer a aquisição de resistência a medicamentos, foram 

identificados (SHARMA et al., 2016). 

A Candida auris pode estar sendo uma das grandes 

responsáveis pela proporção significativa de infecções 

causados por Candida. Um estudo realizado na India, explorou 

alguns casos dessa infecção quando são adquiridas em UTI e 

apontou que o isolado de Candida auris prevaleceu em 19 das 

27 UTIs identificando 5,2% dos casos. Além do mais, foi 

possível observar uma diferença entre os hospitais públicos 

(8,2%) e os hospitais privados (3,2%) (CHAKRABARTI, 2015). 

Nessa revisão pode-se salientar a série de perguntas 

considerável que ainda precisam de respostas em relação a C. 

auris. Isso ocorre, por ser um patógeno emergente na qual se 

faz necessário o controle desse microrganismo sendo 

necessário os isolados dos pacientes de uma determinada área 

geográfica, na qual existe uma probabilidade do número dos 

pacientes afetados serem maior do que é dito na literatura.  

 A identificação desse patógeno é uma problemática 

tendo em vista a baixa especificidade dos métodos laboratoriais 
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utilizados na atualidade e, portanto,  se faz necessária 

desenvolver uma técnica laboratorial de diagnóstico mais 

específica para sua identificação. Além do mais, alguns dados 

considerados significativos podem ainda não terem sido 

publicados, dificultando ainda mais a elaboração de estratégias 

eficazes para manejo de C. auris (JEFFERY-SMITH et al., 

2018). 

Quando essa infecção de situação emergente está no 

início, são realizadas algumas notificações formais e 

informações para a dissipação das informações, na intenção de 

garantir a conscientização entre os profissionais de saúde e da 

própria saúde pública em si (JEFFERY-SMITH et al., 2018). 

Chowdhary et al. em 2013 relataram um surto de 

infecção por C. auris na India, na qual foi identificado 12 

pacientes com amostras clínicas microbiológicas positivas 

coletadas entre 2009 e 2012 (Chowdhary et al, 2013) 

Desde então, houve um aumento progressivo do número de 

pacientes clínicos em relação aos casos relatados. A alta 

prevalência de infecções invasivas por C. auris tornou-se uma 

grande preocupação na Índia, como disseminação inter e intra-

hospitalar deste patógeno multirresistente foi demonstrado 

(RUDRAMURTHY et al, 2017). 

Os inúmeros mecanismos de resistência geográfica, a 

constatação coincidente de C. auris, a evolução dos clones 

independentes e a clonalidade dos isolados por diversas 

regiões, sugerem uma maior expansão dos clones já 

identificados. É necessária uma análise mais profunda dos 

isolados encontrados que estão armazenados para poder 

confirmar algumas teorias (JEFFERY-SMITH et al., 2018). 
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Figura 3 - Gráfico da linha do tempo de casos relatados por 

C. auris. Os relatórios do Centro Europeu de Prevenção e 

Controle de Doenças (ECDC) e os Centros de Controle e 

Prevenção de Doenças estão em andamento 

 

 
Fonte: Cortegiani et al., 2018. 

 

Outra possibilidade é o desenvolvimento de um nicho 

ambiental comum. O uso de antimicrobianos de amplo espectro 

e terapia antifúngica para profilaxia e tratamento continua a 

aumentar em certos grupos de pacientes, incluindo aqueles que 

são imunossuprimidos devido à quimioterapia ou HIV e aqueles 

em ambientes de terapia intensiva. A flora natural desses 

pacientes está sendo dramaticamente alterada (JEFFERY-

SMITH et al., 2018).  

Uma das possibilidades da disseminação desse 

patógeno é o avanço de um nicho ambiental comum. Fato esse 

que pode ser explicado devido a terapia antifúngica e ao uso de 
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antimicrobianos de largo espectro. A flora natural de pacientes 

que realizam quimioterapia, aqueles que estão na terapia 

intensiva, pacientes com HIV e pacientes imunossuprimidos já 

é alterada, e quando fazem uso de determinados 

medicamentos pode ocorrer uma alteração no equilíbrio em 

relação a colonização. Com isso, contribui para uma grande 

variedade de espécies de Candida, sendo esta, associada a 

infecções do tipo invasiva (DEORUKHKAR, 2014) 

Outro fato que deve ser levado em consideração, e é 

necessária uma investigação, são os prováveis reservatórios de 

animais, pois o mesmo pode estar contribuindo para o 

surgimento de C. auris, fato esse observado devido ao 

crescimento de algumas características (JEFFERY-SMITH et 

al., 2018). 

Pierce et al. (2018) realizaram um teste de biofilme in 

vitro, e foi utilizado 96 poços para poder analisar a 

susceptibilidade aos antifúngicos. A cepa foi exposta a uma 

concentração máxima de fluconazol, levando em consideração 

a solubilidade, foi utilizado uma concentração de 1.000 μg / ml 

e boa parte das células nas comunidades de biofilme continuou 

metabolicamente ativos. O fluconazol não ocasionou redução 

de 50% para nenhuma das cepas que estavam sendo utilizadas 

no estudo. Os resultados encontrados nos estudos analisados, 

mostraram uma resistência intrínseca para as cepas individuais. 

Outros estudos mostraram que algumas cepas de outras 

espécies de Candida, apresentaram um sequestro de drogas 

através da matriz extracelular que envolve o biofilme 

(ZARNOWSKI et al., 2014; MITCHELL et al., 2015; 

DOMINGUEZ et al., 2018). 

A matrix extracelular do biofilme é um complexo formado 

por polissacarídeos de glucano e manano, sendo componentes 

essenciais da matriz extracelular de várias espécies de Candida 



CANDIDA AURIS: panorama atual e perspectivas 

202 
 

(MITCHELL et al., 2015; DOMINGUEZ et al., 2018). Esse 

complexo vem sendo associado a resistências aos 

medicamentos, e a explicação se dá pelo mecanismo de 

sequestro do antifúngico (MITCHELL et al., 2015). 

Esse patógeno é a primeira espécie de fungo que foi 

intitulado como um patógeno de surto global, sendo a 

notificação para essa patologia exigida pela CDC a partir do ano 

de 2019 (LOCKHART et al., 2016; CLANCY et al., 2016; 

LAMOTH et al., 2017; MEIS et al., 2018).O fato dessa espécie 

ser resistente aos medicamentos, a investigação aumenta com 

a finalidade de diminuir a alta mortalidade (SHERRY et al., 

2017; LARKIN et al., 2017).Entretanto, as propriedades 

designadas para esse fungo mostram a capacidade de crescer 

em comunidades de biofilme e assim resistir a terapia 

medicamentosa (SHERRY et al., 2017; JOHNSON et al., 2018; 

KEAN et al., 2018). 

Hoje em dia, não se tem a certeza quando os pacientes 

são colonizados, mesmo que estejam em ambientes hospitalar 

ou se são portadores endógenos (LARKIN et al., 2017). E, boa 

parte da comunidade mantém-se sem os exames para a 

confirmação do prognostico. Se faz necessário realizar estudos 

que aprofundem a diversidade genética dos isolados clinicas a 

partir dos locais acometidos do corpo dos pacientes. Isso 

acontece devido a exposição diferencial aos antifúngico para os 

isolados de das infecções sistêmicas contra a mucosa, e isso 

provavelmente justifica a provável evolução da resistência, o 

que acarreta as complicações clínicas (RODES, 2019). 

As equinocandinas são a primeira escolha para o 

tratamento da infecção por C. auris, dada a resistência aos 

azóis e anfotericina B. É necessários novos medicamentos para 

combater a resistência de alto grau caso venha a evoluir mais. 

Foram encontradas novas opções de medicamentos que se 
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mostraram eficazes, como inibidor da síntese de ß-glucana 

SCY-078 e a rezafungina (CHOWDHARY et al., 2016; LEPAK 

et al., 2018). 

De forma mais vasta, é essencial novos estudos para a 

descoberta de novas químicas antifúngicas, pois a resistência 

aos antifúngicos desafia a saúde humana e, até mesmo, a 

segurança alimentar (FISHER et al., 2018). 

CONCLUSÕES 

A Candida auris, nos últimos anos, tem se apresentado 

como uma levedura patogênica, de difícil diagnóstico, com 

crescente incidência de resistência aos antifúngicos disponíveis 

no mercado, elevado potencial de transmissão nosocomial 

horizontal e grande capacidade evolutiva dos clones 

independentes. Além disso, vale salientar, que  as estirpes de 

C. auris MDR podem continuar a surgir independentemente e 

simultaneamente em todo o mundo nos próximos anos.  

Dessa maneira, atualmente, as candidemais causadas 

pela Candida auris são tidas como um grave problema de saúde 

pública no Brasil e nos demais países. E, portanto, se faz 

necessário a notificação de todos os casos de infecções por 

essa levedura, e o empenho da comunidade científica para 

desenvolvimento de técnicas de identificação e diagnóstico 

mais específicas e de novas estratégias de prevenção e 

tratamento. 
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RESUMO: A incidência de candidemia vem aumentando, 

principalmente em pacientes imunocomprometidos como 

aqueles internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), 

portadores da AIDS, pacientes com câncer, transplantados, 

entre outros, atingindo um índice de mortalidade de 60%. A 

exposição aos fatores de risco associada à resistência aos 

antifúngicos utilizados são exemplo de condições que tem 

conduzido os pacientes ao óbito. Dentre as espécies agentes 

da candidemia, espécies de Candida não- C. albicans tem sido 

relatadas com frequência, superando até mesmo o isolamento 

de C. albicans. Neste sentido, o diagnóstico precoce e 

tratamento adequado são indispensáveis para melhora clínica. 

Assim, este trabalho objetivou, diagnosticar candidemia em 

pacientes críticos, identificar e determinar o perfil de 

sensibilidade antifúngica. Foram coletadas amostras de sangue 

e realizado o diagnóstico micológico, através de exame direto e 
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cultura. As amostras foram identificadas taxonomicamente 

através de critérios morfofisiológicos, bem como utilizando a 

automação pelo sistema Vitek 2 e identificação molecular 

através de primers espécie-específicos. O perfil de 

sensibilidade antifúngica foi determinado seguindo as 

condições descritas no documento M27-A3 do CLSI, 2012, 

utilizando o fluconazol e anfotericina B. Foram identificadas 

como agentes etiológicos C. albicans, C. parapsilosis, C. 

glabrata, C. krusei, C. tropicalis, C. guilliermondii e C. famata. 

Quanto ao perfil de sensibilidade, todos os isolados mostaram-

se sensíveis ao fluconazol enquanto que apenas um isolado foi 

considerado resistente à anfotericina B. 

Palavras-chave: Candida. Diagnóstico micológico. Antifúngico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A incidência de infecções por fungos na corrente 

sanguínea tem aumentado durante as últimas décadas 

destacando-se as leveduras (PARAMYTHIOTOU et al., 2014). 

O gênero Candida é o mais frequente nas infecções humanas, 

sendo constituído de aproximadamente 200 diferentes 

espécies, que vivem normalmente nos mais diversos sítios 

corporais (PAPPAS 2016). Essas leveduras são patógenos 

oportunistas frequentemente isolados das superfícies mucosas 

de indivíduos sadios sem produzir sinais de doença em 

condições de normalidade fisiológica (PAM et al., 2012). 

Entretanto, qualquer alteração que cause o desequilíbrio da 

microbiota pode gerar o desenvolvimento de infecções, 

inclusive disseminada, se a levedura atingir os capilares 

mesentéricos (NETEA et al., 2015).  
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No Brasil, embora os dados não sejam atualizados, 

estima-se que elas sejam responsáveis por cerca de 50.000 

óbitos e por prejuízos da ordem de bilhões de reais anualmente 

(BASSETI et al., 2017).  

A severidade da doença de base que comumente 

acomete os internados em UTIs torna estes indivíduos 

susceptíveis às infecções de etiologia fúngica, sobretudo por 

leveduras. Este tipo de infecção ocorre como consequência da 

diminuição na imunidade humoral e celular, e pela exposição a 

outras condições predisponentes como uso de procedimentos 

invasivos, mediante a quebra das barreiras de defesa naturais; 

uso de antibioticoterapia de amplo espectro, tempo prolongado 

de permanência hospitalar e tratamentos invasivos 

indispensáveis à doença primária. Surtos de infecções fúngicas 

invasivas, sobretudo as candidemias, também estão 

associados à realização de nutrição parenteral a partir de 

soluções contaminadas, durante a preparação ou 

administração, ou pelo uso de dispositivos invasivos como 

cateteres e próteses (LI et al., 2018; SUN et al., 2019). 

Alguns fatores que contribuem para que os fungos 

sapróbios se tornem patogênicos, como a imunidade do 

hospedeiro, causam desde processos febris benignos a 

septicemias, algumas vezes fatais se não forem diagnosticados 

e tratados adequadamente. Consequentemente, torna-se 

fundamental o seguimento clínico e laboratorial micológico 

destes pacientes (PAPPAS et al., 2018). 

A exposição aos fatores de risco relacionados à 

candidemia pode ser controlada através da análise fenotípica e, 

genotípica incluindo a avaliação de fatores de virulência e o 

perfil de susceptibilidade dos agentes etiológicos aos 

antifúngicos disponíveis. Contudo, as opções terapêuticas 
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ainda são limitadas tornando-se indispensável à realização de 

testes de susceptibilidade antifúngica que possibilite a escolha 

do tratamento adequado, especialmente em pacientes 

previamente tratados sem melhora clínica (LIM et al., 2012; 

PAPPAS et al., 2018).  

Assim, este trabalho teve como objetivo diagnosticar 

candidemia de pacientes críticos de hospitais terciários de 

Recife, caracterizar fenotipicamente e molecularmente os 

agentes etiológicos e determinar o perfil de sensibilidade 

antifúngica. 

    

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Obtenção das amostras clínicas  

 

As amostras clínicas foram obtidas de pacientes 

internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de 

Hospitais terciários de Recife – PE, após a aprovação do comitê 

de ética sob o número CAAE 01847812.0.0000.5208.  

Foram realizadas coletas de sangue, através de punção 

venosa de acordo com a solicitação médica. Em dias 

consecutivos, foram coletadas três amostras assepticamente 

em tubos Vacutainer®
 Com EDTA e posteriormente, 

acondicionadas em tubos contendo meio Brain Heart Infusion-

BHI para diagnóstico laboratorial micológico.  

 

Realização do diagnóstico micológico  

 

Foram preparadas lâminas com a amostra biológica 

entre lâmina e lamínula (sem adição de corante ou clarificante) 

para possível visualização de estruturas fúngicas à microscopia 
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direta. Concomitantemente, as amostras clínicas foram 

semeadas em duplicata na superfície do meio ágar Sabouraud 

(DIFCO) suplementado de 50mg/L de cloranfenicol contido em 

placas de Petri, mantidas à temperatura de 28º C e 37º C por 

até 15 dias.  

Após o surgimento das colônias estas foram purificadas 

a partir de suspensões com água destilada esterilizada 

adicionada de 50mg/L de cloranfenicol e semeadas em estrias 

para posterior identificação. 

 

Identificação dos Isolados 

 

Os isolados foram identificados de acordo com as 

características fenotípicas de acordo a taxonômia clássica 

(BARNNET et al., 2000), automação com sistema Vitek 2 

Compact (AMBARAGHASSI et al., 2019) e através de 

identificação molecular com primers espécie-específicos 

(GOEBEL et al., 2007). 

 

Taxonomia clássica 

 

A forma das células vegetativas como critério taxonômico 

foi verificada através de lâminas contendo fragmentos da 

cultura corados com azul de Aman e observadas quanto à 

morfologia (esferoidais, elipsoidal, ovóide) e a formação de 

pseudomicélio, micélio verdadeiro e clamidosporo, foram 

observadas em culturas em placas com ágar-fubá (CornMeal 

agar).  

A textura das colônias foi analisada quanto ao aspecto 

mucóide, friável, coesa, butirosa ou seca) após cultivo em ágar 

malte e após 72 horas de incubação a 25±3ºC. 
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Para avaliar a fermentação de fontes de carbono 

(Zimograma), tubos (150mm x12mm) contendo tubos de 

Durham (50mm x 6mm) invertidos foram preenchidos com 

solução de extrato de malte a 0,5% acrescida das fontes de 

carbono a serem testadas na concentração de 4%. Foram 

utilizadas 47 fontes de carbono, em seguida, foi adicionado 

100µL da suspensão de leveduras ajustada de acordo com a 

escala 0,5% de MacFarland. Os tubos foram incubados a 25ºC 

por 10 dias e observados diariamente para verificar a produção 

de dióxido de carbono.  

A assimilação de fontes de carbono (Auxonograma), foi 

avaliada realizando  suspensões de cada isolado de levedura 

em água com extrato de levedura de acordo com a escala 0,5 

de MacFarland. Em seguida, foi realizado pourplate em meio 

isento de carboidratos. Após solidificação, foram adicionadas 

fontes de carbono e o meio foi incubado a 25ºC por três dias, 

sendo realizada leitura a cada 24 horas por 10 dias para 

verificar a capacidade de assimilação da levedura (crescimento 

da levedura). 

Por fim, as amostras com 48h de crescimento foram 

semeadas em meio caldo a base de uréia e incubadas a 37ºC. 

Os tubos foram examinados a cada 30min por quatro horas a 

fim de verificar a mudança de cor (amarelo para vermelho), 

indicando produção de uréase. 

 

Identificação por automação 

 

 Foram preparadas suspensões através da transferência 

de colônias das leveduras para 3,0 ml de solução salina 

(solução aquosa a 0,45% a 0,50% de NaCl, pH 4,5 a 7,0) estéril. 

A turvação foi ajustada de acordo com a escala (1,80 - 2,20) de 
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McFarland. Posteriormente, as suspensões das leveduras 

foram colocadas no cassete junto com os respectivos cartões 

de identificação e colocadas no aparelho de vácuo integrado. 

Em seguida o cassete contendo as suspensões foi colocado 

manualmente (Vitek2Compact) na câmara de vácuo. Logo que 

o vácuo foi acionado e o ar introduzido, a suspensão da 

levedura foi pressionada através do tubo de transferência para 

dentro de micro canais preenchendo todos os poços teste 

presente nos cartões. 

Os cartões foram inoculados, vedados e incubados a 

35,5 + 1,0ºC. Cada cartão foi removido do carrossel da 

incubadora a cada 15 minutos, sendo transportado para o 

sistema óptico de reação de leituras, e retornaram para a 

incubadora. Os dados foram coletados em intervalos de 15 

minutos durante todo o período de incubação. 

 

Identificação Molecular 

 

A massa celular fúngica foi transferida para tubos de 

extração roscados contendo 0,5g de pérolas de vidro. 

Subsequentemente, uma parte alíquota de cada amostra, foi 

colocada em tubo de extração mantendo-se tampão de CTAB 

(5% em 120 mg de fosfato de potássio, pH 8,0) pré-aquecido 

num banho de água a 65 °C. Os tubos foram então agitados em 

homogeneizador e centrifugado a 13.000g durante 10 minutos. 

Após centrifugação o sobrenadante foi transferido para 

um novo tubo de 2 mL e, em seguida, foram realizadas lavagens 

com clorofórmio-650μL de isoamilo: álcool (Clorofil) (24:1), 

posteriormente, as amostras foram incubadas à temperatura de 

-20°C durante 30min. As amostras foram então centrifugadas a 

13000 g durante 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e 
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1mL de etanol a 70% foi adicionado. Os tubos foram colocados 

num vortex até que o descolamento do sedimento ocorresse. 

Em seguida, 55μL de água ultra-pura foi adicionado e os tubos 

foram armazenados a -20 °C. O DNA foi quantificado por 

espectrofotometria através do NanoDrop 2000. 

A reação de amplificação (PCR) foi realizada em um 

volume final de 25µL contendo 5ng de DNA, 2,5mM Tris HCl pH 

8,3/50mM KCl, 2mM MgCl2, 1mM de desoxirribonucleotídeo, 

0,2U de Taqplatinum DNA polimerase (Invitrogen, Carlsbad, 

CA) e quantidades específicas de cada primer. As condições 

para a realização da PCR para C. albicans seguiram: 

desnaturação inicial de 98ºC por 3 minutos, 35 ciclos de 

desnaturação de 95ºC por 1 minuto, anelamento de 52ºC por 

um 1:30 segundos e extensão de 72ºC por 10 minutos. Para as 

demais espécies, as condições da PCR foram desnaturação 

inicial de 94ºC por 4 minutos, 35 ciclos de desnaturação de 94ºC 

por 20 segundos, anelamento de 67ºC por um minuto, extensão 

de 72ºC por 20 segundos e extensão final de 72ºC por 4 

minutos.  

Os produtos de amplificação foram analisados em gel de 

agarose 1% corado com 2µL Gel green e visualizados sob luz 

UV.  

 

Teste de Sensibilidade Antifúngica  

 

O método para determinar o perfil de sensibilidade 

antifúngica utilizado seguiu as condições descritas no 

documento em M27-A3 e M60 (CLSI, 2008, CLSI 2017) para 

leveduras. O meio de cultura utilizado foi o RPMI 1640 (Sigma-

Aldrich, EUA) com L-glutamina e sem bicarbonato de sódio, 

pH7,0 ± 0,1, com ácido morfolino propano sulfônico (MOPS; 
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0,165 mol.L-1; Sigma- Aldrich). O meio de cultura foi 

esterilizado em membranas de 0,22m (Millipore, Darmstadt, 

Alemanha). Os agentes antifúngicos utilizados foram a 

anfotericina B e fluconazol.  

Concentrações diferentes de ambos antifúngicos foram 

preparados e usados nos intervalos de 64 a 0,125 µg.mL-1 para 

o fluconazol e 0,03 a 16µg.mL-1 para anfotericina B. Ainda, 

foram utilizados os isolados controles ATCC Candida 

parapsilosis 22019 e ATCC Candida albicans 90028.  

As espécies de leveduras foram mantidas em meio 

Sabouraud Dextrose Agar (SDA) e incubadas a 35°C. As 

suspensões dos isolados foram preparadas em solução salina, 

e sua densidade foi ajustada de acordo com a escala 0.5 de 

MacFarland em 90% de transmitância utilizando um 

espectrofotômetro a 530nm. O volume do inoculo foi ajustado 

para 5,0mL de solução salina esterilizada e, posteriormente, 

diluído em RPMI 1640 para uma concentração de 2-5x103 céls 

mL-1. Para os testes de sensibilidade, foram utilizadas placas 

de microtitulação planas de 96 poços (TPP; Trasadingen, 

Suíça). O inoculo foi adicionado aos poços com as drogas a 

serem testadas, e as placas foram incubadas a 35°C durante 

48 horas para determinação da Concentração Inibitória Mínima 

(CIM). As CIMs para a anfotericina B serão determinadas para 

100% de inibição em relação aos poços controles e 50% para o 

fluconazol.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram obtidos 36 isolados provenientes de 20 pacientes 

internados nas UTIs de Hospitais terciários de Recife-PE, cujas 

principais doenças de base apresentadas foram de origem 
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cardiovascular, diabetes mellitus, neoplasias, hepatite e 

pancreatite. 

O diagnóstico micológico foi baseado na presença de 

células de leveduras unibrotantes nas amostras de sangue ao 

exame direto (Figura 1), e no isolamento de Candida em cultura 

pura (Figura 2).  

 
Figura 1. Células de leveduras observadas em amostra de 
sangue ao exame direto. Aumento de 400x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Autoria Própria, 2019 
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Figura 2. Cultura de Candida proveniente de amostra de 
sangue. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 

As leveduras foram identificadas através das 

características morfofisiológicas como aspectos macroscópicos 

e microscópicos, perfil de assimilação de fontes de carbono e 

nitrogênio e fermentação de fontes de carbono e produção de 

urease (Figuras 3 e 4), as quais foram confirmadas pela 

identificação automatizada através do sistema Vitek2Compact 

e identificação molecular, através de reação primer-espécie 

específica. 

Foram identificados Candida albicans (9) (25%),C. 

parapsilosis (10) (27,7%),C. guilliermondii (7) (19,5%), C. 

glabrata (4) (11,2%), C. tropicalis (4) (11,2%), C. krusei (1) 

(2,7%), e C. famata (1) (2,7%).  
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Figura 3. (A) Aspecto macroscópico mostrando colônia branca 
com bordos irregulares e textura cremosa  aos 10 dias de 
crescimento em meio Sabouraud Dextrose Ágar e (B) Células 
de leveduras ovais hialinas de Candida albicans aos 10 dias de 
crescimento em meio Sabouraud Dextrose Ágar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autoria Própria. 2019 

 

Figura 4. (A) Assimilação de fontes de carbono (D-dextrose, R-
rafinose, M-maltose, L- lactose, S-sacarose, T-trealose) e (B) 
nitrogênio (S-sulfato de amônio, N-nitrato de potássio) e (C) 
fermentação de fontes de carbono (D-dextrose, R-rafinose, M-
maltose, L- lactose, S-sacarose, G-galactose, T-trealose) por 
Candida albicans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 
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Apesar de grandes progressos terem sido feitos para 

melhorar o diagnóstico e a identificação de microrganismos, a 

hemocultura continua sendo a ferramenta de primeira linha para 

a detecção de infecções da corrente sanguínea (LAMY et al., 

2016).  

Assim como este trabalho, Karabıçak et al. (2015), 

defende uma identificação precisa e rápida de isolados de 

leveduras. Tal prática tem se tornado importante nos últimos 

anos com finalidade de uma terapia antifúngica específica. Nos 

dias atuais, em meio ao surgimento de cepas emergentes, 

vemos a necessidade de uma abordagem múltipla de 

identificação. Isso é devido à falta de uniformidade e 

confiabilidade comum a todas as práticas de identificação 

microbiana. Surajit et al., (2014) defendem avanços de técnicas 

úteis, levando em conta análise de genes, por exemplo. 

Nesta pesquisa, o maior número de candidemia foi 

ocasionado por C. albicans e C. parapsilosis, seguido pelas 

espécies C. guilliermondii, C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei e 

C. famata. Esses dados corroboram os dados apresentados 

nos últimos anos, os quais tem se observado um aumento na 

frequência de infecções sistêmicas por espécies de Candida 

não-Candida albicans. A epidemiologia e distribuição dos 

agentes etiológicos de infecções fúngicas relacionadas à 

assistência à saúde apresentam variações a cada região 

(YANG et al., 2014).  

Pappas et al., (2018) ratificaram que existe uma 

variabilidade geográfica substancial na prevalência de Candida 

spp. e que C. albicans continua sendo a espécie mais 

prevalente causando doenças em populações adultas e 

pediátricas. Contudo, dados publicados mostram uma diferença 

epidemiológica significativa no diagnóstico de candidíase 
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invasiva por espécies não-Candida albicans em ambos os 

grupos. 

  

Sensibilidade às Drogas Antifúngicas 

Foram avaliadas as concentrações inibitórias mínimas 

(CIM) dos 36 isolados selecionados frente a dois antifúngicos 

comerciais (Fluconazol e Anfotericina B), segundo a 

metodologia de microdiluição em caldo, conforme estão 

demonstrados na Tabela 1. 

A variação dos valores de CIM foi de 0,125 a 4g/mL 

para fluconazol, sendo os isolados, portanto, considerados 

sensíveis (CIM = 8g/mL), exceto um isolado de C. krusei que 

mostrou-se resistente.  

Para a anfotericina B a variação dos valores de CIM foi 

de 0,25 a 2g/mL. Todos os isolados foram sensíveis para este 

fármaco, com exceção de um isolado de C.glabrata (CIM = 

2g/mL). 

 

Tabela 1. Sensibilidade de espécies de Candida isolados de 

pacientes internados em UTIs.  

Isolados Identificação Anfotericina B Fluconazol 

1 Candida glabrata 0,25 0,25 

2 C. glabrata 0,50 0,5 

3 C. glabrata 1 2 

4 C. tropicalis 1 0,5 

5 C. tropicalis 0,5 4 

6 C. tropicalis 1 2 

7 C. albicans 0,25 2 

8 C. albicans 0,25 0,5 
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9 C. albicans 0,5 0,5 

10 C. parapsilosis 1 0,25 

11 C. parapsilosis 1 4 

12 C. parapsilosis 0,25 2 

13 C. guiliermondii 0,5 0,25 

14 C. guiliermondii 1 0,25 

15 C. guiliermondii 1 0,5 

16 C. parapsilosis 1 1 

17 C. albicans 1 0,5 

18 C. parapsilosis 1 2 

19 C. famata 0,5 1 

20 C. albicans 1 0,5 

21 C. albicans 1 0,125 

22 C. parapsilosis 1 0,25 

23 C. parapsilosis 1 0,25 

24 C. parapsilosis 0,5 0,25 

25 C. parapsilosis 0,5 0,25 

26 C. guilliermondii 0,5 0,5 

27 C. guiliermondii 1 0,25 

28 C. guiliermondii 1 0,5 

29 C. krusei 1 R 

30 C. albicans 0,25 0,25 

31 C. glabrata 2 1 

32 C. guiliermondii 1 2 

33 C. guiliermondii 1 0,5 

34 C. tropicalis 1 4 

35 C. albicans 2 0,5 

36 C. albicans 0,5 0,5 

R = resistente (CLSI, 2008) 
Fonte: Autoria própria, 2019 
 

O aumento da incidência de espécies de Candida não-

Candida albicans pode estar sendo influenciada pela profilaxia 
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antifúngica com fluconazol, visto que, pacientes expostos a 

fluconazol são mais susceptíveis em adquirir resistência a 

infecções por Candida do que os não tratados profilaticamente 

com este fármaco. Isso não foi observado em nosso estudo, em 

que apenas um isolado foi resistente a este fármaco. Apesar de 

fluconazol ser o antifungico comumente utilizado há decadas, 

devido ao seu amplo espectro de atividade, perfil de segurança 

favorável e biodisponibilidade, seu uso extenso como profilático 

resultou no desenvolvimento de resistência generalizada 

(ROBBINS et al., 2017).  

Em nosso estudo foram realizados testes de 

sensibilidade a dois antifúngicos usados na clínica médica: a 

anfotericina B e o fluconazol. Tanto a anfotericina B quanto o 

fluconazol apresentaram bons resultados sendo apenas uma 

espécie resistente à anfotericina B e uma ao fluconazol. 

Entre os isolados de Candida, a ocorrência de resistência 

secundária à anfotericina B ainda é considerada pouco 

frequente, como o observado em nosso estudo. O memso 

ocorreu com Bailly e colaboradores (2016), ao detectaram 

apenas um isolado resistente a anfotericina B em um período 

de 10 anos durante um estudo retrospectivo realizado em uma 

UTI da França.  No entanto, alguns casos de resistência à 

terapia com anfotericina B têm sido documentados (AHMAD et 

al., 2019; MÉNDEZ-TOVAR et al., 2019).  

 

CONCLUSÕES  

 

 Com base nos resultados obtidos em nosso estudo podemos 

concluir que ospacientes internados em UTIs são mais 

susceptíveis as infecções fúngicas. Dentre as espécies agentes 

dessa infecção, destacam-se C. parapsilosis, C. guilliermondii, 
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C. glabrata e C. tropicalis, além da C. albicans.  Ainda, foi 

possível concluir que a identificação molecular é uma 

ferramenta de precisão na identificação de microrganismos e 

que os antifúngicos fluconazol e anfotericina B foram eficazes 

contra as espécies de Candida testadas. 
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RESUMO 
 
A internação em unidades de terapia intensiva (UTI) é 
considerada um fator de risco isolado para o desenvolvimento 
de candidemia. A suscetibilidade a essa infecção pode 
aumentar em condições como neutropenia, lesão da mucosa, 
transplante de células-tronco hematopoiéticas ou de tecidos 
sólidos, terapia imunossupressora, uso de antimicrobianos de 
amplo espectro, permanência prolongada e uso de cateter 
venoso central. Além disso, a variação na virulência das 
espécies de Candida pode influenciar o desenvolvimento e a 
gravidade da infecção. Desta forma, o objetivo deste estudo foi 
diagnosticar episódios de candidemia em pacientes internos 
nas Unidade de Terapia Intensiva de Hospitais públicos da 
cidade do Recife –PE, e realizar a identificação polifásica dos 
agentes etiológicos. Os isolados de hemocultura foram 
identificados por automação e por técnica proteômica. Foram 
obtidas 80 amostras de espécies do gênero Candida.  Candida 
tropicalis foi isolada em 24 casos (30%), C. albicans em 23 
(28,8%),  C. parapsilosis em 19 (23,8%),  C. glabrata em 12 
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(15%), C. metapsilosis em 01 (1,3%) e C. haemulloni  em 01 
caso (1,3%). Portanto, os dados encontrados mostram que as 
espécies de Candida não - C. albicans apresentam-se como 
importantes agentes etiológicos da candidemia superando o 
isolamento de Candida albicans, a identificação polifásica 
divergiu entre algumas espécies, sendo o Maldi TOF MS a 
ferramenta mais eficaz na caracterização taxonômica. 
 
Palavras-chave: IRAS. Infecções Fúngicas. Candida spp, UTI,  

 

INTRODUÇÃO 

As infecções relacionadas à assistência  saúde (IRAS) 

são reconhecidas como um problema mundial de saúde pública 

que requer vigilância rigorosa por parte da comunidade médico-

científica (SAINT et al., 2019).  As IRAS caracterizam-se como 

infecções adquiridas durante a internação em um hospital ou 

outra unidade prestadora de assistência à saúde; e que não 

estavam presentes, ou em incubação no momento de admissão 

do paciente. Tais infecções podem se manifestar em até 48 

horas após a internação ou dentro de 30 dias após a alta 

hospitalar (CAVALCANTE et al., 2019; HUERTA-GUTIÉRREZ 

et al., 2019).  

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

quase 1,7 milhão de pacientes hospitalizados adquirem 

anualmente estas infecções enquanto são tratados por outros 

problemas de saúde, além disso, estima-se que mais de 98.000 

desses pacientes (um em cada 17) morrem devido a IRAS. 

Estudos relatam que na Europa as taxas de prevalência de 

IRAS variam de 4,6% a 9,3%. Em outros centros médicos no 

mundo há variações quanto a sua prevalência, entretanto, 

estudos demonstram que é a América Latina que possui a maior 

incidência de IRAS atualmente (HAQUE et al., 2018; HUERTA-
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GUTIÉRREZ et al., 2019; SAINT et al., 2019). No Brasil, dados 

de uma pesquisa multiestado realizada por Fortaleza et al. 

(2017) detectou uma taxa geral de prevalência de IRAS de 

10,8%.  

 Dentre os microrganismos, as espécies de leveduras do 

gênero Candida se destacam pela sua alta incidência. E, são 

comuns em infecções da corrente sanguínea associadas a 

cuidados de saúde, com mortalidade atribuível de até 49% e 

taxas brutas de mortalidade de até 61% (LEE et al., 2018). Nos 

EUA há uma estimativa de 4,6000 casos, com uma 

morbimortalidade associada de 30% (TSAY et al., 2018).  

  Os pacientes mais frequentemente acometidos por 

estes patógenos são os internados em unidades de terapia 

intensiva médicas ou cirúrgicas, nelas ocorrem um terço de 

todos os casos de candidemias. A mortalidade associada a 

esses casos varia de 50 a 60% (ANTINORI et al., 2016; DOI et 

al., 2016; BENNETT; POWERS, 2018). A ocorrência desta 

infecção entre esses pacientes se deve a presença de fatores 

de riscos, que incluem antibiocoterapia de amplo espectro, 

permanência na UTI por mais de 72 horas, terapia 

imunossupressora, nutrição parenteral e múltiplos 

procedimentos médicos invasivos. Apesar dos avanços no 

reconhecimento rápido destes pacientes com alto risco, a 

candidemia é uma doença grave e de difícil diagnóstico clínico, 

leva a hospitalização prolongada, e gera ônus financeiro para 

os sistemas de saúde (DOI et al., 2016; MURRI et al., 2018). 

Atualmente há vários métodos para detectar a presença 

de Candida spp. no sangue ou soro. Estes por sua vez, incluem 

visualização direta, inferência de testes de antígenos, 

amplificação de ácidos nucleicos, incluindo aqueles que utilizam 

ressonância magnética (T2), bem como novas plataformas de 
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diagnóstico, como a espectrometria de massa por tempo de voo 

por ionização e dessorção a laser por matriz assistida (MALDI-

TOF MS). No entanto, o padrão ouro para o diagnóstico 

continua sendo a hemocultura positiva. Para lesões cutâneas 

ou envolvimento de órgãos internos, a biópsia deve ser 

realizada para cultura, bem como avaliação histopatológica 

(MCCARTHY; WALSH, 2018).  

A realização do diagnóstico correto da candidemia é de 

extrema importância, uma vez que leva a uma precisa 

identificação do patógeno, que por sua vez reflete no perfil de 

ocorrência destas infecções. Este que apesar de ter se 

mostrado muito variável nos centros médicos de diferentes 

regiões e países, sabe-se que a candidemia é a quarta causa 

mais comum de infecções associadas à assistência à saúde e, 

representam 11% das IRAS (DOI et al., 2016). A distribuição 

das espécies varia substancialmente. Dentre as espécies, 

Candida albicans era a mais frequentemente isolada em 

ambientes hospitalares em todo o mundo. Entretanto, espécies 

de Candida não albicans emergiram como uma importante 

causa de fungemia (AGHILI et al., 2015).  

Um estudo realizado por Lindberg et al. (2019) na Suécia 

durante 2013 a 2016, relataram uma predominância de três 

espécies de Candida em mais de 90% dos casos de candidemia 

(C. albicans, C. glabrata e C. parapsilosis). No Brasil, um estudo 

epidemiológico, observou que as espécies do complexo C. 

parapsilosis além de C. tropicalis são as espécies 

frequentemente isoladas de hemoculturas (MELO et al., 2019). 

Estudos realizados em outras regiões do país mostraram 

que C. albicans, C. tropicalis e C. parapsilosis representam 

mais de 80% dos episódios de candidemia, e C. glabrata 

é responsável por menos de 10% dos casos em hospitais 
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públicos.  Entretanto, curiosamente em hospitais particulares, o 

número de casos por C. glabrata é maior (BRAGA et al., 2018).  

A candidemia é um problema crescente em hospitais de 

todo o mundo, e seu maior agravante é o surgimento de 

resistência as drogas utilizadas no tratamento dos pacientes 

acometidos, sendo necessário monitoramento constante. A 

vigilância das IRAS é complexa e requer o uso de critérios 

padronizados, diagnóstico laboratorial correto e identificação 

precisa do microrganismo.  Além disso, não há um consenso 

mundial quanto a definição da IRAS, representando assim um 

desafio para vigilância epidemiológica adequada 

(ROSENBERG et al., 2018; HUERTA-GUTIÉRREZ et al., 

2019). 

 Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo 

diagnosticar episódios de candidemia em pacientes internos 

nas Unidade de Terapia Intensiva de Hospitais públicos da 

cidade do Recife–PE, assim como realizar a identificação 

polifásica dos agentes etiológicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este foi um estudo epidemiológico do tipo exploratório e 

prospectivo, que inclui casos de candidemia em pacientes 

internados em Unidades de Terapia Intensiva de hospitais 

públicos da cidade do Recife-PE, atendidos no período de 

Agosto de 2017 a Abril de 2019. O estudo foi realizado 

obedecendo às diretrizes e normas regulamentares de 

pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo com a 

Resolução nº 466/2012 do Ministério da Saúde sendo sua 

realização foi iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências da 
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Saúde da UFPE. sob-registro do CAEE: 

68134917.5.0000.5208. 

 

Obtenção das amostras clínicas e dos dispositivos médico 

invasivos  

 

Amostras de sangue foram coletadas em dias 

consecutivos, assepticamente por punção venosa em tubos 

Vacutainer® com EDTA. Posteriormente as amostras 

acondicionadas em tubos contendo meio Brain Heart Infusion-

BHI e encaminhadas para o Laboratório de Micologia Médica 

do Centro de Biociências da Universidade Federal de 

Pernambuco para realização do diagnóstico laboratorial 

micológico através de exame direto e cultura.  

 

Realização do diagnóstico micológico 

 

 Após a obtenção das amostras clínicas, foram 

preparadas lâminas sem adição de corante ou clarificante e, 

quando necessário, foram clarificadas com solução aquosa a 

20% de Hidróxido de Potássio-KOH e/ou coradas com Giemsa. 

Concomitantemente, as amostras foram semeadas em 

duplicata na superfície de meio Sabouraud Dextrose Ágar 

(SDA) adicionado de 50 mg/L de cloranfenicol contido em 

placas de Petri, mantidas à temperatura de 30ºC e 37º C por 

até 15 dias. Após o surgimento das colônias estas foram 

purificadas e identificadas.  
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Purificação dos isolados 

 

Para purificação dos agentes etiológicos, foram 

colocados fragmentos da colônia em água destilada esterilizada 

suplementada de 50 mg/L cloranfenicol. Desta suspensão 0,2 

mL foram semeados por estrias na superfície do meio SDA com 

antibiótico contido em placas de Petri. Posteriormente, as 

unidades formadoras de colônias foram repicadas para tubos 

de ensaio contendo mesmo meio, para posterior identificação.  

 

Identificação dos isolados clínicos 

  

A identificação foi realizada através de kits comerciais 

CHROMagarTM (COL et al., 2009, MÍMICA et al., 2009). A 

identificação morfofisiológica foi realizada segundo Barnett et 

al. (2000) através da observação de características 

macroscópicas, microscópicas e fisiológicas das culturas. A 

taxonomia das espécies foi confirmada através da 

espectrometria de massa MALDI TOF (PUTIGNANI et al., 2010; 

VEEN et al., 2010)   

 

Identificação pelo CHROMagar Candida  

 

A partir das amostras de leveduras foram preparadas 

suspensões em água destilada esterelizada. Em seguida, foi 

ajustada a turbidez para concentração correspondente ao 

padrão 2 da escala de McFarland. Posteriormente, as referidas 

suspensões foram semeadas no meio CHROMagar Candida 

contido em placas e incubadas a 37 °C durante 48 horas. A 

leitura seguiu as cores relacionadas às espécies a exemplo de 

C. albicans (cor verde), C. tropicalis (azul) e C. krusei (rosa). 
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Identificação por automação (Ambaraghassi et al., 2019)  

 

            Foram preparadas suspensões através da transferência 

de colônias das leveduras para 3,0 mL de solução salina 

(solução aquosa a 0,45% a 0,50% de NaCl, pH 4,5 a 7,0) estéril. 

A turvação foi ajustada de acordo com a escala (1,80 - 2,20) de 

McFarland. Posteriormente, as suspensões das leveduras 

foram colocadas no cassete junto com os respectivos cartões 

de identificação e colocadas no aparelho de vácuo integrado. 

Em seguida o cassete contendo as suspensões foi colocado 

manualmente (Vitek2Compact) na câmara de vácuo. Logo que 

o vácuo foi acionado e o ar introduzido, a suspensão da 

levedura foi pressionada através do tubo de transferência para 

dentro de micro canais preenchendo todos os poços teste 

presente nos cartões. 

Os cartões foram inoculados, vedados e incubados a 

35,5 + 1,0ºC. Cada cartão foi removido do carrossel da 

incubadora a cada 15 minutos, sendo transportado para o 

sistema óptico de reação de leituras, e retornaram para a 

incubadora. Os dados foram coletados em intervalos de 15 

minutos durante todo o período de incubação. 

 

Identificação proteômica por MALDI-TOF  

 

Os isolados foram submetidos à análise direta por 

espectrometria de massa (MALDI-TOF; MALDI Autoflex, 

BrukerDaltonics, Bremen, Germany). O cultivo e manutenção 

dos isolados foram em meio de cultura Dextrose Peptona 

Extrato de Levedura (YEPD). Para padronização células da 

bactéria Escherichia coli, foram utilizadas como calibrante, 

cultivadas e mantidas em meio ágar Luria-Bertani (LB), ainda, 
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foi cultivado em YEPD e incorporado nas análises Trichophyton 

rubrum controle externo. Durante o procedimento as 

incubações foram padronizadas em 20h e as linhagens se 

desenvolverão aerobicamente a 37°C. Todas as culturas foram 

analisadas antes do uso quanto à pureza e foram novamente 

repicadas pelo menos uma vez antes da análise pelo MALDI 

TOF MS. 

A partir do cultivo celular, foi realizado o procedimento de 

extração proteica. Onde foi adicionado 300 µL de água em cada 

microtubo (1,5mL) e transferido uma alíquota do 

microrganismos para o tubo, seguida de agitação por vórtex. Foi 

adicionado 900µL de Etanol e agitado por vórtex 

completamente, em seguida as amostras foram centrifugadas a 

6000rpm por 5 minutos. Todo o excesso de etanol foi removido 

e foi adicionado 50µL de ácido fórmico a 70% e 

homogeneizado, logo em seguida foi adicionado 50 µL de 

acetonitrila a 100% e foi agitado vórtex completamente. A 

amostra foi centrifugada a 6000 rpm por 5min e partir daí, 1 µL 

do sobrenadante foi colocado sobre os 48 anéis da placa de 

aço; após secagem rápida, foi adicionado 1 µL de matriz-

composto orgânico capaz de absorver radiação na região do 

espectro onde o laser opera (75mg/mL de ácido α-ciano-4-

hidroxicinâmico-CHCA em etanol/água/acetonitrila [1:1:1] com 

0,03% de ácido trifluoroacético-TFA) e deixado secar a 

temperatura ambiente. 

As amostras foram cristalizadas em temperatura 

ambiente (20 ± 2 °C) e transferidas em duplicata para testar a 

reprodutibilidade do isolado. Durante as análises todas as 

soluções foram preparadas e estocadas a +5 °C (PUTIGNANI 

et al., 2010; VEEN et al., 2010). Os espectros para 

determinação do perfil protéico dos isolados foram obtidos 
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através de um laser de nitrogênio (337 nm), onde a intensidade 

do laser foi ajustada ligeiramente acima do limiar para a 

produção de íons. E. coli DH5α com conhecidos valores de 

massa das proteínas ribossomais foi usada para calibração. A 

variação de massa entre 2.000 a 20.000 Da foi registrado 

usando modo linear com pulso de 104 ns em uma voltagem de 

+20 kV. Espectros finais foram gerados através da soma de 20 

tiros de laser acumulados por perfil e 50 perfis produzidos por 

amostra, levando a um total de 10.800 disparos de laser 

somados por espectro. A lista de picos obtidos foi exportada ao 

software Biotyper™ (Biotyper system, versão 3.0) onde as 

identificações finais foram alcançadas. Identificação através do 

software Biotyper™ foi baseada apenas na presença ou 

ausência de cada pico no espectro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período estabelecido, obtivemos um total de 

421 pacientes inernados nas UTIs com suspeita de infecção 

fungica sistêmica, dos quais 65 apresentaram diagnóstico 

confirmado para candidemia. Nenhum dos pacientes avaliados 

tinha sido transferido de outro setor de internação nas 48 horas 

anteriores ao episódio. 

Segundo os dados do Ministério da Saúde, pacientes 

internados em UTIs têm de 5 a 10 vezes mais chances de 

contrair uma infecção e que, podem representar cerca de 20% 

do total das infecções em uma unidade hospitalar (COUTINHO 

et al., 2015). A presença de infecção em pacientes críticos 

apresenta desafios únicos, pois pode influenciar diretamente a 

morbimortalidade (BASSETTI et al., 2017, 2014). 
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No Brasil, estima-se que as IRAS sejam responsáveis 

por aproximadamente cerca de 45.000 óbitos e por perdas 

anuais da ordem de bilhões de reais aos cofres públicos 

(ALMEIDA et al., 2012; PAPAS, 2016).  

As IRAS em UTIs estão em sua maioria associadas à 

gravidade clínica dos pacientes e à realização de 

procedimentos invasivos, como o uso de cateter venoso central, 

sonda vesical de demora, ventilação mecânica, dentre outros. 

Além do uso de imunossupressores, e prescrição recorrente de 

antimicrobianos como medida profilática, o que proporciona a 

seleção de microrganismos resistentes, impondo assim um 

grande desafio para o controle dessas infecções (OLIVEIRA et 

al, 2010). 

O grupo de pacientes com candidemia diagnosticados 

durante esta pesquisa apresentavam condições de risco 

prevalentes, estes estavam sob uso de antibióticos de amplo 

espectro e imunossupressores como corticosteroides, faziam 

utilização de diversos dispositivos médicos invasivos, além de 

serem portadores de doenças de base debilitantes como as de 

origem cardiovascular, diabetes mellitus, neoplasias, hepatite e 

pancreatite. Em sua maioria, os estudos relatadam que a 

corrente sanguínea é o sítio de infecção mais comum quando 

associado a dispositivos implantados e os cateteres venosos 

centrais configuram-se como a principal causa de infecção 

primária da corrente sanguínea em pacientes internados em 

UTIs (REIS et al, 2011). 

O gênero masculino, foi o mais acomentido quando 

comparado ao feminino com 54% dos casos, com faixa etária 

variando de 18 a 88 anos (figura 1). Este  dados corroboram a 

Bassetti et al. (2015), em um estudo epidemiológico nas UTIs 

de 13 hospitais europeu, onde os pacientes com canidemia 
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confirmada tinham idade superior a 63 anos e 57% eram do 

gênero masculino. Anteriormente Bassetti et al. (2013), realizou 

esse mesmo estudo em hospitais públicos da Itália e Espanha, 

observando que a média dos pacientes internados, superior aos 

60 anos; e 57% destes correspondiam ao gênero masculino. 

Tais dados reforçam nossos achados quanto ao perfil obtido em 

nossos estudos. 

Entretanto para Rodriguez et al. (2017), o gênero 

envolvido em episódios de infecção fúngica sistêmica não 

possui uma relação direta quanto a frequência do grupo 

acometido, uma vez que fatores como idade avançada, 

doenças de bases e até mesmo tempo de internação 

prolongado, podem ser fatores essenciais para 

desencadeamento dessa infecção. 

 

 

Figura 1. Pacientes internados em Unidade de Terapia 

Intensiva com diagnóstico para candidemia 
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O diagnóstico micológico foi baseado na presença de 

células de leveduras ovais e hialinas, isoladas e/ou brotantes 

na microscopia direta e no isolamento de Candida em cultura 

pura (Figura 2). 

 A partir do isolamento do material biológico, obtivemos 

um total de 80 isolados fúngicos, sendo estes 24 Candida 

tropicalis (30%), 23 C. albicans (28,8%), 19 C. parapsilosis 

(23,8%), 12 C. glabrata (15%), 1 C. metapsilosis (1,3%) e 1 C. 

haemulloni (1,3%) (Tabela 1; figura 3 e 4). 

 

 

Figura 2. Microscopia direta e macroscopia em meio 

Sabouraud Dextrose Ágar, de espécie de Candida agente de 

candidemia 
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Tabela 1. Idetificação polifásica de espécies de Candida 

agentes de candidemia 

 

Isolado CHROMágar VITEK 2 Maldi Tof 

MM01 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM02 C. albicans C. albicans C. albicans  

MM03 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM04 C. albicans C.albicans C. albicans 

MM05 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM06 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM07 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM08 C. não C. albicans C. famata  C. albicans 

MM09 C. albicans C.albicans  C. albicans 

MM10 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM11 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM12 C. albicans C. tropicalis C. albicans 

MM13 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM14 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM15 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM16 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM17 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM18 C. tropicalis C. albicans C. albicans 

MM19 C. tropicalis C. albicans C. albicans 

MM20 C. tropicalis C. albicans C. albicans 

MM21 C. tropicalis C. albicans C. albicans 

MM22 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM23 C. albicans C. albicans C. albicans 

MM24 C. não C. albicans C. glabrata C. glabrata 

MM25 C. não C. albicans C. glabrata C. glabrata 

MM26 C. não C. albicans C. glabrata C. glabrata 

MM27 C. tropicalis  C. tropicalis C. glabrata 

MM28 C. não C. albicans C. glabrata C. glabrata 

MM29 C. não C. albicans C. glabrata C. glabrata 

MM30 C. não C. albicans C. glabrata C. glabrata 
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MM31 C. não C. albicans C. glabrata C. glabrata 

MM32 C. não C. albicans C. glabrata C. glabrata 

MM33 C. não C. albicans C. glabrata C. glabrata 

MM34 C. não C. albicans C. glabrata C. glabrata 

MM35 C. não C. albicans C. glabrata C. glabrata 

MM36 C. não C. albicans C. glabrata C. glabrata 

MM37 C. krusei C. haemulonii  C. haemulonii 

MM38 C. krusei Kodamaea ohmeri  C. metapsilosis 

MM39 C. não C. albicans C. parapsislosis C. parapsilosis 

MM40 C. não C. albicans C. parapsislosis C. parapsilosis 

MM41 C. não C. albicans C. parapsislosis C. parapsilosis 

MM42 C. não C. albicans C. parapsislosis C. parapsilosis 

MM43 C. não C. albicans C. parapsislosis C. parapsilosis 

MM44 C. albicans C. albicans C. parapsilosis 

MM45 C. não C. albicans C. parapsislosis C. parapsilosis 

MM46 C. não C. albicans C. parapsilosis C. parapsilosis 

MM47 C. não C. albicans C. parapsislosis C. parapsilosis 

MM48 C. não C. albicans C. parapsislosis C. parapsilosis 

MM49 C. não C. albicans C. parapsislosis C. parapsilosis 

MM50 C. não C. albicans C.parapsilosis C. parapsilosis 

MM51 C. não C. albicans C. parapsilosis C. parapsilosis 

MM52 C. não C. albicans C. parapsilosis C. parapsilosis 

MM53 C. não C. albicans C. parapsilosis C. parapsilosis 

MM54 C. não C. albicans C. parapsilosis C. parapsilosis 

MM55 C. não C. albicans C. parapsislosis C. parapsislosis 

MM56 C. não C. albicans C. parapsislosis C. parapsislosis 

MM57 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM58 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM59  C. tropicalis C. glabrata C. tropicalis 

MM60 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM61 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM62 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM63 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM64 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM65 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM66 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 
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MM67 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM68 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM69 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM70 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM71 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM72 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM73 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM74 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM75 C. tropicalis  C. tropicalis C. tropicalis 

MM76 C. tropicalis  C. glabrata C. tropicalis 

MM77 C. tropicalis C. tropicalis C. tropicalis 

MM78 C. não C. albicans C. tropicalis C. tropicalis 

MM79 C. tropicalis C. tropicalis C. tropicalis 

MM80 C. tropicalis C. tropicalis C. tropicalis 

 

 

Figura 3. Espécies identificadas a partir de amostras clínicas 

de pacientes com candidemia internados em Unidades de 

Terapia Intensiva. 

 

 

23 24

19

12

1 1

0

5

10

15

20

25

30

Espécies

Candidemia em UTIs de Hospitais 
públicos da cidade do Recife - PE

C. albicans C. tropicalis C. parapsilosis

C. glabrata C. metapsilosis C. haemulloni



CANDIDEMIA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA: DIAGNÓSTICO 

LABORATORIAL E ABORDAGEM POLIFÁSICA  

242 
 

Figura 4. Espécies de Candida cultivadas em CHROMagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taxonomia de leveduras é extremamente complexa, 

tendo em vista as metodologias atualmente utilizada para a 

classificação de espécies, que utiliza características 

morfológicas, fisiológicas e bioquímicas (DE HOOG et al., 

2000). Em muitos casos, os taxonomistas têm grandes 

dificuldades para determinar quais são as características que 

realmente definem uma espécie ou gênero. Em nosso estudo 

utilizamos uma abordagem polifásica para determinação das 

espécies de Candida. 

Foi evidenciado neste trabalho que C. tropicalis foi a 

espécie mais incidente (30%) no universo de 80 isolados, 

seguido por C. albicans (28,8%). As espécies de Candida- não 

C.albicans correspoderam à 71,2% dos casos. Em estudo 

realizado em Pernambuco (CHAKRABARTI et al 2014), 

considerando apenas os isolados de UTI, 80% correspondiam 

a espécies de Candida- não C.albicans. A distribuição geral das 
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espécies depende da distribuição geográfica e das 

características clínicas associadas aos pacientes. A mudança 

na epidemiologia das infecções por Candida em conexão com 

espécies de Candida- não C.albicans é clinicamente relevante, 

sobretudo entre que apresentam resistência intrínseca ao 

antifúngicos (LAMOTH et al 2018; TAKEUCHI e al 2002). 

Nos Estados Unidos da América, um estudo realizado 

em 56 hospitais entre 1998 e 2006 constatou 1218 episódios de 

infecções na corrente sanguínea por especies Candida. A 

espécie C. albicans foi a mais prevalente, identificada em 611 

casos (50,7%), seguida por C. parapsilosis (17,4%), C. glabrata 

(16,7%) e C. tropicalis (10,2%). A proporção de espécies de 

Candida - não C.albicans aumentou significativamente (p 

<0,001) (GIL et al 2016). 

Nas UTIs de hospitais europeus e australianos, C. 

glabrata é geralmente o isolado de Candida não-C.albicans 

mais comum, responsável por cerca de 20% das infecções. 

Além disso, C. glabrata é menos virulenta que C. albicans e está 

associado ao aumento da idade e a transplantes de órgãos 

sólidos. Os isolados de C. tropicalis são semelhantes aos de C. 

albicans em termos de virulência e são comparativamente 

menos frequentes (aproximadamente 9%) (NOREEN et al 

2015). 

Na América do Sul, C. tropicalis é o isolado Candida- não 

C.albicans mais comum (aproximadamente 20%), enquanto C. 

glabrata é isolado em cerca de 9% dos casos. Essas diferenças 

na distribuição das espécies podem ajudar a explicar as 

diferentes taxas de mortalidade associadas à candidemia 

relatadas na Europa (50%) e na América do Sul (70%) 

(NOREEN et al 2015). 
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A relação entre as espécies de C. albicans e Candida- 

não C.albicans encontradas no presente estudo está de acordo 

com a maioria das publicações, cujas evidências sugerem uma 

mudança nas últimas décadas em relação às proporções 

estimadas. Observa-se uma diminuição na proporção de C. 

albicans e um aumento em C. tropicalis e C. parapsilosis, 

principalmente em estudos nos EUA e na Europa. Os 

resultados apresentados aqui refletem, no entanto, uma 

proporção maior de C. tropicalis que C. parapisilosis, C. 

glabrata e outras espécies. 

Recentemente, C. auris tem surgido como importante 

patógeno emergente em infecções fúngicas hospitalares. No 

Brasil, ainda não houve notificações, entretanto as limitações 

nos métodos labotoriais podem encobir a ocorrência desse 

agente, muitas vezes sendo caracterizada equivocadamente 

como C. haemulonii, C. famata e/ou Rhodotorula glutinis pelos 

sistemas automatizados (CALVO et al., 2016).  

Em 2017 um estudo realizado por Sarma; Upadhyay, 

evidenciou a enorme dificuldade em relação a identificação 

automatizada desse fungo. Entretanto, não apenas as espécies 

emergentes requerem atenção quanto ao diagnóstico 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

 Em nosso estudo espécies de C. tropicalis foram 

identificadas como C. glabrata, C. albicans como C. famata  e 

C. parapsilosis como C. albicans pelo método automizado 

VITEK2. Assim incorporação de técnicas proteômicas 

associadas com as técnicas já disponíveis vêm contribuindo 

significativamente para o diagnóstico com alta confiabilidade, 

eficácia e precisão, culminando no melhor prognóstico para o 

paciente (OLIVEIRA et al., 2014). 
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Estudos demonstraram o desempenho de MALDI TOF 

MS para a identificação de espécies de Candida. Pulcrano et al. 

(2013), avaliaram 82 leveduras, isoladas de infecções da 

corrente sanguínea, onde todos isolados foram identificadas a 

nível de espécie. Na pesquisa realizada por Yaman et al. 

(2013), foram identificadas 281 leveduras isoladas a partir de 

culturas de sangue. 

Em nosso estudo, MALDI-TOF MS, foi a ferramenta de 

diagnóstico que favoreceu a melhor confiabilidade de 

identificação, sendo possível destiguir espécies como as 

pertencentes ao Complexo C. parapsilosis  que são 

fenotipicamente iguais, mas genotipicamente diferentes. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os pacientes em ambientes de UTIs são mais susceptíveis às 

IRAS de etiologia fúngicas, sendo os pacientes do gênero 

masculino o grupo mais acometido pela candidemia, Candida 

tropicalis, Candida albicans e C. parapsilosis foram os agentes 

de candidemia mais isolados e o isolamento de espécies de 

Candida não - Candida albicans  foi superior as espécies de 

Candida albicans. A identificação por CHROMagar Candida 

apresentou discordância na caracterização das espécies e o  

sistema automatizado VITEK 2 resultou em identificações 

contraditórias, entretanto ferramenta proteômica Maldi TOF MS 

foi eficaz na caracterização dos agentes etiológicos das 

candidemias, contudo o diagnóstico adequado e o 

conhecimento dos agentes etiológico culminaram em um 

melhor prognóstico. 
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RESUMO: Os dermatófitos são fungos filamentosos que 
invadem e se desenvolvem em substratos ricos em queratina. 
Muitas espécies desta família se comportam como sapróbios no 
ambiente ou como comensais em pêlos de animais. De acordo 
com suas formas assexuadas, os dermatófitos são classificados 
em três gêneros, sendo eles Trichophyton, Epidermophyton, e 
Microsporum. Aproximadamente 10 espécies de dermatófitos 
ocorrem no hospedeiro humano, e estima-se que cerca de 20–
25% da população mundial possui uma infecção causada por 
dermatófito. As dermatofitoses constituem um problema de 
saúde pública, visto que o seu tratamento é bastante difícil. 
Sendo assim, o diagnóstico de infecções por dermatófitos é 
essencial para aterapia antifúngica devido à duração do 
tratamento. As espécies mostram diferenças fenotípicas e 
clínicas significantes, possuindo uma alta variabilidade 
fenotípica, o que dificulta a sua identificação. Para a taxonomia 
de espécies de dermatófitos, os métodos morfofisiológicos são 
de extrema importância, mas com o advento da biologia 
molecular, os estudos moleculares tem sido um grande 
progresso na taxonomia desses fungos, havendo uma 



IDENTIFICAÇÃO CLÁSSICA E MOLECULAR DE DERMATÓFITOS: UMA REVISÃO 

250 
 

identificação acurada. Conseqüentemente, várias pesquisas 
genômicas para caracterização de dermatófitos revelou ser um 
grupo homogêneo de espécies com diversidade genética muito 
baixa. Dessa forma, as análises moleculares aliadas às 
análises morfológicas e fisiológicas, compõem assim uma 
abordagem que oferece uma identificação mais precisa das 
espécies. 
Palavras-chave: Dermatofitose.Taxonomia clássica. Biologia 

Molecular. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas houve um aumento no número de 

casos de dermatofitoses em diversos países do mundo. Esta 

infecção pode ocorrer em seres humanos ou animais e, de 

acordo com a preferência do hospedeiro e o habitat natural, eles 

geralmente são agrupados em três categorias: antropofílica 

(associada ao homem), zoofílica (encontrada principalmente 

em animais) e geofílica (comumente encontrada no solo). Em 

sua maioria, as dermatofitoses são causadas por membros dos 

gêneros Microsporum e Trichophyton (GHOJOGHI et al., 2015; 

COURTELLEMONT et al., 2017).  

As espécies do gênero Trichophyton se destacam pela 

predominância em infecções em seres humanos, como a 

espécie Trichophyton rubrum, que representa a espécie 

clinicamente mais importante, respondendo por até 69,5% de 

todas as dermatofitoses em seres humanos (VERRIER; 

MONOD, 2016; ZHENG et al., 2019).   

Os dermatófitos de modo geral, possuem a capacidade 

de invadir tecidos queratinizados da pele, cabelos e unhas em 

humanos. As infecções causadas são geralmente superficiais, 

no entanto, em casos crônicos, estes patógenos podem invadir 



IDENTIFICAÇÃO CLÁSSICA E MOLECULAR DE DERMATÓFITOS: UMA REVISÃO 

251 
 

tecidos mais profundos (GHOJOGHI et al., 2015; HABEB; 

MAIKHAN; RACHID, 2016).   

Atualmente, o diagnóstico das dermatofitoses é baseado 

em métodos laboratoriais, no exame microscópico direto de 

amostras e culturas de pele, unhas ou cabelos. O exame 

micológico direto é uma etapa essencial para confirmar o 

diagnóstico clínico da infecção (VERRIER; MONOD, 2016).  No 

entanto, a identificação convencional a nível de espécie de 

infecções por espécies de Trichophyton baseia-se em critérios 

morfofisiológicos, como análise do crescimento em cultura, 

incluindo micro e macro morfologia da colônia e características 

bioquímicas e fisiológicas (AHMADI et al., 2015).  

Com o advento da biologia molecular, a filogenia das 

espécies mudou notavelmente a taxonomia do gênero 

Trichophyton. Além disso, a identificação morfofisiológica 

destas espécies é difícil ou imprecisa, devido a 

heterogeneidade fenotípica entre as espécies. Desta forma, 

para facilitar a identificação desses fungos, métodos 

moleculares passaram a ser utilizados (AHMADI et al., 2015; 

VERRIER; MONOD, 2016).  

Estes métodos utilizam amplificação e sequenciamento 

de DNA fúngico. A abordagem mais utilizada para identificação 

inclui técnicas de PCR (Polymerase Chain Reaction), 

polimorfismos, hibridização e sequenciamento da região ITS 

(HABEB; MAIKHAN; RACHID, 2016). 

A identificação molecular apresenta inúmeras vantagens 

em contraste com o método convencional, como menor tempo, 

maior sensibilidade e reprodutibilidade, menor complexidade e 

habilidade necessário para realizar a identificação entre 

espécies. Além disso, estudos relatam que há diferença no 

número de espécies encontradas por meio de métodos 

utilizando características morfofisiológica e por métodos 
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moleculares; indicando assim, maiores erros de identificação. 

Portanto, sequências de DNA são muito úteis para uma 

identificação precisa do gênero Trichophyton (AHMADI et al., 

2015; VERRIER; MONOD, 2016).  

Diversos estudos demonstram que técnicas moleculares 

fornecem melhor entendimento na classificação, epidemiologia 

e ecologia de espécies intrinsicamente relacionadas. 

Consequentemente a identificação correta de espécies 

fúngicas, principalmente aquelas capazes de causar infecções 

em seres humanos como as pertencentes ao gênero 

Trichophyton; é de grande importância para fins 

epidemiológicos, controle de fontes potenciais de infecção e 

eficácia de terapia antifúngica nos casos de dermatofitoses 

(AHMADI et al., 2015).  

Sendo assim, nosso trabalho teve como objetivo abordar 

as formas de identificação clássica e molecular, expondo as 

principais características positivas e negativas de cada uma 

para ser realizada uma identificação e diagnóstico acurados, 

auxiliando assim na terapêutica da população acometida por 

dermatofitoses. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico do período 

de 2013 a 2019 mediante a busca eletrônica de artigos 

científicos indexados nas bases de dados PubMed, MedLine, 

Lilacs, Embase e Scielo. Foram utilizadas as palavras-chave 

“Dermatófitos”, “Biologia Molecular” e “Identificação clássica” e 

as correspondentes em inglês, “Dermatophytes”, “Molecular 

biology” e “Classic identification".Foram selecionados 57 artigos 

de diversos países que possuem versões em português, 

espanhol ou inglês e, após leitura dos resumos, foram excluídos 
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os artigos  que  abordavam apenas sobre as formas clínicas da 

doença. Os artigos selecionados foram artigos originais 

experimentais, ensaios clínicos e trabalhos de revisão, que 

foram agrupados em cinco categorias: a) Dermatófitos b) 

Taxonomia; c) Caracterização fenotípica; d) Caracterização 

fisiológica; e) Caracterização molecular. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

TAXONOMIA DOS DERMATÓFITOS 

 

 A taxonomia desse grupo de fungos começou a ser 

estudada em 1841, através de Robert Remak e David Gruby. O 

gênero Trichophyton foi descrito em 1845 pelo sueco Malmsten 

e o gênero Epidermophyton por Sabouraud, em 1907. Raymond 

Jacques Andrien Sabouraud, dermatologista formado no 

Instituto Pasteur, é considerado o fundador da micologia médica 

moderna através de seu tratado Lês tignes, publicado em 1910, 

que o complicado problema de classificação e identificação dos 

fungos dermatófitos foi esclarecido, baseando-se na morfologia 

e fisiologia destes microrganismos (Arora et al., 1991; Tartor; Dl 

damaty; Mahmmod, 2016). 

 Em 1934, Emmons propôs uma nova classificação para os 

dermatófitos baseando-se em aspectos microscópicos dos 

conídios formados e na capacidade que esses fungos 

apresentavam de crescer em meios especiais, principalmente 

nos meios contendo grãos de cereais, e a partir dessas 

características o gênero Achorium foi unificado ao gênero 

Trichophyton (Sidrim et al., 2004b). Assim, os dermatófitos são 

taxonomicamente classificados nos gêneros Trichophyton, 

Microsporum e Epidermophyton (Ahmadi et al, 2015). 
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 A espécie T. tonsurans foi descrita em 1845 por Malmsten, 

T. mentagrophytes foi descrita em 1896 por Blanchard e T. 

rubrum foi descrita por Sabouraud em 1911. Na taxonomia 

recentemente proposta, o gênero Trichophyton contém cerca 

de 16 espécies, mas poucas são relevantes para diagnósticos 

de rotina (Ahmadi et al., 2016). 

 As formas assexuadas das espécies de dermatófitos são 

relativamente bem diferenciadas pela macromorfologia das 

colônias e pela presença ou ausência de macro e microconídios 

(número, forma e tamanho). Estes recursos morfológicos e 

biológicos permitiram o estabelecimento de diferentes espécies 

sob características morfológicas e biológicas (Garces et al., 

2016). Os dermatófitos são um grupo único, altamente 

especializado e intrinsecamente inter-relacionado de fungos 

filamentosos (Mirhendi et al., 2015). Podem estar associados a 

seres humanos (antropofílicos) e outros animais (zoofílico) em 

seu habitat natural, ou podem ocorrer no solo (geofílico) (de 

Hoog et al., 2017). Muitas populações sofrem de 

dermatofitoses, embora a biologia destes fungos seja 

amplamente desconhecida. As razões são parcialmente 

atribuídas à pouca adequabilidade dos dermatófitos à 

manipulação genética. No entanto, os avanços neste campo ao 

longo da última década tornou possível conduzir estudos 

genéticos a extensões satisfatórias (Takahata et al., 2016). 

 Filogeneticamente eles compreendem um grupo 

heterogêneo com baixa variação genética, combinada com uma 

alta diversidade fenotípica (Mirhendi et al., 2014). A 

identificação é complicada e útil devido à variabilidade 

morfológica e polimorfismo demonstrado pelos dermatófitos 

(Tartor; El Damaty; Mahmmod; 2016). Para resolver as relações 

evolutivas entre dermatófitos, métodos baseados em biologia 
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molecular foram usados desde o início de 1980 (de Hoog et al., 

2017). 

 Para a identificação preliminar de dermatófitos, o estudo 

das características micro e macromorfológicas das colônias é 

essencial e, em alguns casos deve-se usar critérios fisiológicos 

e nutricionais (Garces et al., 2016). A partir do ano de 1994, o 

conceito filogenético das espécies revolucionou 

impressionantemente a taxonomia dos dermatófitos e, para 

facilitar a identificação precisa destes fungos, o foco mudou 

para a utilização de métodos moleculares (Ahmadi et al., 2014). 

 Assim, embora a morfologia seja importante para 

taxonomia em geral, é por si só insuficiente para identificação 

ou diferenciação de espécies, porque além de compartilhar uma 

série de características morfológicas, algumas espécies 

também apresentam variações atípicas na sua cultura 

(Nascimento; Rossi, 2001). A morfologia atípica, o 

pleomorfismo, o requisito para meios especializados, o tempo 

de incubação prolongado, a incapacidade de esporulação e os 

resultados confusos da abordagem fenotípica, tornam os 

dermatófitos notoriamente difíceis de identificar exigindo o 

desenvolvimento de métodos mais simples e acurados de 

identificação. Até um tempo atrás, a nomenclatura dos 

dermatófitos era instável; no entanto, a "neotipificação" de 

Gräser et al. (2000) reformou recentemente a nomenclatura 

para dar cumprimento aos dados genéticos disponíveis (ahmadi 

et al., 2015). 

 Nas últimas duas décadas, o sequenciamento de DNA e a 

sistemática molecular geraram novos conceitos de espécies em 

dermatófitos. Isto causou uma redução no número de táxons 

reconhecidos e, por outro lado, levou à descoberta de algumas 

espécies crípticas e novas. No entanto, a definição de fronteiras 

taxonômicas de algumas espécies ainda é discutida, por 
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exemplo, o complexo de espécies de T. mentagrophytes 

(Mirhendi et al., 2015).  

 Durante a última década, registraram-se progressos na 

sistemática moderna dos dermatófitos, no entanto, algumas 

questões ainda não foram elucidadas. Existem problemas com 

a caracterização de dermatófitos que não são apenas 

relevantes para análise filogenética e identidade de análise 

taxonômica, mas também à microbiologia clínica e 

epidemiologia, uma delas é a definição de espécies 

pertencentes ao complexo T. mentagrophytes. Conceitos 

diferentes de espécies baseadas em características 

fenotípicas, ecológicas e os dados biológicos foram 

comparados com a filogenia. As características clássicas 

podem não só ser instáveis e/ou imprecisas, mas também a 

linha de base genética para conceitos fenotípicos podem não 

estar claras (Fréalle et al., 2007). 

Houve mudanças na taxonomia dos dermatófitos devido à 

utilização das técnicas moleculares, como alguns desses 

nomes são agora considerados espécies em vez de variedades, 

como por exemplo, a espécie T. interdigitale (Beguin et al., 

2012) que possui algumas cepas antropofílicas ou zoofílicas, 

que eram classificados como parte do complexo  

 Análises filogenéticas e utilização de espécies filogenéticas 

baseadas em conceitos a partir de regiões do rDNA como a 

região ITS (internal transcribed spacers) tem melhorado a 

taxonomia, mas a confirmação e refinamento usando outros 

genes ainda estão para ser desenvolvidos. Os primeiros 

estudos moleculares de membros dos dermatófitos utilizaram 

como base a região ITS do rDNA (Garces et al., 2016; Makimura 

et al., 1998), mas outros genes vem sendo utilizados ao longo 

dos anos, tais como LSU (Partial Large Subunit), β-tubulina 

(bt2), Quitina Sintase 1 (chs1), DNA topoisomerase ii (top-ii) e 
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Fator de elongação da tradução 1-α (tef-1α) com intuito de 

facilitar a identificação dos dermatófitos (Abastabar et al., 2014; 

Ahmadi et al., 2016; de Hoog et al., 2017).  

 Assim sendo, a caracterização de novos marcadores 

genéticos para o grupo dos dermatófitos é necessário, visto que 

ainda buscam-se genes mais apropriados para a filogenia (Koc 

et al., 2017). Com a dificuldade na identificação dos 

dermatófitos, os métodos morfofisiológicos aliados aos métodos 

moleculares, compondo uma taxonomia polifásica, se tornam 

de extrema importância fornecendo uma identificação acurada, 

tendo em vista que as espécies são estreitamente relacionadas 

(Graser; Scott; Summerbeel, 2008). 

 

CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DAS ESPÉCIES DO 

GÊNERO Trichophyton 

 

O crescimento das espécies do gênero Trichophyton pode 

ocorrer em diversos tipos de meio, o mais utilizado é o 

sabouraud dextrose ágar (SDA), crescendo bem à temperatura 

ambiente (28ºc ± 2 ºc), com crescimento entre 7 e 14 dias de 

incubação (ates et al., 2008). 

 A forma antropofílica de T. mentagrophytes no meio 

sabouraud dextrose ágar (SDA) tem crescimento entre 7 e 14 

dias, geralmente cresce de forma plana com aspecto 

aveludado, bordas brancas e uma área central cor de creme. 

isolados zoofílicos produzem colônia plana com rápido 

crescimento de aspecto granular, de cor amarelada. às vezes a 

colônia pode ser na cor marrom-avermelhada. O micélio pode 

ser escasso e a aparência granular é devido à produção de 

inúmeros microconídios (Ates et al., 2008). 

 Inúmeras variações na morfologia da colônia são 

observadas no complexo T. mentagrophytes, como o aspecto 
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aveludado ou cotonoso, coloração podendo variar do branco ao 

amarelado ou cor de creme, com a pigmentação do reverso 

podendo estar presente ou ausente. as características 

microscópicas típicas de T. mentagrophytes são a presença de 

numerosos microconídios, alguns macroconídios e hifas em 

espiral. podendo apresentar corpos nodulares, clamidosporos, 

micélio em raquete, hifas semelhante a chifre também podem 

ser observadas (Oyeka, 2000).   

 As colônias de T. rubrum no meio SDA, à temperatura 

ambiente com 14 dias de incubação em seu isolamento primário 

são cotonosas e brancas, tornando-se aveludadas, com o 

reverso apresentando pigmentação de avermelhada a rosa-

púrpura. muitas vezes, a coloração no início do crescimento é 

amarela, escurecendo gradativamente até se tornar vermelha. 

Os microconídios são clavados, estando dispostos ao longo das 

hifas ou em cachos. geralmente, os cultivos primários produzem 

raros macroconídios (Yo et al., 2016). 

 As colônias de T. tonsurans no meio SDA, à temperatura 

ambiente com 14 dias de incubação, normalmente apresentam 

a superfície central elevada ou umbilicada, pregueada, de cor 

amarelada nas depressões, podendo ser aveludada a 

pulverulenta, com tonalidades variadas como branca, branco-

amarelada, amarela, cinza, acastanhada ou marrom. o reverso 

da colônia apresenta pigmento variável de marrom-amarelado, 

ocre a vermelho ou vermelho-escuro. possuem microconídios 

clavados de tamanhos e formas variadas, sésseis ou em 

pedúnculos curtos são produzidos em grande número. Podem 

ser observados conídios dilatados (“formas em balão”), conídios 

filiformes ou encurvados, dispostos lateralmente em hifas 

irregulares (Yo et al., 2016). 

 A identificação morfológica não é apenas demorada, mas 

também não é fácil para pessoas sem treinamento adequado 
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porque os isolados clínicos às vezes apresentam formas 

atípicas. apesar das características macro e micromorfológicas 

serem importantes na identificação, nas últimas décadas não 

podem ser consideradas como única característica para 

classificação ou identificação (de Hoog et al., 2017). 

 

Tabela 1 -  Características macro e micromorfológicas das espécies de 

Trichophyton 

Espécie Macromorfologia Micromorfologia 

 

Trichophyton 

mentagrophytes 

 

Colônia branca, 

granular ou 

cotonosa, com 

pigmento que vai do 

amarelo ao marrom 

no verso 

Macroconídios do 

gênero, 

microconídios 

globosos numerosos 

 

 

Trichophyton 

rubrum 

 

 

Colônia branca, 

granular ou 

cotonosa com 

pigmento vermelho 

no verso 

Microconídios em 

gota dispostos ao 

longa da hifa e 

macroconídios, que 

quando existem, são 

comuns do gênero 

 

Trichophyton 

tonsurans 

Colônia acastanhada 

com pigmento 

Microconídios 

numerosos e 

polimórficos, 
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vermelho-

verruginoso no verso 

usualmente 

clavados ou 

alongados 

Fonte: O autor (2018). 

 

CARACTERIZAÇÃO FISIOLÓGICA DAS ESPÉCIES DO 

GÊNERO Trichophyton 

 

 Georg & camp (1956) descreveram métodos para 

diferenciar alguns fungos com características morfológicas 

semelhantes, como os dermatófitos. testes fisiológicos podem 

ser úteis em situações em que as técnicas morfológicas 

convencionais não conseguem fornecer uma identificação 

adequada de um isolado (Philpot, 1977). os testes fisiológicos 

usuais incluem as exigências nutricionais, como por exemplo, a 

prova ágar-caseína e o teste da perfuração do pêlo, os testes 

de assimilação de carboidratos e as atividades enzimáticas, 

sendo a prova da urease mais utilizada (Sidrim & Rocha, 2004). 

 Para verificar a atividade de diversas enzimas normalmente 

são utilizadas técnicas de difusão em ágar com o uso de meios 

sólidos, sendo os resultados expressados pela formação de 

halos, resultantes da hidrólise dos substratos específicos ou 

pela mudança de cor do indicador contido no meio de cultura 

(Price et al., 1982). 

 Ensaios adicionais incluem o teste de urease que é 

largamente utilizado na identificação dos dermatófitos, sendo 

particularmente útil na diferenciação de T. mentagrophytes 

(urease positiva) das demais espécies de trichophyton, sendo 

um método rápido e viável de separar principalmente as 

espécies T. mentagrophytes e T. rubrum (Philpot,1967). Esse 
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teste é processado em meio de Christensen, e identifica a 

presença ou ausência da enzima urease que é produzida por 

algumas espécies de fungos (Sidrim & Moreira, 1999; Sidrim & 

Rocha, 2004). Este teste baseia-se na capacidade de 

determinadas espécies de dermatófitos produzirem a enzima 

urease, a qual hidrolisa a uréia, liberando amônia e 

alcalinizando o meio (Cabañes, 2001). 

 O teste de assimilação de carboidratos, também 

denominado auxonograma, consiste na capacidade que uma 

espécie de fungo apresenta de crescer aerobiamente na 

presença de determinado carboidrato, fornecido como única 

fonte de carbono. O teste é realizado em meio sólido acrescido 

da suspensão do microrganismo a ser testado. Os seguintes 

carboidratos podem ser fornecidos ao meio: insulina, ramnose, 

l-arabinose, celobiose, dextrose, sacarose, rafinose, dulcitol, 

melobiose, trealose, galactose, maltose, xilose, inositol e 

lactose. As espécies do gênero Trichophyton apresentam um 

perfil de assimilação diferente e a leitura é feita após 14 dias, 

mediante visualização de halos de crescimento que se formam 

ao redor do carboidrato assimilado (Brilhante et al., 2005). 

 A prova de requerimentos vitamínicos também é utilizada 

na identificação, para diferenciação de cepas baseadas em 

exigências nutricionais. os meios de cultura utilizados são 

enriquecidos com ácido nicotínico, tiamina, histidina e inositol, 

sendo utilizada a caseína como base do meio, em que é 

realizada uma quantificação subjetiva e comparativa do 

crescimento fúngico (Sidrim & Moreira, 1999; Sidrim & Rocha, 

2004).  

 Apesar da importância dos métodos morfofisiológicos, a 

utilização de métodos moleculares é essencial para a 

identificação de dermatófitos, sendo recomendável o 

sequenciamento de regiões gênicas, que representa um meio 
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de identificação bastante valioso e rápido (Graser; Scott; 

Summerbell, 2008). 

 

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DAS ESPÉCIES DO 

GÊNERO Trichophyton 

 

 Os vários problemas com as culturas com grande 

variabilidade fenotípica, dificuldade de esporulação, inerentes 

ao lento crescimento dos dermatófitos, consequentemente a 

demora na identificação, levou vários grupos a desenvolver 

métodos de PCR confiáveis e adequados para identificá-los 

rapidamente (Verrier e Monod, 2017).  

 Para os dermatófitos, os métodos baseados em PCR têm 

sensibilidade e especificidade promissoras e demonstraram um 

valor potencial para a identificação precoce e genotipagem de 

isolados fúngicos. os dermatófitos variam significativamente em 

diversos níveis taxonômicos em todo o mundo, além da 

genotipagem (Koc et al., 2017). 

 Os primeiros artigos moleculares usaram as subunidades 

pequenas (SSU) e grandes ribossômicas (LSU) como 

marcadores. em uma série de trabalhos, Gräser et al. (2000) 

aplicaram a região ITS do rDNA mais variável e conseguiram 

resolver um grande número de espécies, assim, regiões do rdna 

provaram ser úteis como um método padrão ouro na 

identificação e análise filogenética (Ahmadi et al., 2016) (de 

Hoog et al., 2017) 

 Este sistema molecular foi confirmado várias vezes em 

estudos posteriores e com diferentes marcadores moleculares 

como bt2 e tef1. β-tubulina é uma proteína globular monomérica 

envolvida na geração de microfilamentos e recentemente tem 

sido usada com sucesso para delinear espécies de dermatófitos 

e em outros grupos de fungos. o loci inclui alguns íntrons, que 
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são conhecidos por serem bons estimadores para distinção de 

espécies estreitamente relacionadas (Rezaei-Matehkolaei et 

al., 2014). 

 Embora a abordagem molecular tenha sido capaz de 

resolver os principais traços da evolução dos fungos 

dermatófitos pode haver falha nos detalhes, como na 

elucidação dos complexos envolvendo as espécies, devido à 

heterogeneidade fenotípica e semelhança entre os genótipos 

desse grupo. Pequenas ambiguidades de sequenciamento ou 

dados faltantes neste grande conjunto de dados podem 

desfocar as pequenas diferenças entre as espécies emergidas 

recentemente. além disso, a definição de fronteiras 

taxonômicas de algumas espécies ainda permanece discutível, 

por exemplo, complexos de espécies de T. mentagrophytes 

(Mirhendi el al., 2015). As técnicas moleculares podem ser 

ferramentas de diagnóstico importantes para os micologistas 

que trabalham com T. tonsurans, pois apresenta uma grande 

heterogeneidade fenotípica entre as cepas (Sidrim et al., 2013). 

Vários estudos recentes utilizando técnicas de biologia 

molecular examinaram isolados de T. tonsurans, detectando 

assim diferentes tipos moleculares entre os isolados (de Hoog 

et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

• A população mundial sofre com casos de dermatofitose, 

sendo uma doença de difícil tratamento, devido à sua 

natureza crônica. 

• A identificação de dermatófitos é muito complicada 

devido à alta variabilidade fenotípica desses fungos, em 

que cepas da mesma espécie possuem caracteres 

fenotípicos bastante diferentes. 
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• Os dermatófitos possuem uma baixa variação genética. 

• A análise molecular constitui um método de extrema 

importância para identificação dos dermatófitos, visto 

que através de características morfofisiológicas não é 

possível fornecer um diagnóstico rigoroso. 
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RESUMO: A microbiologia é uma área medica que vem 
desenvolvendo-se desde o desenvolvimento do microscópico 
por Leuwenhoek (1632-1723). A partir de então, o 
desenvolvimento correlacionado a área microbiológica cresceu 
de forma exponencial; proporcionando um desenvolvimento 
que propôs aos dias atuais, detectar e combater desenvolturas 
patológicas proporcionadas por diversos tipos bacterianos. 
(IRINEIDE; T; CARVALHO;2016) A microbiologia caracteriza-
se como um ponto impar no desenvolvimento social e 
econômico, decorrentes da especificação vasta de seus 
atendimentos e circunstancias. Por essa razão, a humanidade 
adentrou em seu desenvolvimento vitalício e aperfeiçoou os 
métodos que predispõe o alto conhecimento dos diversos 
padrões fisiológicos das bactérias e patológicos nos seres 
humanos; buscando sempre a utilização das mesmas em 
métodos científicos e experimentais com caracterização em 
proteção humanitária. Esse trabalho teve como objetivo 
adentrar nos requisitos fisiopatológicos das bactérias 
encontradas durante a pesquisa realizada e proporcionar o 
conhecimento das medidas cabíveis para evitar a abundância 
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dos seus aspectos patológicos no campo social. A 
Microbiologia trata os organismos microscópicos unicelulares, 
onde todos os processos vitais são realizados numa única 
célula. (CAMPOS; A; J; MARIO,2016) No Brasil, em 1998, fui 
publicado a portaria de n°453/98, que estabelece as Diretrizes 
básicas de proteção radiológica em radiodiagnostico médico e 
odontológico, o que obriga serviços que utilizam raios-x a se 
enquadrarem nessas diretrizes. A pesquisa procura abordar 
detalhar casos reais em setores públicos, como Unidade básica 
de saúde (UBS); na cidade de São José do Bonfim/PB devido 
possuir uma alta demanda populacional de exames e levantar 
dados bacterianos de suma importância para o 
desenvolvimento populacional. 
PALAVRAS-CHAVES: Microbiologia. Desenvolvimento. 
Humanos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 A microbiologia é uma área da ciência médica que vem se 

expandindo desde o desenvolvimento do microscópico por 

Leuwenhoek (1632-1723). A partir de então, as pesquisas 

correlacionadas a área microbiológica cresceram de forma 

exponencial, proporcionando um desenvolvimento que 

impulsionou outras ciências até os dias atuais, detectando e 

combatendo desenvolturas patológicas proporcionadas por 

diversos tipos de microrganismos. (IRINEIDE; T; 

CARVALHO;2016)  

A palavra Microbiologia deriva do grego: mikros (“pequeno”), 

bios (“vida”), e logos (“ciência”). Esta Ciência estuda os 

organismos microscópicos e suas atividades biológicas, isto é, 

verificam as diversas formas, estruturas, reprodução, aspectos 

bioquímico-fisiológicos, e seu relacionamento entre si e com o 
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hospedeiro, podendo ser benéficos ou prejudiciais. A 

Microbiologia trata os organismos microscópicos unicelulares, 

em que todos os processos vitais são realizados numa única 

célula. (CAMPOS; A; J; MARIO,2016). A microbiologia possui a 

capacidade de auxiliar na demonstração de princípios, 

biológicos, facilitando o estudo de diversos casos com 

alterações fisiológicas, genéticas e bioquímica; ramificações 

que desenvolve a base da vida. Tendo em foco os estudos 

principais da microbiologia: fungos e bactérias. (JOSELINE et 

al.2013) 

No Brasil, em 1998, fui publicado a portaria de n°453/1998, que 

estabelece as Diretrizes básicas de proteção radiológica em 

radiodiagnostico médico e odontológico, o que obriga serviços 

que utilizam raios-X a se enquadrarem nessas diretrizes, como 

também, implantar programas de controle de qualidade em 

serviços de radiodiagnostico, além de regulamentar os critérios 

que abrange desde a qualidade da imagem aos aspectos 

apresentados do setor, assim como a biossegurança do local. 

(AZEVEDO; et al. 2005). A Biossegurança, segundo a Anvisa, 

é a “condição de segurança alcançada por um conjunto de 

ações destinadas a prevenir, controlar e reduzir ou eliminar 

riscos inerentes às atividades que possam comprometer a 

saúde humana, animal e vegetal e o meio ambiente”.  

Na Odontologia, assim como nas demais áreas da saúde e da 

pesquisa, também se busca a prevenção da infecção cruzada, 

que é a transmissão de microorganismos de pessoa a pessoa, 

paciente-profissional, paciente-paciente e profissional-

profissional, através de contaminação de aérea, de objetos, 

equipamentos ou instrumentos contaminados, a qual  é dada 

através de três veículos: sangue, saliva e instrumental 
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contaminado, e duas vias de contaminação: Inalação (spray de 

aerossol das turbinas) e Inoculação (pérfuro-cortantes), no 

atendimento ambulatorial. O art. 67 da Resolução SS-15, de 

18/01/1999 determinou que “em estabelecimentos de 

assistência Odontológica com mais de seis profissionais 

exercendo atividades clínicas, deve ser instituída uma comissão 

interna de biossegurança”. Segundo Pinelli e colaboradores, a 

prevenção da infecção cruzada é aspecto de grande relevância 

na prática odontológica. Os profissionais ocupacionalmente 

expostos devem adotar rotinas básicas de prevenção durante o 

trabalho (Taiwo e Aderinokun, 2002; Thomas e col., 2008), pois 

com isso, garantiriam a proteção da equipe, pacientes, assim 

como do ambiente de assistência odontológica, minimizando o 

risco de transmissão de doenças infectocontagiosas (Ferreira, 

1995; Gonçalves e col., 1996; Medeiros e col., 1998; Brasil 

2000; Garbin e col., 2005). 

Segundo Graner e colaboradores, 2004, Os microrganismos 

que colonizam os dentes formam a chamada placa dental 

bacteriana, a qual desperta grande atenção da odontologia e de 

outras áreas de impacto na saúde coletiva. A placa dental 

bacteriana é uma espécie de biofilme. Na natureza é possível 

de identificar diversos biofilmes. Pode se citar que biofilmes 

microbianos estão associados a redução do fluxo de tubulações 

das redes de água e esgoto, por exemplo, e na contaminação 

e disseminação de infecções por diversos microrganismos 

formadores dos biofilmes de cateteres e tubulações de 

equipamentos médicos, odontológicos, assim como de 

radiologia odontológica. A placa dental é possivelmente o 

biofilme mais estudado, sendo importante no desenvolvimento 
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das principais patologias bucais: a cárie dental e as doenças 

periodontais. 

Quando se teve a ideia inicial do presente estudo, objetivou se 

contribuir com a produção de um capítulo abordando a temática 

da biossegurança em setores de radiologia odontológica, 

levamos em consideração a relevância da caracterização da 

proliferação de diferentes desenvolturas bacterianas e 

proliferação no ambiente de práticas de saúde coletiva. E com 

isso, buscamos levantar casos reais em setores e serviços 

públicos, como os oferecidos em Unidades Básicas de Saúde 

(UBS); devido apresentarem uma alta procura populacional por 

exames e procedimentos, ampliando assim a possibilidade de 

levantamento de dados e materiais biológicos para análise e 

estudo de suma importância para o desenvolvimento de 

pesquisas que possam aumentar as práticas de biossegurança 

que visão manter a segurança da população. 

MATERIAL E MÉTODO 

O capitulo teve sua titulação baseada por completo em 

pesquisa de campo, com obtenção de amostras em órgão 

público da cidade de São José do Bonfim/PB, concentrando-se 

na unidade Básica de Saúde do município. Além disso, foi 

fundamentada por meio de revisão bibliográfica por meio 

dissertativo. 

O material foi coletado da superfície de raio-X odontológico, o 

qual estava disposto na clínica odontológica, assim como das 

paredes da sala de procedimentos, da referida UBS da cidade 

de São José do Bonfim/PB. 
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Esse procedimento se deu com o estudante paramentado com 

todos os EPIs necessários a sua proteção. A amostra foi 

coletada do sítio onde o microrganismo contaminante suspeito 

tivesse mais chance de ser isolado. Retirado o swab da 

embalagem, foi passado o lado que contém o algodão sob a 

superfície visivelmente contaminada. As amostras foram 

devidamente identificadas e acondicionadas para serem 

levadas ao local de análise. As amostras foram cultivadas em 4 

diferentes meios de cultura no laboratório de biomedicina da 

UNIFIP, centro universitário de Patos/PB. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No dia 16 de abril de 2019, o aluno Josué Brito Gondim 

fez a coleta de materiais biológicos no equipamento de 

radiologia odontológica utilizado no (Programa Saúde da 

Família – 1) PSF-1, na unidade básica de saúde do município 

de São José Do Bonfim, no estado da Paraíba. Com o apoio da 

secretaria de saúde, a senhora Josemila Maria Gomes da 

Nobrega Candeia e a técnica de radiologia Francisca das 

Chagas David Ferreira, profissional técnica atuante na área de 

radiologia há 2 anos, com formação na ECISA, acompanharam 

a coleta de material para análise no aparelho de Radiografia 

Odontológica móvel utilizado pelo programa. A coleta foi 

realizada com o aluno estando paramentado com 

equipamentos de proteção individual como jaleco e luvas. 

Observando as boas práticas e manejo adequado de resíduos 

biológicos de serviços de saúde. 
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FIGURA 1- COLETA 

 

Fonte: Josué Brito Gondim 

 

O aparelho atendia a demanda relacionada aos aspectos 

de aquisição de imagens necessárias para o manejo das 

práticas de procedimentos da clínica odontológica e, a princípio 

supria quase todas as necessidades de bons usos 

preconizadas pela radioproteção descritas pela portaria 

454/1998, a qual aprova o Regulamento Técnico que 

estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em 

radiodiagnóstico médico e odontológico, e dispõe sobre o uso 

dos raios-X diagnósticos em todo território nacional e dá outras 

providências., no entanto a sua limpeza e manutenção ficava 

restrita apenas a quando o aparelho apresenta algum defeito. 

Outro aspecto que contrariava as normas de biossegurança, e 

que se mostrou evidente, contribuindo para o desenvolvimento 

de micro-organismos, foi a falta de um rotina de limpeza do 

aparelho, o qual se encontrava empoeirado, assim como, a sala 
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com vários pontos de desenvolvimento de colônias fúngicas nas 

paredes. 

O descarte de luvas, máscaras, tocas e utensílios para 

manutenção de químicos eram realizados de forma correta. 

Havia um ambiente especifico para aquele descarte, o qual 

encontrava-se afastado da cidade. Foi possível observar que a 

sala passava por limpezas diárias, o que era relatado pelos 

profissionais usuários deste ambiente. Porém, a técnica de 

radiologia classificava a limpeza do referido ambiente em nota 

8, afirmando que os profissionais responsáveis pela limpeza 

não espanavam o equipamento, nem mesmo realizavam 

quaisquer tipos de higienização que proporcionasse uma 

manutenção mínima. 

Algo curioso que surpreendeu o aluno (Josué) foi que os 

profissionais que trabalhavam nesse setor, secretaria e 

recepcionistas, pediram rapidez na análise dos materiais 

coletados e urgência no resultado das análises, demonstrando 

preocupação e interesse em saber quais as medidas a serem 

tomadas para diminuir ou excluir os riscos de contaminação por 

micro-organismo patogênicos. 

FiGURA 2 - COLETA 
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Fonte: Josué Brito Gondim 

FIGURA 3 - DESENVOLVIEMEMTO/CRESCIMENTO 

 

FONTE: JOSUÉ BRITO GONDIM 

Crescimento inicial da bactéria não identificada no primeiro mês 

de pesquisa. 

 

FIGURA 4 - DESENVOLVIMENTO FINAL 

FONTE: JOSUÉ BRITO GONDIM 

Colônia bacteriana em seu estágio final de 

desenvolvimento, sua nutrição foi decorrente de gotículas de 

sangue, resíduos de estrutura óssea e conservada no formol, e 

mesmo em condições pouco favoráveis para a sua proliferação, 

a mesma desenvolveu-se em uma estrutura óssea semelhante 
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a arcada dentária humana, incluindo a presença dos 38 (trinta 

e oito dentes) em que, se destacaram as estruturas 

semelhantes aos dentes caninos. Fase ainda sem identificação 

da bactéria encontrada. 

FIGURA 5 - SEMEIO DA RÉ-COLETA 

 

FONTE: JOSUÉ BRITO GONDIM 

No dia 15 de outubro de 2019, o aluno Josué Brito 

Gondim, retornou a cidade de São José do Bonfim/PB e fez 

novas coletas no local objetivando identificar novas bactérias, 

tendo em vista, a resistência e peculiaridade da mesma já 

coletada, assim como excases do mesmo material primário. 

Chegando na  Unidade Básica de Saúde - UBS, o aluno 

identificou de forma imediata as alterções realizadas no setor 

de radiologia odontológica. A perede, que outrora encontrava-

se repleta de fungos, e bastante humida devido a uma 

infiltração, encontrava-se pintada e restruturada, e o tubo de 

raios-X encontrava-se limpo e livre de poeiras, além de uma 

visível organização e higienização por toda a sala. 
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Notou-se também, a partir da vistoria realizada no 

aparelho radiográfico no mês de junho do mesmo ano uma 

mudança de atitude em relação a sua manuteção. Os descartes 

dos utensilios e químicos, assim como, de preparados utilizados 

nos procedimetos odontologicos, e a limpeza geral da sala, 

permitiram que a tecnica de radiologia responsavel pelo o setor 

caracterizasse a limpeza do ambiente, a partir de tais 

mudanças, com nota 10 e a higienização como exemplar por 

toda a UBS. 

FIGURA 6 - SEMEIO DA RÉ-COLETA 

 

FONTE: JOSUÉ BRITO GONDIM 

No dia 17 de outubro de 2019, o aluno fez o semeio da 

bacteria no laboratorio de semiologia da UNIFIP- Centro 

Uiversitário de Patos/PB, onde manteve o desenvolvimento da 

bacteria de modo a conseguir analisar e identificar as patologias 

que este material coletado pudesse provocar no organismo. 

Vale ressaltar que, a mesma, quando cultivada pela primeira 

vez, desenvolveu estruturas calcificadas na formação de alguns 
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dentes da arcaria dentária, sugerindo estruturas semelhantes 

aos dentes molares e caninos. 

 

FIGURA 7 - OBSERVAÇÃO DO DA RÉ-COLETA 

 

FONTE: JOSUÉ BRITO GONDIM 

Observação da estrutura bactericida e seu 

desenvolvimento no decorrer dos dias baseados na segunda 

coleta. 

FIGURA 8/9 - OBESERVAÇÃO RÉ-COLETA 
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FONTE: JOSUÉ BRITO GONDIM 

No dia 28 de outubro do corrente ano, 18 dias após o 

aluno ter feito o semeio, o mesmo foi observar o 

desenvolvimento da bactéria, seu crescimento e comparar o 

desenvolvimento das placas no laboratório. Neste dia, o mesmo 

levou a aluna Thais Torres para observar a bactéria, já que a 

mesma participa o desenvolvimento do trabalho como 

colaboradora.   

FIGURA 9 - ULTIMO PROCESSO DE SEMEIO 

 

FONTE: JOSUÉ BRITO GONDIM 

O aluno Josué Brito Gondim realizando o semeio final da 

pesquisa. O mesmo pode observar a desenvoltura da bactéria 

que apresentou um desenvolvimento em uma velocidade maior 

do que o esperado. 
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FIGURA 10- ULTIMO PROCESO DE SEMEIO 

 

FONTE: JOSUÉ BRITO GONDIM 

No dia 04 de novembro, o aluno Josué Brito Gondim faz o ultimo 

semeio da bactéria em 4 placas de Petri. 

A primeira continha Citrato, 

A segunda continha Lusina, 

A terceira continha SS, 

A quarta continha Monitorsalgado. 

FIGURA 11- ULTIMO PROCESO DE SEMEIO 
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FONTE: JOSUÉ BRITO GONDIM 

No dia 06 de novembro, o aluno retorna ao laboratório 

para observar o novo semeio da bactéria, já é possível observar 

um crescimento significativo de colônia das mesmas, em um 

rápido desenvolvimento no período de 24 horas. Nesta fase dos 

experimentos o tipo bacteriano ainda não havia sido 

identificado. 

 

CONCLUSÃO 

Ainda que não tenha havido tempo hábil para a 

identificação das amostras de bactéria, o impacto da prática da 

pesquisa cientifica, baseada na aplicação do método científico, 

mesmo que executado com algumas limitações, demonstrou a 

relevância do estímulo a iniciação cientifica para os alunos de 

graduação que participaram e se envolveram com este projeto. 

A rotina da prática acadêmica, de toda a mobilização, 

permitiram que os docentes orientadores e profissionais 

colaborares da pesquisa, surpreenderem-se com a perspicácia 

e autonomia dos alunos, assim como de sua desenvoltura na 

execução das etapas metodológicas do experimento proposto, 

desde a  abordagem dos responsáveis técnicos do local base 

da pesquisa no interior do estado, assim como, em ouvirem e 

anotarem com fidedignidade as necessidades dos 

trabalhadores da UBS, que ficaram extremamente satisfeito em 

terem seu local de trabalho selecionado e contemplado com a 

pesquisa, em meio a tantas cidades vizinhas. É possível 

destacar também a importância da oportunidade que foi criada 

para se promover a orientação e o esclarecimento dos 

profissionais da área da limpeza, que as caraterísticas 
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visualizadas, decorrentes do processo de aquisição de dados 

para a pesquisa, foi o que permitiu a análise da bactéria que se  

desenvolveu neste ambiente podendo pôr em risco não 

somente os profissionais que se encontravam 

ocupacionalmente expostos, mais também os usuários desse 

serviço odontológico oferecido a população local, e 

principalmente as mudanças de práticas relacionadas a limpeza 

e higienização dos ambientes, atendendo de forma mais 

alinhada as práticas de biossegurança para manutenção de um 

ambiente funcional e livre de riscos a população. Como também 

relatar a peculiaridade que a bactérias coletadas apresentaram 

em desenvolver estruturas ósseas semelhantes as encontradas 

no corpo humano, mais especificamente sugerindo uma 

associação a dentes humanos.  Destaca-se, portanto, a 

necessidade de se aperfeiçoar as estratégias educacionais, 

com intuito de motivar a fiel adesão às normas e práticas de 

biossegurança, essenciais no trato de pacientes odontológicos 

e na manutenção de ambientes seguros e funcionais. 
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RESUMO: A infecção hospitalar é considerada importante 

causa de óbito no Brasil, cursando com alta morbimortalidade, 

além de elevados custos associados à sua condução 

terapêutica. Dentre os diversos tipos microorganismos 

responsáveis por esse tipo de afecção encontramos espécies 

de Candida spp. Pacientes pediátricos são sabidamente mais 

susceptíveis a esse tipo de infecção por possuírem sistema 

imune ainda imaturo, além de incompleto estabelecimento da 

microbiota residente da pele e mucosas. O objetivo deste 

estudo é recolher na literatura atualidades sobre infecções por 

Candida spp que acometem pacientes pediátricos no contexto 

hospitalar, traçando o perfil epidemiológico das principais 

espécies deste gênero em tal população, evidenciando fatores 

de risco envolvidos em infecções hospitalares ocasionadas por 

tais cepas fúngicas. Foi realizada uma revisão integrativa da 
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literatura de natureza descritiva e abordagem qualitativa, 

através das bases de dados MEDLINE, LILACS e BVS SES-

SP, via PubMed e BVS. Foram encontrados 197 artigos, 

contudo, após a aplicação de critérios pré-definidos apenas 

nove publicações foram selecionadas para compor o estudo. O 

risco encontrado em comum em três dos nove estudos foi a 

utilização de antimicrobianos de amplo espectro, o que torna o 

paciente pediátrico mais suscetível às infecções. Postula-se a 

necessidade da avaliação do impacto de uma possível 

resistência antimicrobiana nas infecções hospitalares, 

orientando a conscientização sobre o manejo dos 

antimicrobianos de amplo espectro por parte dos médicos.  

 
Palavras-chave:Candida spp. Infecção Hospitalar. Criança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Infecção hospitalar (IH) é um termo utilizado para 

denominar qualquer infecção adquirida após a internação de 

um paciente e que se manifeste durante esse período. Além 

disso, mesmo após a alta, o paciente pode sofrer com alguma 

infecção de origem hospitalar, quando esta manifestação puder 

ser relacionada com a internação ou algum procedimento 

médico, de acordo com a Lei no. 9.431 de 6 de janeiro de 1997, 

a Portaria do Ministério da Saúde 2.616/98 e a Resolução de 

Diretoria Colegiada nº 48/2000 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

Infecções hospitalares estão situadas entre as principais 

causas de óbito no Brasil, ao lado das doenças 

cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias e 

infecciosas, sendo consideradas como um grave problema de 
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saúde pública, por isso, traçar o perfil epidemiológico da 

microbiota hospitalar é importante para realizar o controle 

dessas infecções e propiciar mais segurança aos pacientes e 

aos profissionais da saúde (HEGGENDORNN et al., 2016). 

Um público especialmente suscetível às infecções 

hospitalares são os pacientes pediátricos em regime de 

hospitalização, por serem submetidos a diversos 

procedimentos invasivos, tais como: introdução de cateteres, 

uso de ventilação mecânica, dentre outros, o que os expõe a 

bactérias, vírus e fungos. Além disso, o uso indiscriminado de 

antimicrobianos de amplo espectro diminui ainda mais a 

atividade imune destes pacientes, que fisiologicamente ainda 

não atingiram sua maturidade imunológica (MOTTA et al, 2016).  

O gênero Candida compreende um grupo de leveduras 

responsável pela maior parte das infecções fúngicas em 

humanos, cujas espécies, como por exemplo Candida albicans, 

podem habitar de forma comensal o nosso organismo 

(SIMÕES; FONSECA; FIGUEIRAL, 2013).  

A candidíase oral é definida como uma infecção 

oportunista comum da cavidade oral causada por um 

supercrescimento de espécies de Candida, sendo que a mais 

comum é a Candida albicans. Geralmente envolve um 

hospedeiro comprometido local ou sistêmicamente. Fatores 

locais incluem: diminuição da salivação, má higiene bucal, uso 

de dentaduras, entre outros; já entre os fatores sistêmicos 

estão: diabetes mellitus, síndrome de Cushing, tabagismo, 

deficiência nutricional, malignidades, como leucemia, infecção 

por HIV / AIDS e outros. A candidíase oral, em geral, é uma 

infecção localizada e raramente aparece como uma doença 

fúngica sistêmica, enquanto infecções fúngicas por Candida 
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não-orais geralmente são sinais de doença disseminada 

(YAMAGUCHI et al., 2019; KRISHNAN, 2012). 

Já a infecção por Candida na corrente sanguínea, 

candidemia, é um tipo de doença infecciosa nosocomial, que 

comumente resulta em alta taxa de morbidade e mortalidade, 

bem como alto gasto médico. Particularmente em unidades de 

terapia intensiva pediátrica (UTIP), a taxa de incidência de 

candidemia aumentou muito nos últimos anos. De acordo com 

o estudo do National Nosocomial Infections Surveillance 

System, as espécies de Candida são responsáveis por 85% das 

infecções fúngicas em pacientes sob condições críticas 

(RICHARDS et al., 1999). A colonização do trato 

gastrointestinal também tem sido correlacionada com risco 

elevado de candidíase invasiva (XIE et al., 2019). 

Apesar da prevalência de Candida albicans nas 

infecções em âmbito hospitalar, é crescente o número de 

infecções por cepas de Candida não-albicans acometendo 

pacientes pediátricos, o que desperta interesse em se estudar 

tais microorganismos, com o intuito de auxiliar no controle de 

infecções hospitalares (AKTAR et al, 2016; LIMA et al, 2018). 

Diante desta perspectiva, o objetivo deste estudo é 

conhecer o estado da arte, atualmente difundidos na literatura, 

sobre infecções por Candida spp que acometem pacientes 

pediátricos no contexto hospitalar, bem como também traçar o 

perfil epidemiológico das principais espécies do gênero 

Candida que infectam esta população, e evidenciar os 

principais fatores de risco envolvidos nas infecções hospitalares 

causadas por essas cepas. 
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MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de 

natureza descritiva, cujo levantamento bibliográfico sobre o 

tema central foi realizado em fevereiro de 2019, com o intuito 

de atingir as premissas anteriormente traçadas.  

Os artigos científicos foram obtidos no PubMed e na 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), que disponibilizaram o 

acesso às bases de dados Literatura Internacional em Ciências 

da Saúde (MEDLINE), Latin American Literature in Health 

Sciences (LILACS) e Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo (BVS SES-SP). 

Os descritores utilizados foram obtidos através dos 

Descritores em Ciências da Saúde da BVS, sendo eles, 

“Candida”, “Cross Infection” e “Child”, juntamente com o 

operador booleano AND, e os critérios de inclusão 

contemplaram os artigos sobre a temática publicados entre 

2014 e 2019, escritos em inglês, espanhol e português, cujos 

textos completos estavam disponíveis gratuitamente para a 

leitura. Enquanto isso, os critérios de exclusão adotados foram 

artigos publicados antes de 2014, nos demais idiomas, artigos 

incompletos, duplicados ou que não versavam sobre o tema 

proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente foram encontrados 197 artigos, contudo, 

após a aplicação dos critérios pré-definidos, apenas 9 

publicações foram selecionadas para compor este estudo 

(Figura1). 
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Em geral, os estudos abordaram infecções hospitalares 

que possuíssem  Candida spp dentre os agentes etiológicos, 

em pacientes pediátricos, incluindo crianças internadas em 

unidades de terapia intensiva, pacientes oncológicos, com 

cardiopatias congênitas e transplantados.  

Os artigos selecionados foram publicados entre os anos 

de 2014 a 2016, e, no geral, versaram sobre: os fatores de risco 

de infecções hospitalares em pacientes pediátricos, as 

infecções fúngicas oportunistas nesta população e o perfil 

epidemiológico e microbiológico de Candida spp em ambiente 

hospitalar. 

Os ensaios em questão abordaram infecções 

hospitalares que possuíam Candida spp dentre os agentes 

etiológicos, incluindo entre os pacientes: crianças internadas 

em unidades de terapia intensiva e pacientes da oncologia 

pediátrica, com cardiopatias congênitas e transplantados. Três 

estudos tataram de IHs relacionadas à infecções da corrente 

sanguínea, em outros três foi realizada investigação do perfil 

epidemiológico das espécies de Candida, os demais 

discorreram sobre pesquisas de cepas clínicas resistentes aos 

antifúngicos comerciais 
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Figura 1. Fluxograma com as etapas de seleção de artigos 
científicos sobre a temática em questão.  
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

.  

De modo geral os estudos foram realizados através da 

avaliação de prontuário médico, bem como a coleta de 

amostras biológicas e análise em laboratório. Além disso, três 

estudos questionaram o uso inadequado de antifúngicos como 

terapia empírica, o que pode desencadear resistência 
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antimicrobiana (CHAN et al., 2015; GARCIA et al., 

2015;MOTTA et al., 2016). 

A análise dos ensaios que compuseram esta resvisão 

demonstrou aumento da presença de espécies de Candida não-

albicans nas infecções hospitalares em crianças hospitalizadas. 

Destacando-se ainda a relevância do reconhecimento do perfil 

epidemiológico desses microorganismos nos hospitais, tendo 

em vista a orientação da terapia medicamentosa e os cuidados 

ao paciente, bem como o controle de infecções hospitalares, 

reduzindo os fatores de risco e a taxa de mortalidade na faixa 

etária em tela (Quadro 1).  

 

Quadro 1: Características dos artigos científicos em estudo de 
acordo com autores, título e dados obtidos na pesquisa. 
 

Nº Autores  Título  Dados Obtidos  

1 AKTAR, 
F. et al. 

Determining the 
Independent Risk Factors 
and Mortality Rate of 
Nosocomial Infections in 
Pediatric Patients 

- Observou-se 100 episódios 
de IH nos 86 pacientes. 
- As infecções mais 
frequentes foram as 
infecções pela via 
hematogênica, ITU, 
pneumonia associada ao uso 
de ventilação mecânica, e 
uso de cateter. 
- Os micro-organismos mais 
encontrados foram: SCN, 
Klebsiella spp., Acinetobacter 
spp., e Candida spp. 

2 BUTLER, 
D. F. et al. 

Extracorporeal Membrane 
Oxygenation–Associated 
Bloodstream Infections in 
Children 

- 102 pacientes participaram 
do estudo. 
- 15 patógenos foram 
isolados, estando Candida 
spp em evidência. 
- Encontrou-se também o 
crescimento de Candida spp 
em culturas de amostras 
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biológicas provenientes do 
sistema respiratório. 
- Uso de ATB de amplo 
espectro podem aumentar o 
risco de infecções fúngicas.  

3 MOTTA, 
F. A. et al. 

Risk factors for 
candidemia mortality in 
hospitalized children 

- A incidência de candidemia 
foi de 0,23 casos em cada 
1000 pacientes/dia, com taxa 
de mortalidade de 32%. 
- Desfechos clínicos como 
sepse, choque séptico,IRA, 
riscos pelo uso de ventilação 
mecânica e diálise estão 
associados ao aumento da 
mortalidade em pacientes 
pediátricos.  

4 SUTCU, 
M. et al. 

Epidemiologic and 
microbiologic evaluation of 
nosocomial infections 
associated with Candida 
spp in children: A 
multicenter study from 
Istanbul, Turkey 

- Foram estudados 134 casos 
de IH por Candida em 134 
pacientes. 
- De todos os casos 
infectados com Candida spp, 
a candidemia foi vista em 
50,7%, a candidúria em 
33,6%, a infecção do sítio 
cirúrgico em 5,2%,meningite 
e a infecção intra-abdominal 
4,4% cada uma e o empiema 
foi visto em apenas 1,4% dos 
pacientes. 
- Candida albicans foi a 
principal causa de 
candidíase, 
correnspondendo a 63, 47%. 

5 CHAN, S. 
et al. 

Candida species blood 
stream infections in 
hospitalized children: a 
10-year experience 

- 106 episódios de 
candidemia identificada em 
83 pacientes. 
- Uso de CVC esteve 
presente em 102 (96,2%) 
casos de hemoculturas 
positivas. 
- Candida parapsilosis foi a 
espécie predominante (52%), 
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seguida pela C. albicans 
(25%). 
- Crianças < 2 anos tiveram 
um maior risco de 
mortalidade do que as 
crianças mais velhas 
independente da condição de 
saúde. 

6 GARCIA, 
I. J. et al. 

Trends in nosocomial 
infections and multidrug-
resistant microorganisms 
in Spanish pediatric 
intensive care units 

- Durante todo o período do 
estudo, 3667 pacientes foram 
admitidos nas UTIPs.  
- 99 episódios de IH foram 
observados em apenas 
2,45% dos pacientes. 
- Candidaspp envolvida em 
17,2% dos casos de IH. 

7 VIRANO, 
S. et al. 

Medical carerelated 
laboratory-confirmed 
blood stream infections in 
paediatrics 

- 140 casos de candidemia 
confirmados acometeram 131 
pacientes. 
- 47 casos acometeram 
neonatos, 21 casos 
ocorreram em RN < 1,5 kg e 
o sexo masculino foi o mais 
acometido com 66,4% dos 
casos. 
- Os pacientes internados na 
unidade de oncologia e 
transplante de órgãos 
representaram 40,6% de 
todos os casos. 
- Infecções fúngicas por 
Candida spp representaram 
apenas 10 casos de todas as 
candidemias, sendo 7 
pacientes 
imunocomprometidos neste 
grupo. 

8 ALVES, 
T. P. et al. 

Salivary lactoferrin in HIV-
infected children: 
Correlation with Candida 
albicans carriage, oral 
manifestations, HIV 

- A prevalência de Candida 
albicans foi três vezes maior 
na cavidade oral dos 
pacientes do grupo caso. 
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infection and its antifungal 
activity 

- Este estudo demonstrou 
que crianças com HIV 
apresentam maior 
colonização por C. 
albicansna cavidade oral. 

9 GHOLAM
IPOUR, 
P. et al. 

Candiduria in children: a 
first report from an Iranian 
referral pediatric hospital 

- De 4813 culturas positivas, 
209 apresentaram Candida 
spp., sendo 72% de Candida 
albicans. 
- Houve predomínio do sexo 
masculino com 68% dos 
casos. 
- 89% dos acometidos eram 
menores de 5 anos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quatro ensaios investigaram possíveis fatores de risco 

associados às IHs em pacientes pediátricos, em condições 

específicas, sendo o foco do estudo de Motta e colaboradores 

(2016) as infecções causadas por Candida spp. O risco comum 

encontrado em três destes estudos foi o uso de antimicrobianos 

de amplo espectro, o que tornou os pacientes suscetíveis a tais 

infecções (VIRANO et al., 2015; AKTAR et al, 2016; MOTTA et 

al., 2016).  

Enquanto isso, um estudo de Butler e colaboradores 

(2016), envolvendo pacientes pediátricos em uso de 

oxigenação extracorpórea por membrana não foi capaz de 

determinar os fatores de risco para o desenvolvimento de IH por 

microorganismos patogênicos, incluindo Candida spp. Outros 

fatores de risco citados isoladamente nos artigos foram: o uso 

de ventilação mecânica, inconsciência, uso de dispositivos 

intravasculares e a internação prolongada. Além disso, em um 

estudo multicêntrico retrospectivo observou-se que os 

pacientes pediátricos que com injúria renal ou cardíaca, bem 
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como os pacientes mais jovens apresentaram, mais 

frequentemente casos de candidíase e que não havia diferença 

estatisticamente significante entre as crianças acometidas por 

C. albicans e C. não-albicans (SUTCU et al., 2016). 

Um estudo de coorte prospectivo realizado em três 

hospitais brasileiros investigou os fatores de risco envolvidos 

nas infecções da corrente sanguínea em pacientes pediátricos 

decorrentes do uso de cateter venoso central, e concluiu que foi 

na unidade de terapia intensiva onde surgiram a maior parte dos 

casos de infecções da corrente sanguínea, estando a Candida 

spp presente em 14% das amostras analisadas (LA TORRE; 

BALDANZI; TROSTER, 2018). 

VIRANO et al. (2015) e  ALVES et al. (2014)  abordaram 

infecções por Candida spp que acometem pacientes 

imunocomprometidos, sendo eles sobre crianças com o vírus 

da imunodeficiência humana (HIV) e pacientes internados na 

ala de oncologia.  

Alves e seus colaboradores (2014) perceberam em seu 

estudo que pacientes com HIV apresentaram uma maior 

suscetibilidade para a invasão de Candida albicans em sua 

cavidade oral, se comparados a crianças imunocompetentes. 

Enquanto isso CHAN et al. (2015) identificou, em hemoculturas 

de pacientes oncológicos hospitalizados, que a Candida 

parapsilosis era a espécie mais frequente (52%), seguida de C. 

albicans (25%), dentro de um intervalo de tempo de dez anos. 

A literatura ressalta o estudo da microbiota da cavidade oral de 

pacientes com neoplasias como de suma importância, visto que 

estes pacientes apresentam suscetibilidade a desenvolver 

candidíase recorrente, não apenas pela Candida albicans, 

como também pode apresentar outras espécies em infecções 
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mistas, o que pode dificultar a terapia medicamentosa 

(MONTEIRO, 2015). 

A presença aumentada de colônias de Candida spp 

também foi evidenciada em um estudo que analisou amostras 

bucais de crianças com paralisia cerebral, o que predispõe 

esses indivíduos a terem mais episódios de candidíase e outras 

lesões por micro-organismos oportunistas (GUSMÃO et al., 

2015). 

A espécie C. albicans esteve sempre presente, de forma 

majoritária, nas infecções hospitalares de origem fúngica, 

contudo, vem sendo observado um surgimento de espécies de 

Candida não-albicans em hospitais pediátricos em diferentes 

lugares do mundo (LIMA et al., 2018). Em amostras de urina em 

um estudo iraniano, a proporção de C. albicans foi de 72%, 

sendo os 38% restantes distribuídos entre as espécies de 

Candida não-albicans (GHOLAMIPOUR et al., 2014). Em um 

estudo multinacional prospectivo, envolvendo centros nos 

Estados Unidos e Itália, em que foram realizados testes 

bioquímicos de caracterização de cepas clínicas de Candida 

spp em crianças, 40% dos isolados apresentaram a espécie 

Candida albicans e predomínio de cepas C. não-albicans em 

60% das amostras, sendo a espécie C. krusei a mais 

predominante nos dois países, e a espécie C. guilliermondiia 

mais frequente nos centros norte-americanos (PALLAZZI et al., 

2014).  

Diante disso, observou-se que dos nove estudos 

selecionados, cinco realizaram a análise microbiológica em 

laboratório e especificaram as espécies de Candida não 

albicans identificadas nas amostras coletadas dos pacientes 

pediátricos, ficando em destaque: Candida parapsilosis, C. 

glabrata, C. krusei, C.guilliermondii, C. lusitaniaee C. tropicalis 
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(AKTAR, et al.(2016); BUTLER et al.(2016); SUTCU, et al. 

(2016); ALVES, et al (2014); GHOLAMIPOUR, et al. (2014)). 
Um estudo retrospectivo realizado em um hospital 

pediátrico argentino avaliou 177 casos de candidemia 

registrados entre 2010 e 2015, tendo identificado que as 

principais espécies responsáveis pelas infecções foram a 

Candida albicans, sobressaindo em relação as demais em 

todos os anos avaliados, exceto em 2010, C. tropicalis e C. 

parapsilosis. Outras espécies foram identificadas, contudo, 

representaram apenas 2% de todas as amostras avaliadas, 

sendo elas: C. guilliermondii, C. krusei, C. glabrata, C. 

lusitaniae, C. famata e C. pelliculosa. Além disso, corroborando 

com a literatura, o maior número de casos de candidemia, bem 

como a maior taxa de mortalidade foram observadosnos 

pacientes internados na UTI pediátrica, seguido da ala 

oncológica (GUZZETTI et al., 2017). 

Uma pesquisa analítica realizada investigou prevalência 

e parâmetros microbiológicos em cepas clínicas de Candida 

parapsilosis, visto que, essa espécie é uma das mais 

prevalentes deste grupo quando se trata de infecções fúngicas 

causadas por espécies de Candida não-albicans em pacientes 

pediátricos hospitalizados. Esse grupo também identificou 

outras duas espécies em menor proporção (16,3%), sendo elas 

C. orthopsilosis e C. metapsilosis (RUIZ et al., 2013). No ano 

seguinte, Oliveira e colaboradores (2014) realizaram um estudo 

no Brasil sobre infecções fúngicas em crianças internadas, e as 

espécies de C. não-albicans representaram 62,5% das cepas 

identificadas, enquanto C. albicans foram isoladas em 37,5% 

das amostras, o que corrobora a mudança observada com o 

passar do tempo no perfil epidemiológico das infecções 

fúngicas pediátricas. 
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CONCLUSÃO 

 

Os dados elencados mostram que é prudente 

reconhecer a necessidade da realização de pesquisas voltadas 

ao reconhecimento dos fatores de risco, visto que na literatura 

ainda são poucos os trabalhos que conseguiram, de fato, 

encontrar correlações substanciais entre fatores específicos 

capazes de predispor às infecções fúngicas e a taxa de 

mortalidade em crianças hospitalizadas. Foram observados, 

fatores de risco já conhecidos e sabidamente relacionados à 

taxa de mortalidade nos pacientes pediátricos, entre os quais: 

internação prolongada em UTI pediátrica, o uso de 

antimicrobianos de amplo espectro, comorbidades associadas, 

uso de dispositivos intravasculares, dentre outros.Destacou-se 

ainda a presença frequente de infecções fúngicas causadas por 

espécies de Candida não-albicans, em especial, a Candida 

parapsilosis. Essa mudança progressiva do perfil 

epidemiológico das cepas clínicas de Candida spp em ambiente 

hospitalar deve influenciar a escolha de medicamentos para a 

terapia empírica dada aos pacientes internados. Deve-se 

considerar ainda a pesquisa por espécies de Candida 

resistentes aos antifúngicos comerciais, visto que este novo 

panorama representa um desafio para a terapia farmacológica 

a ser empregada na prática clínica. Este tipo de abordagem é 

imprescindível para avaliar o impacto de uma possível 

resistência antimicrobiana nas infecções hospitalares, e realizar 

a conscientização sobre o manejo de antimicrobianos de amplo 

espectro por parte dos profissionais médicos. É necessário o 

fomento para o desenvolvimento de linhas de pesquisa que 

estudem as correlações clínicas das infecções por Candida e 

sua relação com outras afecções. 
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RESUMO: A criptococose é uma micose sistêmica causada por 

fungos leveduriformes capsulados do gênero Cryptococcus e 

apresenta taxas significaticas de morbidade e mortalidade, 

especialmente em indivíduos como os HIV positivos e  

transplantados. Dentre as espécies, C. neoformans é micro-

organismo  prevalente seguida por C. gattii. A transmissão 

ocorre pela inalação de propágulos fúngicos infecciosos no 

ambiente e, acomete primariamente os pulmões podendo ou 

não se disseminar via hematogênica para outros órgãos, 

especialmente o sistema nervoso central.O tratamento envolve 

um número limitado de agentes antifúngicos, com reconhecida 

toxicidade e resistência. Diante desse contexto, o objetivo deste 
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estudo relatar os principais mecanismos de resistência na 

terapia antifúngica para criptococcose. Trata-se de uma revisão 

bibliográfica com a busca eletrônica de artigos científicos 

indexados nas bases de dados:LILACS, PUBMED e o 

MEDLINE utilizando como descritores em português e  sua 

respectiva tradução para o inglês: mecanismo de resistência, 

Cryptococcus spp. e antifúngicos no período de 2014 a 2019.  

A resistência ocorre por diversos mecanismos como por 

mutação e recombinação mitótica, com formação de 

componentes alvos dos antifúngicos com menor afinidade, 

superexpressão de bombas de efluxo e formação de 

biofilmes.Com  aumento do uso de fármacos antifúngicos, o 

número de relatos de resistência aumentaram, o que evidencia 

ainda mais a necessidade de  compreender os mecanismos 

moleculares envolvidos e traçar estratégias de descobertas  

novos  antimicrobianos como  alternativa terapêutica. 

 

Palavras-chave: Criptococcose. Resistência. Antifúngicos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apesar das infecções fúngicas atingirem todos os 

indivíduos independente de sua condição de saúde, a 

incidência e severidade das micoses está intimamente 

associada a condições de imunocomprometimento, seja pelo 

uso de fármacos  imunossupressoras ou por patologias que 

debilitam o sistema imunológico. Avanços tecnológicos na 

medicina e na farmacologia que resultam em aumento da 

sobrevida de pacientes criticamente doentes, também os 

tornam mais vulneráveis às infecções fúngicas. Assim, 
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compõem a população de risco: indivíduos com a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), pacientes com neoplasia e 

transplantados, ambos submetidos a terapia 

imunossupressora, neonatos e prematuros, pacientes 

queimados, cirúrgicos ou sob longos cuidados em Unidade de 

Terapia Intensiva  (ENOCH et al., 2017).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO),  

a criptococose é quinta doença infecciosa mais letal, sendo 

responsável por cerca de 180 mil mortes (RODRIGUES, 2018). 

Esta micose sistêmica, causada por espécies do fungo 

Cryptococcus, acomete o sistema nervoso central causando 

uma meningoencefalite frequentemente fatal, sendo assim  

considerada uma das maiores causas de morte entre indivíduos 

com AIDS. Com estimativa de 136 mil mortes por ano, a África 

Subsaariana é a região mais afetada (RAJASINGHAM et al., 

2017).   

Devido à criptococose não ser uma doença de 

notificação compulsória, é difícil definir o número de casos e de 

óbitos relacionados à micose, contudo, a taxa de letalidade em 

pessoas vivendo com HIV/AIDS varia de 30% a 70% no Brasil 

(AGUIAR et al., 2017; AZAMBUJA et al., 2018; NUNES et al., 

2018).  

O gênero Cryptococcus compreende mais de 70 

espécies, sendo Cryptococcus neorformans e Cryptococcus 

gattii os principais agentes etiológicos da criptococose. Porém, 

outras espécies de Cryptococcus, as quais são classicamente 

consideradas não patogênicas, como Cryptococcus albidus, 

Cryptococcus laurentii, entre outras, estão emergindo como 

patógenos oportunistas ao longo dos anos ( MAY et al., 2016).   

A infecção  Cryptococcus neoformans ocorre através da 

inalação das formas infectantes da levedura, os basidiósporos, 
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os quais são encontrados no meio ambiente, normalmente no 

solo contaminado com excremento de aves e vegetais em 

decomposição. Em decorrência desta, as manifestações 

geralmente ocorrem na forma pulmonar e cerebral, muitas 

vezes causando o estado mais severo da doença, 

meningocefalite. As leveduras colonizam, primeiramente, o 

tecido alveolar, caracterizando a infecção pulmonar como 

infecção primária da criptococose, a qual pode se desenvolver 

em forma aguda, subaguda ou crônica. Nos tecidos 

pulmonares, a doença pode permanecer em estágio de latência 

por anos, ou manifestar-se por meio de sinais e sintomas bem 

variáveis, desde forma assintomática ou até desenvolver 

pneumonia grave e insuficiência respiratória (MAY et al., 2016). 

Em indivíduos saudáveis, a infecção é efetivamente combatida 

pela resposta imunológica pró-inflamatória de células-T, 

entretanto em pacientes imunodeprimidos, a levedura pode se 

difunde facilmente por via hematogênica, colonizando vários 

órgãos, sendo seu principal sítio de infecção, o sistema nervoso 

central  (PAZARE, 2016). 

Além disso, esse patógeno pode transpor o sistema 

imunológico do hospedeiro através de fatores de virulência, 

destacam-se a cápsula polissacarídica que circunda a parede 

celular, a síntese de melanina, a secreção de exoenzimas como 

urease e fosfolipase e capacidade de crescimento a 37 °C 

(COWEN et. al., 2015).  

Baseada na reação imunológica polissacarídica da 

cápsula, é possível classificar as espécies Cryptococcus em 

duas variedades e cinco sorotipos, denominados: A, B, C, D e 

AD. A classificação em sorotipos tem como base, as diferenças 

antigênicas dos polissacarídeos que compõe a cápsula. Os 

sorotipos A, D e AD referiam-se a C. neoformans variedade 
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neoformans e os sorotipos B e C à C. neoformans variedade 

gattii. A diversidade do DNA levou à criação de uma terceira 

variedade - C. neoformans variedade grubii-, proposta para 

acomodar os isolados do sorotipo ( FAVALESSA et al., 2014). 

Devido a diferenças epidemiológicas, ecológicas e 

bioquímicas, por metodologias de DNA-Fingerprinting e 

Polymerase Chain Reaction- Restriction Fragment Length 

Polymorphism (PCR-RFLP), subdividiram as espécies C. gattii 

e C. neoformans em quatro tipos cada, sendo: VGI, VGII, VGIII, 

VGIV e VNI, VNII, VNIII e VNIV. Um novo tipo foi descrito em 

Botswana, recebendo denominação VNB .Os tipos moleculares 

diferem em suas características epidemiológicas e ecológicas, 

apresentações clínicas e resposta terapêutica e distribuição 

geográfica (BEALE et al., 2015). Por exemplo, tipo VNI é o mais 

frequente em todo o mundo, incluindo o Brasil, e o tipo VNII e 

híbridos C. neoformans/C. gattii, são raros, porém, descritos em 

todos os continentes. O tipo VGII apresenta alta frequência em 

isolados brasileiros (FIRACATIVE et al., 2018; NISHIKAWA et 

al., 2019).  

A proposta a divisão de C. neoformans e C. gattii em 7 

espécies, com base em características fenotípicas, genotípicas, 

epidemiológicas e de virulência sendo: C. neoformans para os 

isolados de genótipos VNI,VNII e VNB (antigo C. neoformans 

variedade grubii) e C. deneoformans para VNIV (antigo C. 

neoformans var. neoformans); C. gattii para VGI, C. 

deuterogatti para VGII, C. bacillisporus para VGIII e C. 

tetragattii para VGIV (HAGEN et al., 2015). No entanto, até o 

momento, poucos estudos têm aderido à esta nomenclatura, 

sendo comumente utilizada, ainda, a classificação de C. 

neoformans e C. gattii. 
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A escolha do tratamento depende da imunidade e 

doença de base do paciente, do sítio de infecção e da toxicidade 

do antifúngico ( WHO, 2018). 

A atual estratégia terapêutica preconizada para o 

tratamento da criptococose é um regime em três etapas: 

indução, consolidação e manutenção. A terapia de indução é 

realizada com a administração intravenosa de anfotericina B 

(AMB) (0,7 – 1 mg/kg/dia), anfotericina B lipossomal (3 – 4 

mg/kg/dia) ou complexo lipídico de anfotericina B (5 mg/kg/dia) 

e flucitosina (5-FC) oral (100 mg/kg/dia) por pelo menos duas 

semanas. Formulações intravenosas de 5-FC podem ser 

administradas em casos severos ou em pacientes 

impossibilitados de ingerir o fármaco. A duração do período de 

indução pode ser estendida em pacientes com resposta inicial 

fraca. O uso de formulações lipídicas de anfotericina B na fase 

de indução é favorecido em áreas com maior quantidade de 

recursos devido a um melhor perfil de segurança. No caso de 

países em que o fármaco 5- FC não está disponível, como o 

Brasil, e a terapia de indução é realizada com anfotericina B e 

fluconazol (FCZ) (800 mg/dia). Para o período de consolidação, 

fluconazol (400 mg/dia) é utilizado durante pelo menos 8 

semanas. Fluconazol (200 mg/dia) também é utilizado para a 

terapia de manutenção, por 12 meses, em pacientes HIV 

positivos. A manutenção com fluconazol pode ser 

descontinuada após ART ser reintroduzido, alcançando uma 

contagem de células CD4 maior que 100 células/µL e níveis de 

RNA de HIV indetectáveis após pelo menos 3 meses depois de 

um ano de terapia (LESTNER et al., 2017).  

Diante dos preocupantes dados relacionados à 

crescimento exponencial  na mortalidade por criptococcose  nos 

últimos anos, pela crescente resistência aos antifúngicos, faz-
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se necessário  identificar  os mecanismos de resistências as 

terapias desta doença. Dessa forma, este estudo tem como 

objetivo  relatar os principais mecanismos de resistência na 

terapia antifúngica para criptococcose. 

 

 

MATERIAIS E  MÉTODO 

 

Realizou-se uma pesquisa do tipo revisão de literatura 

cuja exploração bibliográfica ocorreu mediante a busca 

eletrônica de artigos científicos indexados nas bases de dados: 

Latin American Literature Database on Health Sciences 

(LILACS), US National Library of Medicine’s (PUBMED) e o 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE). Dessa forma, foram utilizadas diferentes 

combinações dos seguintes descritores  em português:  

“mecanismo de resistência”, “Cryptococcus spp.”, “antinfúgicos” 

e seus correspondentes termos em língua inglesa. 

 Os critérios de inclusão para os artigos foram: artigos 

publicados em português e inglês, no período de 2014 a 2019, 

cujos conteúdos abordassem os temas investigados, com 

resumos disponíveis e indexados nas bases de dados 

anteriormente citadas, no qual foram excluídas as monografias, 

teses e dissertações. Dessa forma durante a  busca nas bases 

de dados foram percorridas as seguintes etapas: elaboração da 

questão de pesquisa; definição dos descritores para busca dos 

artigos, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; 

definição das informações a serem extraídas dos artigos 

selecionados; seleção dos artigos, em que se procedeu à leitura 

minuciosa dos títulos e dos resumos, atentando para sua 
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relação com a questão norteadora; análise e discussão dos 

resultados. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A falha na terapia envolve mecanismos moleculares 

epode ser intrínseca ou adquirida. A resistência intrínseca é 

uma característica fenotípica de determinada espécie de micro-

organismo e confere a ele a resistência inata antes da 

exposição deste ao antifúngico, ou, adquirida, devido a 

mecanismos de adaptação desenvolvidos pelo fungo, após 

exposição ao fármaco, fazendo com que o mesmo permaneça 

no hospedeiro causando a infecção (DELARZE ; SANGLARD, 

2015).  

A anfotericina B é um fármaco da classe dos polienos e 

seu mecanismo de ação decorre da interação com o ergosterol 

na membrana celular fúngica. Assim, formam-se poros nas 

membranas celulares dos fungos, aumentando a 

permeabilidade celular e resultando em saída de íons potássio, 

amônio, fosfato, água, carboidratos e proteínas levando a célula 

fúngica à depleção metabólica e consequente morte celular 

(FRANÇA, 2015). 

Na literatura tem sido relatada ocorrência relativamente 

baixa de casos de resistência à anfotericina B, pois mutações 

que levam a esse tipo de resistência trazem consequências à 

sobrevivência da levedura, diminuindo drasticamente sua 

tolerância a estresses externos bem como aumentando a 

ocorrência de defeitos na filamentação e invasão tecidual. Estes 

mecanismos podem estar associados com alteração na 

composição do ergosterol da membrana fúngica, a qual pode 
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ser mediada pelo aumento da atividade da catalase ou defeitos 

na biossíntese de ergosterol (MESA-ARANGO et al., 2014).  

A atividade antifúngica da AMB pode influenciar no  

processo de formação da melanina, desenvolvida durante o 

processo de infecção é importante fator de virulência e de 

integridade celular. A melanina é formada a partir de L-Dopa, 

presursor comum das catecolaminas (dopamina, adrenalina e 

noradrenalina) sendo uma macromolécula hidrofóbica de alto 

peso molecular depositada na parede celular e age como um 

mecanismo de proteção do fungo frente o estresse oxidativo 

causado pelas células fagocíticas do sistema imunológico, 

resistência à atividade fungicida dos raios ultravioleta e contra 

ação farmacológica de  agentes  oxidantes como a AMB .A 

melanina reduz a eficiência deste fármaco, por impedir que este 

chegue ao seu alvo e reduzindo sua ligação ao ergosterol na 

membrana. No entanto, este mecanismo pode ser observado 

apenas quando utilizados métodos de determinação de 

atividade fungicida. Células melanizadas e não melanizadas 

apresentaram valores de Concentração Inibitória Mínima (CIM)  

de AMB semelhantes, no entanto, por testes de determinação 

de atividade fungicida, com método de curva de morte , foi 

possível observar apenas células melanizadas viáveis, mesmo 

em períodos maiores de incubação com o fármaco (FRANÇA, 

2015).   

Outro fator de virulência importante, a cápsula 

mucopolissacarídica, é composta em grande parte por duas 

moléculas polissacarídicas e uma pequena parcela de 

manoproteínas. As frações polissacarídicas são representadas 

pela glucuronoxilomanana em torno de 90 a 95% e a 

galactoxilomanana entre 5 a 8%, as manoproteínas constituem 

em média 1% da composição total da cápsula). Assim , 
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desempenha um  papel importante na  estrutura por exibir um  

caráter antifagocitário e imunomodulador do sistema imune do 

hospedeiro. A cápsula pode  apresentar mecanismo 

semelhante ao proteger as células de Cryptococcus spp. contra 

a atividade da AMB. Isolados clínicos após indução in vitro de 

produção de cápsula apresentaram maiores valores de CIM de 

AMB e menor atividade fungicida frente 1 μg/mL de AMB, em 

comparação com os mesmo isolados não induzidos 

(ANDERSON et al., 2014). 

A formação de biofilme também é um dos fatores de 

virulência de C. neoformans, pois contribui no aumento da 

resistência aos antifúngicos e ao sistema imune do hospedeiro. 

A formação do mesmo se dá pela liberação do polissacarídeo 

glucuronoxilomanana nos tecidos durante a infecção fúngica. 

Estudos mostraram que os biofilmes de Cryptococcus spp. são 

resistentes aos fármacos fluconazol e voriconazol, e suscetível 

a anfotericina B quando administrada em doses acima das 

consideradas terapêuticas, gerando um quadro de toxicidade e 

ao surgimento de cepas mais resistentes aos antifúngicos 

convencionais (DELATTIN et al., 2014). 

Os derivados azólicos constituem a maior classe de 

agentes antifúngicos, caracterizados por compostos sintéticos 

heterocíclicos constituídos com um anel pentagonal.Dentre os 

azólicos mais prescrito é  o  fluconazol tem como alvo a 

biossíntese do ergosterol da membrana fúngica, através da 

inibição do citocromo P450 lanosterol 14--desmetilase, 

ocasionando a diminuição do ergosterol e acúmulo de 

precursores do esterol, principalmente os esteróis metilados, 

resultando assim numa membrana plasmática com estruturas e 

funções alteradas (FERREIRA et al., 2015).  
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 Os mecanismos de resistência aos antifúngicos ázolicos 

são os mais descritos na literatura e incluem a expressão de 

bombas de efluxo para múltiplas drogas, mutação do gene 

ERG11 e a heterorresistência( FERREIRA et al., 2015; 

FERREIRA ; SANTOS, 2017 ). 

A resistência a azóis, em pacientes com o uso 

prolongado do fluconazol durante a terapia da criptococose, 

principalmente em pacientes com AIDS, é frequentemente 

associada a episódios de recidiva da criptococose Isto acontece 

devido a exposição prévia e prolongada ao fármaco, 

ocasionando na resistência adquirida, ou em razão da seleção 

de células com baixa suscetibilidade ao antifúngico (SMITH et 

al., 2015). Esta forma de resistência é associada principalmente 

à terapia de manutenção, leva ao aparecimento de isolados 

multirresistentes, falha terapêutica e recidivas em criptococose 

e pode ser interpretada como resistência clínica ao FCZ (NASRI 

et al., 2016).  

Os mecanismos de resistência mais descritos em 

Cryptococcus spp. são baseados na alteração da enzima alvo 

14-α-lanosterol demetilase ou na sua superexpressão. Esta 

enzima é codificada pelo ERG11, presente no cromossomo 1, 

e mutações neste gene ocasionam alterações de aminoácidos 

desta proteína, gerando modificações estruturais na enzima 

alvo, o que diminui sua afinidade aos azóis, principalmente ao 

FCZ (SAGATOVA et al., 2016; SANGLARD, 2016). A 

superexpressão desta enzima, devido a mecanismos 

regulatórios do ERG11, leva ao aumento da produção da 

molécula alvo e como consequência da menor efetividade do 

FCZ, à resistência (COWEN et al., 2015). A superregulação de 

transportadores, ou bombas de efluxo, presentes na membrana 

celular constitui um importante mecanismo de resistência 
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devido ao aumento da retirada dos fármacos do interior das 

células fúngicas e mantendo-as viáveis. São conhecidas duas 

classes de bombas importantes para o transporte de 

substâncias: as proteínas transmembranas do grupo major 

facilitator superfamily (MFS) e ATP binding cassette transporter 

(ABC). No entanto, apenas bombas do tipo ABC estão descritas 

em isolados clínicos de Cryptococcus spp. resistentes ao FCZ. 

O transportador CnAFR1, codificado pelo gene AFR1, quando 

superexpresso causa o aumento do CIM de FCZ em células de 

C. neoformans, devido a expulsão do fármaco do interior das 

células, enquanto que linhagens mutantes com este gene 

inativado resultam em melhor resposta à terapia com FCZ em 

modelo murino (CHANG et al., 2018).  

A heterorresistência é outro mecanismo relacionado com 

a resistência e consiste na habilidade de uma subpopulação de 

células sobreviver a concentrações altas de azóis, gerando 

populações de células homogêneas com CIM elevado e 

capazes de se adaptar à concentrações ainda maiores de 

fármacos (FERREIRA et al., 2015). A ocorrência de isolados 

com elevado CIM durante a terapia e recidivas da criptococose 

podem ser atribuídas à heterorresistência, sobretudo devido à 

exposição ao FCZ durante a fase de manutenção da terapia e 

possuem potencial de ocasionar a falha terapêutica 

(FERREIRA; SANTOS, 2017). Desta forma,  o mecanismo 

predominante para esse fenômeno parece ser a aneuploidia, 

em particular a duplicação transitória do cromossomo 1, em 

colônias heterorresistentes de C. neoformans . Sabe-se que 

dois genes no cromossomo 1 desempenham um papel 

importante na resistência ao fluconazol: o ERG11, que codifica 

a enzima alvo do lanosterol-α-desmetilase  e o AFR1, na bomba 

de efluxo do tipo ABC (STONE et.al., 2019). 
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Outro fármaco é utilizado no tratamento da criptococose 

é  a 5-flucitosina é uma pirimidina fluorada que tem a 

capacidade de penetrar na célula fúngica por ação de uma 

permease, sendo transformada em 5- fluorouracil  pela ação da 

enzima citosina desaminase. O 5-fluorouracil é convertido a 

ácido 5-fluorouridílico pela enzima UMP-pirofosforilase, o qual 

é fosforilado e incorporado ao RNA, ocasionando a inibição da 

síntese proteica. Outro possível mecanismo ocorre através da 

ação sobre a enzima timidilato sintase, inibindo a síntese do 

DNA e a divisão celular. Portanto, a fluorocitosina interfere no 

metabolismo das pirimidinas, DNA, RNA e síntese proteica 

(PERFECT; BICANIC, 2015).  

 A terapia com este fármaco é usada em circunstâncias 

limitadas, como em combinação com um polieno.Raramente é 

usada isoladamente devido ao rápido desenvolvimento da 

resistência 5-FC que ocorre durante a monoterapia.  Para este 

fármaco  são descritos apenas casos de resistência adquirida 

que ocorrem devido às alterações no complexo enzimático 

responsável pela captação e conversão do fármaco no interior 

da célula fúngica, que  podem levar à diminuição destas 

enzimas e consequentemente, à ausência da conversão no 

metabólico responsável pela atividade antifúngica; ou devido ao 

aumento de pirimidinas, que competem com os metabólicos e 

assim, diminuem sua ação. Estes mecanismos  baseiam-se nas 

múltiplas enzimas intracelulares requeridas para a sua ação 

como a mutação ou perda da atividade da permease codificada 

pelo gene FCy2; modificação na enzima citosina deaminase 

codificada pelo gene FCy1 e alteração na enzima UMP-

pirofosforilase, codificada pelo gene FUR1 (PERFECT, 2017). 
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CONCLUSÕES  

 

A frequência de infecções produzidas por fungos tem 

aumentado progressivamente ao longo das últimas décadas, 

principalmente envolvendo micoses oportunistas, que são 

umas das principais causas de morbidade e mortalidade, sendo 

responsáveis por um elevado tempo de internação, acarretando 

sofrimento para o paciente e gastos excessivos para o sistema 

de saúde. 

Com aumento do número de indivíduos imunossuprimidos, 

causado pelo AIDS e por tratamento de imunossupressores, a 

casuística da criptococose tem aumentado. Além disso, a 

terapia convencional com os antifúngicos apresenta 

dificuldades no que se refere à toxicidade e ao surgimento de 

cepas resistentes. Nesse contexto, faz-se necessário novas 

abordagens de tratamento frente resistência desse micro-

organismos para descoberta de novos compostos 

antimicrobianos biologicamente ativos que sejam mais seguros 

e eficazes no tratamento dessa infecção fúngica. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
       AGUIAR, P. A. D. F. de et al. The Epidemiology of Cryptococcosis and the 

Characterization of Cryptococcus neoformans Isolated in a Brazilian 

University Hospital. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São 

Paulo, v. 59, n. 0, 2017. 

ANDERSON, T. M. et al. Amphotericin forms an extramembranous and 
fungicidal sterol sponge. Nature Chemical Biology, v. 10, p. 400–406, 2014. 
AZAMBUJA, A. Z. de et al. Cryptococcal Meningitis: A Retrospective 
Cohort of a Brazilian Reference Hospital in the Post-HAART Era of 
Universal Access. Canadian Journal of Infectious Diseases and 
Medical Microbiology, v. 2018, p. 1–5, 1 ago. 2018. 



MECANISMOS DE RESISTÊNCIA Cryptococcus spp.AOS ANTIFÚNGICOS 

ANFOTERICINA B, FLUCONAZOL E FLUCITOSINA 

316 
 

BEALE, M. A. et al. Genotypic Diversity Is Associated with Clinical Outcome 
and  Phenotype in Cryptococcal Meningitis across Southern Africa. PLOS 
Neglected Tropical Diseases, v. 9, n. 6, p. e0003847, 25 jun. 2015. 
CHANG, M. et al. Role of Three Cryptococcus neoformans and C. gattiii 
Efflux Pump Coding Genes in Response to Drug Treatment. Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy, p. AAC.01751-17,  2018. 
COWEN, L. E. et al. Mechanisms of antifungal drug resistance. Cold 

Spring Harbor perspectives in medicine, v. 5, n. 7, p. a019752, 2015. 
DELARZE, E.; SANGLARD, D. Defining the Frontiers between Antifungal 
Resistance, Tolerance and the Concept of Persistence. Drug Resistance 
Updates, v. 23, p. 12–19, nov. 2015. 
DELATTIN, N; CAMMUE B.P; THEVISSEN K. Reactive oxygen species-
inducing antifungal agents and their activity against fungal biofilms. Future 
Medicinal Chemistry, v.6, n.1 p.77-90, 2014. 
ENOCH, D. A. ; YANG, H.; ALIYU S.H.; MICALLEF, C. The changing 
epidemiology of invasive fungal infections. Methods in Molecular Biology, 
v. 1508, p. 17–65, 2017. 
FAVALESSA, O.C.; DE PAULA, D.A.; DUTRA, V.; NAKAZATO, L.; 

TADANO, T.; LAZERA MDOS, S.; WANKE, B.; TRILLES, L.; WALDEREZ 

SZESZS, M.;  SILVA, D.; HAHN, R.C. Molecular typing and in vitro antifungal 

susceptibility of Cryptococcus spp from patients in Midwest Brazil. The 

Journal of Infection in Developing Countries, v.8, n. 8, p.1037-43, 2014. 

FERREIRA, G. F. et al. Heteroresistance to Itraconazole Alters the 
Morphology and Increases the Virulence of Cryptococcus gattiii. 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 59, n. 8, p. 4600–4609, ago. 
2015. 
FERREIRA, G. F.; SANTOS, D. A. Heteroresistance and Fungi. Mycoses, 
v. 60, n. 9, p. 562– 568, set. 2017. 
FIRACATIVE, C. et al. The Status of Cryptococcosis in Latin America. 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 113, n. 7, 5 abr. 2018. 
LESTNER, J. et al. Experimental models of short courses of liposomal 
amphotericin b for induction therapy for cryptococcal meningitis. 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 61, n. 6, p. e00090-17, 
2017. 
MAY, R. C.; STONE, N. R. H.; WIESNER, D. L.; BICANIC, T.; NIELSEN, K. 
Cryptococcus: from environmental saprophyte to global pathogen. Nature 
Reviews, v.14, p. 106-117, 2016. 
MESA-ARANGO, A.C.; TREVIJANO-CONTADOR, N.; ROMÁN, E.; 

SÁNCHEZ-FRESNEDA, R.; CASAS, C.; HERRERO, E.; ARGÜELLES, J.C.;  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Favalessa%20OC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25116671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Paula%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25116671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dutra%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25116671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakazato%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25116671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tadano%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25116671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lazera%20Mdos%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25116671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wanke%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25116671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trilles%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25116671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walderez%20Szeszs%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25116671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walderez%20Szeszs%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25116671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silva%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25116671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hahn%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25116671
http://www.jidc.org/
http://www.jidc.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mesa-Arango%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25155595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trevijano-Contador%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25155595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rom%C3%A1n%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25155595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%A1nchez-Fresneda%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25155595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casas%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25155595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herrero%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25155595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arg%C3%BCelles%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25155595


MECANISMOS DE RESISTÊNCIA Cryptococcus spp.AOS ANTIFÚNGICOS 

ANFOTERICINA B, FLUCONAZOL E FLUCITOSINA 

317 
 

PLA, J.;  CUENCA-ESTRELLA, M.;  ZARAGOZA,  O. The production of 

reactive oxygen species is an universal action mechanism of Amphotericin B 

against pathogenic yeasts and contributes to the fungicidal effect of this drug: 

AMPHORES study. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 58, n.11,p. 

6627-38, 2014. 

NASRI, H. et al. Retrospective Study of Cryptococcal Meningitis With 
Elevated Minimum Inhibitory Concentration to Fluconazole in 
Immunocompromised Patients. Open Forum Infectious Diseases, v. 3, n. 
2, p. ofw076, abr. 2016. 
NUNES J.O.;  TSUJISAKI, R.A. S;  NUNES, M.O, et al. Cryptococcal 
meningitis epidemiology: 17 years of experience in a State of the Brazilian 
Pantanal. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical n.5, 

1v.4, p.485-492, 2018. 
NISHIKAWA, M. M. et al. Comparative Antifungal Susceptibility Analyses 
of Cryptococcus neoformans VNI and Cryptococcus gattiii VGII from the 
Brazilian Amazon Region by the Etest, Vitek 2, and the Clinical and 
Laboratory Standards Institute Broth Microdilution Methods. Medical 
Mycology, 17 jan. 2019. 
PAZARE, A. R. Cryptococcosis: The Ubiquitous Yeast. Journal of The 
Association of Physicians of India, v. 64, p. 11-13, 2016. 
PERFECT, J.R.; BICANIC, T. Cryptococcosis diagnosis and treatment: 
What do we know now. Fungal Genetics and Biology, v. 78, p. 49-54, 

2015. 
PERFECT, J. R. The antifungal pipeline: A reality check. Nature Reviews 
Drug Discovery, v. 16, n. 9, p. 603–616, 2017. 
RAJASINGHAM R, SMITH RM, PARK BJ, JARVIS JN, GOVENDER NP, 
CHILLER TM, DENNING, D.W; LOYSE, A.; BOULWARE, D.R. Global 
burden of disease of HIV-associated cryptococcal meningitis: an updated 
analysis. The Lancet infectious diseases., v. 17, n.8, 873-81, 2017. 
RODRIGUES, M. L. Neglected disease, neglected populations: the fight 
against Cryptococcus and cryptococcosis. Memórias do Instituto 
Oswaldo Cruz, v. 113, no 7, p. 7–8, 2018. 
SAGATOVA, A. A. et al. Triazole Resistance Mediated by Mutations of a 
Conserved Active Site Tyrosine in Fungal Lanosterol 14α-Demethylase. 
Scientific Reports, v. 6, n. 1, set. 2016. 
SANGLARD, D. Emerging Threats in Antifungal-Resistant Fungal 

Pathogens. Frontiers in Medicine, v. 3, 15 mar. 2016. 
SMITH, K. D. et al. Increased Antifungal Drug Resistance in Clinical 
Isolates of Cryptococcus neoformans in Uganda. Antimicrobial Agents 
and Chemotherapy, v. 59, n. 12, p. 7197–7204, dez. 2015. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pla%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25155595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cuenca-Estrella%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25155595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zaragoza%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25155595
http://aac.asm.org/


MECANISMOS DE RESISTÊNCIA Cryptococcus spp.AOS ANTIFÚNGICOS 

ANFOTERICINA B, FLUCONAZOL E FLUCITOSINA 

318 
 

STONE , NR; RHODES,  J;  FISHER, M.C;  MFINANGA, S;  KIVUYO, 

S; RUGEMALILA, J;  SEGAL, E. S; NEEDLEMAN , L; MOLLOY , S.F; 

KWON- CHUNG, J; HARRISON, T.S;  HOPE,  W;  BERMAN, J;  BICANIC,  

T. Dynamic ploidy changes drive fluconazole resistance in human 

cryptococcal meningitis. The Journal of Clinical Investigation, v.129, n.3, 

p.999-1014 , 2019. 

WHO. Guidelines on the diagnosis, prevention and management of 
cryptococcal disease in HIV-infected adults, adolescents and children: 
supplement to the 2016 consolidated guidelines on the use of 
antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. Geneva: 
World Health Organization,51p, mar.2018.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stone%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rhodes%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fisher%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mfinanga%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kivuyo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kivuyo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rugemalila%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Segal%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Needleman%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molloy%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrison%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hope%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bicanic%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bicanic%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30688656


ÓLEOS ESSENCIAIS COM ATIVIDADE SOBRE BIOFILME PRODUZIDO POR 

Candida spp. 

319 
 

CAPÍTULO 18 
 

ÓLEOS ESSENCIAIS COM ATIVIDADE 
SOBRE BIOFILME PRODUZIDO POR 

Candida spp. 
 

Tales Natan Freitas da SILVA¹ 

Thassyo Hesdras de Negreiros BELARMINO¹ 

Arielly Cristina Soares OLIVEIRA² 

Antônia Isla Carvalho Teixeira CAVALCANTE² 

Egberto Santos CARMO³ 
¹Graduando do curso de Farmácia, Unidade 

Acadêmica de Saúde, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina 

Grande; ²Graduanda do curso de Farmácia, Universidade Federal de Campina Grande; 

³Orientador/Professor do CES/UFCG. 

tales.freitas1@yahoo.com.br 

 

RESUMO: a candidíase apresenta-se como uma infecção 
fúngica superficial ou profunda causada por leveduras 
pertencentes ao gênero Candida. É a infecção fúngica 
oportunista mais comum, sendo Candida albicans a espécie 
mais comum causadora de infecção no ser humano, 
principalmente em pacientes imunocomprometidos. A formação 
de biofilme é o que mais preocupa nestas leveduras, por ser um 
importante fator de virulência para a sobrevivência desta 
espécie.  O presente estudo teve como objetivo realizar um 
levantamento da literatura sobre a atividade antifúngica de 
óleos essenciais extraídos de plantas contra a formação do 
biofilme em espécies de Candida. Foi realizado um 
levantamento da literatura através das bases de dados 
PubMed, SciELO e Google scholar, no período de 2014 a 2019 
e foi consultado o site Patentlnspiration® para análise de dados 
de patentes. Seis artigos científicos sobre o tema foram 
utilizados e fizeram parte do estudo. Dezessete plantas foram 
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citadas nos artigos analisados e dessas plantas, dez foram 
analisadas na construção dos resultados para este artigo, 
dentre as quais todas apresentaram atividade antifúngica frente 
ao biofilme formado por diferentes espécies de Candida. 
Conclusão: Observou-se que as plantas medicinais estudadas 
apresentaram significativa atividade antifúngica frente a 
espécies dessa levedura, sendo assim uma solução no 
combate do biofilme, tendo pesquisas sendo desenvolvidas a 
respeito do assunto em várias partes do globo.  
Palavras-chave: Candida. Biofilme. Óleos Essenciais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Os fungos podem ser encontrados em diversos 

ambientes, dispersos através da água, vento e fazendo parte 

do solo, vegetais, seres humanos e outros animais. Cobrindo 

uma grande área do planeta Terra, algumas espécies são 

capazes de causar doenças ao homem. A infecção ocorre por 

meio da ingestão ou inoculação-direta, como também pela 

inalação. O diagnóstico ideal é por meio da descoberta do fungo 

com o exame micológico direto, microcultivo em lâminas ou 

metabolitos por testes químicos e cultura em meios seletivos 

(FAJARDO et al., 2017).  

Nas últimas décadas, a prevalência de infecções 

fúngicas tem crescido em uma curva muito acentuada, 

principalmente em indivíduos imunodeprimidos, o que mostra 

ser um grande problema de saúde pública (ALVES et al., 2019). 

Para evidenciar isso, cerca de 65% de portadores de HIV e 80% 

dos pacientes com AIDS são infectados pela Candida (SERRA 

et al., 2018).  

Historicamente as infecções fúngicas provenientes de 

leveduras do gênero Candida são as mais frequentes, podendo 
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causar desde micoses superficiais até casos invasivos 

(COUTINHO et al., 2015). Existe cerca de 200 espécies 

diferentes, as quais, colonizam inúmeros locais do corpo, como 

dobras das peles, orofaringe, vagina, intestino e cavidade bucal. 

Os agentes mais assíduos no desenvolvimento da candidíase 

são Candida albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata, 

C. guilliermondii e C. dubliniensis (COUTINHO et al., 2015).  

A capacidade das espécies de Candida causarem 

doenças está relacionada principalmente a mecanismos que 

envolvem diferentes fatores de virulência que incluem a 

transição morfológica entre leveduras e hifas, capacidade de se 

defenderem contra o sistema imunológico hospedeiro (DE 

TOLEDO et al., 2016). Uma das características mais marcantes 

das infecções por Candida é a formação de comunidades 

microbianas ligadas à superfície de dispositivos e implantes, 

como cateteres, próteses de voz, marca-passos, próteses, 

lentes de contato, apresentam sérios riscos de problemas 

funcionais e médicos que acabam trazendo aumento 

substancial dos custos de saúde gerados por prolongamentos 

hospitalares, revisão de cirurgias, remakes frequentes de 

próteses, além de trazer riscos para a vida humana (SAHAL et 

al., 2019).   

O biofilme é uma estrutura rígida formada por uma 

comunidade de bactérias que geram uma matriz de estrutura 

polimérica extracelular constituída de proteínas, lipídios, 

polissacarídeos, DNAs e outras macromoléculas. Seu 

desenvolvimento acontece por meio de uma série de etapas, 

primeiramente, ocorre o contato inicial, no qual, o fungo se 

anexa na superfície, em seguida existe a formação de 

pequenas colônias unidas que irão passar pelo processo de 
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maturação para formar a estrutura do biofilme, que finaliza com 

a dispersão do biofilme (BENINCÁ et al., 2018).  

O desenvolvimento de biofilmes por Candida spp. é uma 

condição de virulência que gera um ambiente de permanência 

e sobrevivência para as células. Estas combinações de biofilme 

manifestam propriedades fenotípicas diferentes das células no 

estado planctônico, com isso, demonstra uma resistência maior 

aos agentes antimicrobiais, contribuindo para a elevação das 

taxas de mortalidade relacionadas a infecções por Candida spp. 

(BARBOSA et al., 2019).   

Os antifúngicos mais usados no tratamento de 

candidíases são fluconazol, anfotericina B e terbinafina, 

contudo, esses fármacos causam inúmeros efeitos adversos 

por serem hepatotóxicos e nefrotóxicos, ademais, os pacientes 

imunocomprometidos obtém uma resposta lenta e com 

inúmeras limitações terapêuticas, como interação de 

medicamentos, biodisponibilidade insuficiente e o mecanismo 

de ação fungistático (ALVES et al., 2019). Assim, o uso de 

plantas medicinais pode ser bastante útil como uma medida 

terapêutica por ser de baixo custo e apresentar grande eficácia, 

além disso, também é fácil de ser obtida pela própria população 

(FREIRE et al., 2016).  

Do modo que os seres humanos lutam contra infecções 

para preservar sua vida, os microrganismos também precisam 

manter sua vida evitando o efeito de drogas antifúngicas usadas 

no tratamento de micoses. O aparecimento de cepas 

resistentes às drogas antifúngicas existentes é inevitável; 

precisamos de novas drogas antifúngicas para o tratamento de 

infecções causadas por fungos com resistência intrínseca ou 

desenvolvida aos antifúngicos atuais. Além da resistência, 

surgem outros problemas, como um número restrito de 
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compostos antifúngicos efetivos, e, para a maioria deles, o 

mecanismo de ação fungistático, alta toxicidade, muitas 

interações medicamentosas e biodisponibilidade insuficiente 

(PINTO et al., 2017).   

O interesse em preparações antimicrobianas naturais, 

como extratos e óleos essenciais vem crescendo nos últimos 

anos. A atividade biológica e eficácia dos óleos essenciais são 

dependes da qualidade e quantidade da substância ativa 

contida na matéria-prima material, que, por sua vez, depende 

de vários fatores, como variedade, gênero e qualidade, 

condições de cultivo (clima, solo e fertilização), época da 

colheita das plantas e a maneira como o óleo essencial 

armazenado é produzido. A inibição do crescimento de cepas 

bacterianas e fúngicas está relacionado à compostos voláteis 

contidos em óleos e à sensibilidade dos microrganismos 

(BIALOŃ et al., 2014). 

Portanto, devido à necessidade de novas alternativas de 

tratamento, o uso de plantas medicinais na forma de extratos 

purificados, óleos ou compostos bioativos tem sido alvo de 

muitas pesquisas nos últimos anos, com o objetivo de descobrir 

compostos efetivos contra esses organismos resistentes e que 

possuam uma menor toxicidade ao hospedeiro (BONI; FEIRIA; 

HOFLING, 2017). 

Óleos essenciais são misturas complexas de metabólitos 

secundários de plantas que têm uma pressão de vapor 

relativamente alta, são pouco solúveis em água e são 

conhecidos por exercer uma infinidade de efeitos biológicos, 

dentre eles, a atividade anti-Candida (FEYAERTS et al., 2018). 

Os óleos essenciais também são importantes para a 

sobrevivência do vegetal, agindo contra microrganismos, 

segundo bases científicas, aproximadamente 60% dos óleos 
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tem caráter antifúngico e 35%, antimicrobiano (MAIA et al., 

2015).  

Plantas medicinais possuem diversas propriedades 

bioquímicas, possuindo a capacidade de combater diversos 

microrganismo por meio de óleos essenciais. No presente 

estudo, foi realizado levantamento bibliográfico sobre o uso de 

óleos essenciais no combate ao biofilme formado por candida. 

Compilando informações sobre seus possíveis benefícios 

medicinais usando o banco de dados do site PatentInspiration®. 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma 

pesquisa bibliográfica acerca do efeito de diversos óleos 

essenciais na inibição de biofilmes produzidos por espécies de 

Candida, bem como realizar uma um monitoramento 

tecnológico fundamentado em informações vindas de 

documentos de patentes presentes na plataforma online 

PatentInspiration® com o intuito de analisar o número de 

patentes registradas em relação à esse tema, aumentando a 

relevância do mesmo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O seguinte trabalho apresenta um estudo documental e 

descritivo, tanto qualitativo como quantitativo. Trata-se de uma 

revisão integrativa, em que foi realizado um levantamento de 

dados através da literatura relacionada ao tema a ser abordado, 

assim sendo possível compilar uma síntese de conhecimento 

sobre o mesmo. Neste sentido buscando uma análise criteriosa 

e ampla da literatura, a fim de colaborar para discussão dos 

métodos e resultados obtidos, além de disponibilizar dados para 

futuros trabalhos. 
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A revisão integrativa de literatura é um método que tem 

como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas 

sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada 

e abrangente. É denominada integrativa porque fornece 

informações mais amplas sobre um assunto ou problema, 

contribuindo para a construção do conhecimento. Deste modo, 

o revisor/pesquisador pode elaborar uma revisão integrativa 

com diferentes finalidades, podendo ser direcionada para a 

definição de conceitos, revisão de teorias ou análise 

metodológica dos estudos incluídos de um tópico particular. 

Esse método permite a inclusão simultânea de pesquisa quase-

experimental e experimental, combinando dados de literatura 

teórica e empírica, proporcionando compreensão mais 

completa do tema de interesse (ERCOLE; MELO; 

ALCOFORADO, 2014). 

A presente revisão foi realizada entre agosto e setembro 

de 2019. Nessa pesquisa foram incluídos artigos publicados ao 

longo de um período de 5 anos (2014 a 2019) com pequenas 

exceções que representam 10% dos artigos com data inferiores 

a cinco anos de publicação mas possuem relevância no meio 

acadêmico, utilizando-se as bases de dados sciELO (Scientific 

Eletronic Library Online), PubMed (Medical Published servisse 

of the U.S. National Library of Medicine) e Google Scholar.  

Para tanto, foram utilizadas palavras-chave que 

abordassem o tema referente à formação de biofilmes por 

Candida e sua relação com óleos essenciais. Foram 

pesquisadas diferentes combinações em português e na sua 

respectiva tradução para o inglês: (1) Candida albicans; (2) 

Candida SPP; (3) Biofilmes; (4) Óleos essenciais; (5) 

Resistência; (6) Atividade Antifúngica. Dentre os critérios de 

inclusão dos artigos, foram: o tempo de publicação, sendo 
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considerados os anos de 2014 à 2019, foram inseridos também 

os artigos que se adequaram ao tema proposto, utilizando óleos 

essenciais como objeto de estudo, para análise de sua 

atividade antifúngica frente às espécies de Candida, os artigos 

que não se enquadraram aos critérios de inclusão foram 

excluídos da pesquisa. 

A escolha de materiais foi realizada partindo das leituras 

dos títulos e resumos, tendo como principal foco na seleção de 

estudos com conteúdo voltado para pesquisas no campo da 

microbiologia. Os dados coletados foram organizados e 

expostos de forma a evidenciar os objetivos deste trabalho, de 

forma contextualizada e atualizada. 

 Após a pesquisa inicial nas bases de dados foi 

montando uma estratégia de busca eletrônica.  Relacionando 

trinta e dois trabalhos científicos, os quais foram aplicados os 

critérios de inclusão e exclusão, sendo então selecionados vinte 

e sete artigos considerando a sua estreita relação com o 

objetivo do trabalho. Foram pesquisados em cinco bancos de 

dados digitais: SciELO, PubMed, Google Scholar, MEDLINE e 

LILACS. Entretanto apenas em três foram encontrados 

trabalhos recentes e sucintos sobre o tema abortado, pelo 

banco de dados SciELO foram encontrados quinze trabalhos. 

Pelo PubMed foram encontrados dezesseis trabalhos e pelo 

Google Scholar foram encontrados três trabalhos, totalizando: 

trinta e quatro trabalhos científicos, mas foram encontrados 

artigos presentes em mais de um banco de dados destinatário, 

assim foi desconsiderado, no qual dois foram encontrados nos 

três bancos de dados, e dois outros  artigo foram encontrados 

em dois bancos de dados, sendo esses quatro  artigos não 

específicos de cada plataforma foi considerado apenas um de 

cada, chegando a ser usados de fato vinte e oito. 
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Foi realizado um monitoramento tecnológico tendo como 

fundamentalismo informações vindas de documentos de 

patentes presentes na plataforma online PatentInspiration® 

com o intuito de realizar um levantamento histórico dos registros 

de patentes envolvendo a Candida spp. E óleos essenciais e 

seus princípios ativos ao redor do mundo.  

A plataforma PatentInspiration® é um site que além de 

possuir um banco de dados extenso e rico armazenado na 

nuvem com sessenta e nove milhões de patentes englobando 

diversos produtos, pesquisas e processos científicos. Possui 

uma interfase dinâmica e intuitiva, trazendo recursos 

tradicionais de pesquisas, além do modo automatizado de 

análise textual e gráficos e mapas, possuindo alta confiabilidade 

entre os profissionais de todas as áreas científicas e 

acessibilidade. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Pelo levantamento bibliográfico foram encontrados vinte 

e oito artigos, porém seis atenderam aos critérios de inclusão, 

nos quais dezessete óleos essenciais foram descritos, quanto 

a atividade antifúngica frente à Candida no combate da 

formação de biofilme. A análise dos artigos permitiu elencar 

alguns resultados bastante satisfatórios para a concretização 

deste estudo. De acordo com a literatura consultada, os óleos 

essenciais demonstraram ser um importante alvo de estudos, 

refletindo a necessidade de um aprofundamento no que diz 

respeito às propriedades, aos constituintes e ao mecanismo 

destes compostos.  

Os óleos essenciais destacados nesse estudo foram 

extraídos pelos autores, dos espécimes botânicos 
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especificados na tabela 1. Como pode-se observar, nesta 

pesquisa, a maior parte das plantas pertencem à família 

Lamiaceae.  

Cerca de 60 famílias de plantas possuem espécies 

produtoras de óleos essenciais. As famílias Apiaceae, 

Lamiaceae, Poaceae, Rutaceae e Myrtaceae são grandes 

produtoras de óleos essenciais com aplicações medicinais e 

industriais (SANTANA, 2016). 

 

Tabela 1. Espécimes botânicos de onde foram analisados pelos 

autores os óleos essenciais para determinação da atividade 

antifúngica sobre cepas de Candida. 

Espécie Família Nome Popular 

Cinnamomum 

zeylanicum 

Lauraceae Caneleira-

verdadeira 

Citrus bergamia Rutaceae Laranja-

bergamota 

Citrus limonum Rutaceae Limão  

Cymbopogon 

winterianus 

Poaceae Citronela 

Cymbopogon 

citratus 

Poaceae Capim-santo 

Eucalyptus 

citriodora 

Myrtaceae Eucalipto-de-

cheiro citrino 

Eucalyptus globulus Myrtaceae Eucalipto-comum 

Lavandula 

angustifólia 

Lamiaceae Lavanda 

Melaleuca 

alternifolia 

Myrtaceae Árvore-do-chá 

Melissa officinalis Lamiaceae Erva-cidreira 
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Mentha piperita Lamiaceae Hortelã-Pimenta 

Mentha spicata Lamiaceae Hortelã-verde 

Myrtus communis Myrtaceae Murta 

Ocimum basilicum Lamiaceae Manjericão 

Ocimum 

gratissimum 

Lamiaceae Manjericão 

Pelargonium 

graveolens 

Geraniaceae _________ 

Salvia officinalis Lamiaceae Sálvia-comum 

Fonte: elaborado pelos autores 2019. 

 

Dentre os óleos essenciais analisados, foram obtidos 

resultados significativos ao objetivo desta pesquisa, como por 

exemplo: a adição de óleo essencial de hortelã pimenta 

(Mentha piperita) para a suspensão celular de C. albicans 

reduziu significativamente a proliferação da levedura. Sendo 

importante notar que mesmo em uma concentração muito baixa 

(1 μL/mL), o óleo essencial foi capaz de significativamente (p ≤ 

0,01) inibir o crescimento de C. albicans. Essa atividade se dá 

pelo fato de que o óleo essencial de Mentha piperita contém 

compostos voláteis que podem afetar o crescimento de C. 

albicans. Este efeito pode ser devido à presença de diferentes 

monoterpenos como mentol (32,93%), mentona (24,41%) e 1,8-

cineol (7,89%) que eram os compostos em maior quantidade 

neste óleo essencial. O estudo também analisou a questão do 

vapor do óleo essencial e foi constatado que o crescimento em 

óleo integro era menor do que o crescimento da Candida em 

meio ao vapor, afirmando assim a eficácia do óleo (BENZAID et 

al., 2019).  

Os óleos essenciais são produtos naturais, muitas vezes 

extraídos de plantas e frequentemente exibem atividades 
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antimicrobianas, antissépticas, anti-inflamatórias e 

antioxidantes. Tendo isso em vista, foram testados 12 tipos de 

óleos comerciais em duas cepas de Candida albicans. A cepa 

Candida albicans NYCY 1363 e a outra sendo C. albicans 

135BM2/94. Os óleos essenciais comerciais que inibiram o 

crescimento nas concentrações mais baixas foram os de erva-

cidreira (Melissa officinalis) e o geraniol extraído de Geranium 

herbarum, enquanto os óleos de murta (Myrtus communis) e 

sálvia (Salvia officinalis) tiveram o menor potencial fungistático 

(p < 0, 1). A CIM (Concentração Inibitória Mínima) destes óleos 

foi bastante satisfatória, sendo a de Melissa officinalis 0,5g/l e a 

do Geranium herbarum que foi de 0,6 g/L (SERRA et al., 2018).

 Em outro artigo, foram analisados apenas os óleos 

essenciais de Eucalyptus citriodora e Eucalyptus globulus, 

contra a formação de biofilme na cepa de Candida albicans 

MYA-2876. Comparado ao grupo controle não tratado, o 

biofilme em formação de Candida albicans tratado com E. 

citriodora teve uma baixa atividade metabólica com uma 

concentração de 1mg/mL, com 7,2% da viabilidade celular do 

biofilme. No tratamento com E. globulus em uma concentração 

de 4mg/mL, apresentou 10, 7% de viabilidade. Além disso, 

comparado ao grupo controle (não tratado), o biofilme de 

Candida albicans maturo mostrou uma atividade metabólica 

reduzida com viabilidade celular de 14,1% frente à 

concentração de E. citriodora de 0,5 mg/mL e para uma 

concentração de 8 mg/L de E. globulus, a viabilidade celular foi 

de 9,9%, tendo sido demonstrada também a eficácia destes 

dois óleos (BARBOSA et al., 2019). 

Cymbopogon citratus é uma grama tropical com folhas 

finas e longas. Pertence à família Poaceae. É conhecida como 

uma das plantas medicinais e aromáticas mais importantes 
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cultivadas principalmente por seu óleo essencial em regiões 

tropicais e subtropicais da Ásia, América do Sul e África. Foi 

relatado que vários compostos químicos no óleo essencial de 

C. citratus possuem propriedades antibacterianas, antifúngicas 

e analgésicas (SAHAL et al., 2019). 

No estudo do óleo essencial de Cympopogon citratus, O 

óleo essencial de C. citratus a 0,062% apresentou atividade 

antimicrobiana contra biofilmes formados por C. albicans 

isolados ou em associação, bem como também apresentou 

atividade antimicrobiana a 0,5% contra biofilmes formados por 

S. aureus e S. mutans isolados ou em associação. Nas 

associações de C. albicans, S. aureus e S. mutans, a diferença 

não foi estatisticamente significante (p = 0,461) (ALMEIDA et 

al., 2013).  

Na avaliação da composição química do óleo essencial 

de Ocimum gratissimum (OEOg) foi evidenciado que o OEOg 

empregado no experimento contém como componentes 

majoritários Eugenol (51,84%) e 1,8-Cineol (23,81%), além de 

outros seis componentes minoritários. Para esse óleo 

essencial, a inibição dos fungos pode ser justificada pelo fato 

de ter uma grande porcentagem de eugenol, composto fenólico 

antisséptico de ação já comprovada (OLIVEIRA et al., 2016).  

O eugenol, componente fenólico antisséptico, é bastante 

atuante na inibição fúngica e está em alta porcentagem na 

Ocimum gratissimum, popularmente chamada de alfavaca-

cravo, constituindo cerca de 51,84% dos componentes da 

planta. Entretanto, não é excluído o fato de que existe, na 

verdade, um efeito sinérgico entre outros compostos como o 

timol e carvacrol apesar de estarem em baixa concentração. 

Uma característica importante na ação desses óleos é o caráter 

hidrofílico dos grupos funcionais e o caráter lipofílico da cadeia 
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de hidrocarboneto. Portanto, as leveduras do gênero Candida, 

são sensíveis ao óleo da Ocimum gratissimum, que possui uma 

atividade inibitória no contato das primeiras 4 horas já bastante 

elevado, sendo possível impedir o desenvolvimento de quase 

todas as cepas (OLIVEIRA et al., 2016; AGUIAR et al.,2015).  

Para o óleo essencial de limão (Citrus limonum) foram 

testados alguns óleos comerciais, limoneno, um terpeno 

monocíclico foi um dos principais componentes dos óleos 

essenciais de limão testados. No entanto, a atividade 

antimicrobiana se mostrou dependente do conteúdo de 

monoterpenos oxigenados, sendo assim, quanto maior o 

conteúdo, melhores efeitos fungicidas foram observados. Isso é 

algo confirmado na literatura. Os óleos essenciais Vera-Nord e 

Avicenna-Oil tiveram composição de 44,8 e 32,8% de 

monoterpenos oxigenados, respectivamente, e com isso 

apresentam potencial antifúngico contra C. albicans em toda a 

faixa de concentrações utilizadas pelos pesquisadores. Assim 

demonstrando que podem ser usados como preparações 

antifúngicas contra essa cepa de levedura. Já o óleo essencial 

da Aromatic Art, demonstrou ser menos eficaz no que diz 

respeito à inibição do crescimento de C. albicans (BIALOŃ et 

al., 2014). 

O conteúdo de substâncias voláteis no limão os óleos 

essenciais podem variar de 85 a 99%. A composição qualitativa 

- proporções entre o conteúdo monoterpenos, sesquiterpenos e 

seus derivados oxigenados podem vir a mudar. A maior 

concentração de substâncias voláteis em óleos essenciais de 

limão é observada em óleos produzidos a partir de fruta meio 

madura por causa da sua acidez que irá aumentar nesse 

período (BIALOŃ et al., 2014). 
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Os relatórios sobre a atividade biológica de óleo 

essencial de limão são ambíguos entrando em divergência em 

relatos, enquanto alguns dados da literatura recomendam que 

os efeitos de seu uso são bastante comuns, alguns outros 

relatam  como altamente eficaz, em outras fontes são relatadas 

diferenças nas propriedades fungicidas e bioquímicas, como  

potenciais do limão óleos essenciais podem ser devidos a 

variáveis qualitativas e composição quantitativa de óleos 

essenciais individuais e estão relacionados ao estágio de 

desenvolvimento da fruta antes da extração, condição a sua 

qualidade, bem como condições de cultivo das plantas (BIAŁOŃ 

et al., 2014). 

Dessa maneira, os óleos de plantas por serem 

essenciais na intermediação de mecanismos de defesa dos 

vegetais (BENZAID et al., 2019) e pelas suas propriedades 

antimicrobianas e antifúngicas, auxiliam no tratamento para o 

combate de microrganismo incluindo o Candida albicans. 

Sendo assim, o estudo dos óleos essenciais contra esta 

infecção fúngica é de extrema importância. A maior ou menor 

atividade biológica dos óleos essenciais tem se mostrado 

dependente da composição de seus constituintes químicos 

como citral, pineno, cineol, cariofileno, elemeno, furanodieno, 

limoneno, eugenol, eucaliptol, carvacrol e outros. Estes 

constituintes são responsáveis pelas propriedades 

antissépticas, antibacterianas, antifúngicas e antiparasíticas. O 

modo de extração dos princípios ativos pode influenciar 

significantemente na atividade antimicrobiana (FREIRE et al., 

2016). 

Outro fator importante durante a pesquisa, foram as 

observações feitas sobre os estudos tecnológicos e o número 

de patentes envolvendo o tema de interesse. Os estudos 
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prospectivos de tecnologia, buscam agregar valores de 

informações presente, transformando em conhecimento que 

possa ser subsidiar os tomadores de decisão e os formuladores 

de políticas na elaboração de oportunidades e de rumos futuros 

para diversas áreas, visando transformar por meio de simplificar 

e facilitar novas decisões na organização de novas empreitadas 

tecnológicas (BATISTA et al.,2019; BARROS et al., 2019). 

O número de patentes tecnológicas envolvendo 

microbiologia vem aumentando com o passando do tempo, por 

meio da necessidade do mercado global para novos métodos 

de inibição. Por meio desse monitoramento aumenta a 

relevância desse tema e ajuda a instruir os pesquisadores no 

planejamento estratégico de ações futuras, na fundamentação 

de escolhas e na estruturação de futuros possíveis baseados 

em fatos presentes, assim como, estimular ou precaver 

tendências de investimentos, produtos e processos que 

impactam no seu desenvolvimento de novos produtos 

(BATISTA et al.,2019; BARROS et al., 2019). 

Monitoramento tecnológico foi feito através do banco de 

dados da plataforma Patentlnspiration®, foram obtidos como 

resultados cinquenta mil trezentos e quatorze registrados nos 

últimos vinte anos (2000 – 2019) em nível mundial, sendo 

pesquisadas seguintes palavras-chaves: “Candida albicans”, 

“essential oil” e “biofilme”. 

Na figura 1 foram distribuídos no mapa mundo, países 

com patentes registradas, possuindo cinquenta e um países 

englobados, dentre eles os Estados Unidos está na liderança 

com oito mil seiscentos e noventa e um registros em seguida 

está a China com cinco mil e oitocentos e cinco registros e na 

terceira colocação está o Japão com cinco mil setecentos e 

vinte e três registros, mostrando que os países riscos possuem 
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mais interesse científico no tema comparados aos países 

subdesenvolvidos. 

Figura 1: Patentes sobre Candida albicans distribuídas por 

países. 

 

 
Fonte: imagem gerada pelo site Patentlnspiration® 2019. 

 

O Brasil registou centro e noventa e nove patentes 

relacionadas ao tema, mostrando a falta de investimentos na 

área, mesmo possuindo poucas patentes em comparação a 

países ricos, o Brasil se mantem no topo em relação aos outros 

países da América Latina, a Argentina por exemplo possui 

apenas dez registro e o México cento e trinta registros, 

afirmando ainda mais a questão financeira existente entre os 

países.  

Segundo o site Patentlnspiration®, o ano de maior 

número de patentes registradas nos últimos vintes anos foi o 

ano de dois mil e dezoito com seis mil e oitenta e seis registros, 

já o ano com menor número foi o ano de dois mil com apenas 

cento e trinta registros. Mostrando que com o aumento da 

resistência dos fungos, esforços estão sendo tomados no 



ÓLEOS ESSENCIAIS COM ATIVIDADE SOBRE BIOFILME PRODUZIDO POR 

Candida spp. 

336 
 

desenvolvimento de técnicas para combater Candida e biofilme 

usando plantas, principalmente seus óleos essenciais, que 

possuem grande gama de propriedades bioquímicas que 

podem combater fungos e seus malefícios para os seres 

humanos.  

Uma das patentes registadas em dois mil e dezenove 

sobre biofilme está armazenada no site Patentlnspiration® 

(2019), até a data do dia primeiro de novembro de dois mil e 

dezenove, foi criada pelos pesquisadores Sugiyama Mitsuru, 

Takigawa Hirofumi, Sasaki Kenji, Chiba Masashi e Kumagi 

Akira, com o  tema de inibição da formação de biofilme com 

composições inibidoras, que consiste em algumas etapas onde 

essa técnica não traz danos às tubulações ou dispositivos 

hospitalares sendo seguro para os seres humanos, o inibidor 

contém, como ingrediente ativo pelo menos um composto de 

quinona proveniente de algum óleo essencial, selecionado do 

grupo que consiste em hidroquinona substituída por um grupo 

hidroxil ou grupo alquil, adicionando em meio aquoso, trazendo 

assim uma inibição eficaz e segura para o uso nos hospitais. 

 

CONCLUSÃO 

  

O presente estudo, delineou revisar trabalhos científicos 

com finalidade de analisar os óleos essenciais contra biofilmes 

de Candida spp. A base de dados analisada, permitiu observar, 

a eficácia dos óleos essenciais de Cymbopogon citratus, 

Eucalyptus citriodora, Eucalyptus globulus, Geranium 

herbarum, Melissa officinalis, Mentha piperita, Myrtus 

communis, Ocimum gratissimum, Salvia officinalis e Citrus 

limonum, todos os óleos essenciais demonstraram ser eficazes 

contra cepas de Candida, dentre os resultados, um dos mais 
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satisfatórios foi o de Mentha piperita, cujo óleo demonstrou que 

mesmo numa concentração muito baixa (1 μL/mL), foi capaz de 

significativamente inibir o crescimento de C. albicans. No que 

diz respeito às patentes, foi demostrado que vem crescendo o 

número de pesquisas científicas sobre o tema, principalmente 

entre países desenvolvidos, que demostra o nível de interesse 

no combate a Candida, trazendo inovações e menos custos e 

riscos, mostrando a evolução das pesquisas. 
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RESUMO: A Infecção do Trato Urinário (ITU) é a  colonização 
microbiana e invasão tissular de algum sítio do trato genito-
urinário, sendo capaz de ultrapassar a capacidade defensiva do 
hospedeiro e causar infecção. A crescente resistência das 
bactérias  aos antimicrobianos dificulta o tratamento das ITUs. 
O objetivo consiste em identificar as principais bactérias 
causadoras de ITU de um laboratório de Análises Clínicas em 
Campina Grande – PB e sua resistência aos antimicrobianos. 
Realizou-se uma pesquisa transversal, descritiva-exploratória, 
prospectiva com abordagem quantitativa, no período de Janeiro 
a Setembro de 2018. Para o estudo semeou-se a urina nos 
meios de cultura Agar EMB e Cled com alça calibrada de 1 µL. 
Identificou-se as bactérias Gram-negativas e positivas e fez-se 
testes de sensibilidade das bactérias aos antimicrobianos 
(Kirby&Bauer). Foi observado maior frequência de ITUs em 
mulheres, com 82% (180), onde Escherichia coli foi a bactéria 
mais prevalente, com 69% (680), apresentando maior 
resistência à ampicilina, 79,3% (539), seguido de 
sulfametoxazol/trimetoprima, com 56,2% (382), tetraciclina com 
52,5% (357) e piperaciclina com 51% (347). Evidenciou-se 
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também a presença de bacteriúria sem piúria para a maioria das 
bactérias isoladas. Conclui-se que a elevada resistência das 
bactérias aos antibióticos e a ausência de piúria na maioria dos 
pacientes com ITU alertam para a importância da realização de 
uroculturas com antibiograma  para diagnóstico e tratamento 
efetivos das ITUs. 
Palavras-chave:  ITU. Resistência bacteriana. Piúria. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Infecção do Trato Urinário (ITU) é definida como  

colonização microbiana e invasão tissular de algum sítio do 

trato genito-urinário, sendo capaz de ultrapassar a capacidade 

defensiva do hospedeiro e causar lesão. Todas as porções do 

trato genito-urinário têm a possibilidade de serem infectadas: a 

bexiga, o rim, a pelve renal, os ureteres, a uretra, a próstata e o 

epidídimo. O termo ITU abrange uma variedade de entidades 

clínicas e podem ser classificadas de acordo com a localização 

anatômica da infecção: das vias baixas, como cistite, uretrite, 

epididimite, orquite e prostatite, e das vias altas, como 

pielonefrite. (RESENDE et al., 2016). 

 O trato urinário normal é estéril, contudo, ao ser invadido 

por microrganismos passa a sofrer um processo infeccioso, 

dando origem à infecção urinária. A ITU pode ser evidenciada 

desde a colonização assintomática da urina até a invasão 

bacteriana dos tecidos de qualquer uma das estruturas do 

sistema urinário. (SOUZA et al., 2017). 

 Uma grande diversidade de microrganismos pode invadir 

o trato urinário através da uretra, tais como bactérias, fungos e 
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vírus, sendo a maioria das ITUs causadas por bactérias Gram-

negativas. Os principais agentes causadores relacionados são 

os bacilos Gram-negativos da família Enterobacteriaceae, em 

especial a Escherichia coli (E.coli), responsável por 80 a 90% 

dos casos. (SILVA et al., 2017).  

 Durante o primeiro ano de vida, as ITUs acomentem 

principalmente o gênero masculino, por causa das 

malformações congênitas. A partir dessa fase, durante a 

infância e principalmente durante a fase pré-escolar, o índice de 

acometimento de ITUs em meninas é dez vezes maior do que 

em meninos. As mulheres grávidas e pacientes 

imunodeprimidos (diabéticos, portadores de esclerose múltipla, 

HIV, entre outros) também apresentam alta susceptibilidade ao 

desenvolvimento de ITUs. (LIMA, 2017).  

 O diagnóstico de ITU é feito com base em dados clínicos 

e laboratoriais. O exame simples de urina é composto por 

exame físico-químico e sedimentoscopia, que indicam reações 

inflamatórias e/ou infecciosas. (FONSECA et al., 2016). 

 Nas ITUs, a avaliação química que auxilia o diagnóstico 

da infecção é realizada com a fita da urina, a qual pode detectar 

presença de nitrito que caracteriza a existência de 

Enterobactérias na urina, pois estas são as únicas bactérias 

capazes de converter nitrato a nitrito. Apesar da 

sedimentoscopia também ser útil para a verificação de fatores 

que indicam inflamação ou infecção, como presença  leucócitos 

(piócitos), não é suficiente para diagnosticar ITUs. A urocultura, 

portanto, é considerada o método padrão-ouro para a 

realização do diagnóstico de ITU, pois este método permite não 
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apenas a indicação da ocorrência de ITU, mas também seu 

agente causador, além do perfil de resistência da bactéria aos 

antimicrobianos.(FONSECA et al, 2016).      

Considerando a possibilidade da ausência de piúria em 

exames de urina simples, em indivíduos com ITUs, o presente 

trabalho alerta para a importância da realização de uroculturas 

com antibiograma  para diagnóstico e tratamento eficazes  de 

ITUs. O conhecimento do perfil de resistência das bactérias 

mais isoladas em nossa região contribui para um melhor 

direcionamento na indicação de antimicrobianos, diante de 

eventuais impossibilidades para realização de uroculturas, em 

tratamentos empíricos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

        

          O trabalho foi realizado no Centro de Hematologia e 

Análises Clínicas – HEMOCLIN - em Campina Grande-PB, 

através de uma pesquisa histórico-documental, de janeiro a 

setembro de 2018, sendo avaliadas 3.821 uroculturas.  

  Utilizou-se os meios de cultura Ágar EMB (OXOID) e 

Ágar CLED ou Brolacin (OXOID) para realização da urocultura 

e Ágar Mueller Hinton (OXOID) para a realização do 

antibiograma.  

  O paciente  foi orientado a realizar a limpeza da região 

perineal e genital antes da coleta  do jato médio da urina  em 

frascos estéreis fornecidos pelo laboratório. O ideal é que fosse 

obtida a primeira urina da manhã ou a que se apresentasse 

retida na bexiga por período igual ou superior a três horas. 

  Para o semeio em Ágar EMB e em Ágar CLED utilizou-

se a técnica da alça calibrada: mergulhou-se uma alça 
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calibrada de 1 µL na amostra de urina não diluída de forma que 

fosse possível preencher o espaço destinado ao carreamento 

da urina. Fez-se um traço vertical destinado ao depósito da 

urina no meio e traços horizontais pela técnica de esgotamento. 

Considerou-se positiva a cultura que apresentou quantidade de 

colônias > 100.000 UFC/mL de urina. 

  Para identificação das bactérias Gram-negativas 

crescidas nos citados meios, fez-se testes bioquímicos. Para 

as bactérias Gram-positivas, foram realizados testes de 

coagulase e novobiocina. 

  Para a realização do antibiograma foi utilizado o meio 

Ágar Mueller Hinton, sendo realizado por meio da técnica de 

disco-difusão de Kirby&Bauer. 

  Também realizou-se a sedimentoscopia da urina, com 

ênfase na contagem de piócitos. O aparecimento de 

quantidade > a 8 piócitos por campo foi  considerado 

significativo para o diagnóstico de infecção.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Das 3.821 uroculturas estudadas, 26% (981) 

apresentaram resultado positivo, ou seja, apresentaram 

crescimento bacteriano acima de 100.000 UFC/mL (Unidades 

Formadoras de Colônia por mililitro), e 74% (2.840) 

apresentaram resultado negativo, como demonstrado na Figura 

1. 
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Figura 1. Uroculturas realizadas no Hemoclin entre os meses 

de janeiro a setembro de 2018. 

 
Fonte: Hemoclin, 2018 

 

Segundo Machado, Wilhelm e Luchese (2017), de 

10.586 amostras de urocultura analisadas em um laboratório de 

análises clínicas no Rio Grande do Sul, apenas 13,2% foram 

positivas. No presente  trabalho, houve um número mais 

elevado de infecções (26%), o que pode estar relacionado às 

altas temperaturas em nossa região que favorece o crescimento 

bacteriano em comparação com as baixas temperaturas no Rio 

Grande do Sul. O número elevado de resultados negativos em 

ambos os trabalhos podem ser justificados pelo fato de muitos 

pacientes procurarem o laboratório de análises clínicas apenas 

para controle do tratamento, após uso de antimicrobianos. 
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Figura 2. Infecção urinária de acordo com os gêneros feminino 

e masculino 

 
Fonte: Hemoclin, 2018 

 

Conforme resultados da Figura 2, há predominância de 

infecção urinária em pessoas do gênero feminino, 

correspondente a 82% (801) e, em relação às pessoas do 

gênero masculino, correspondente a 18% (180).  

Em um laboratório de análises clínicas, de 1397 amostas 

de urinas positivas para ITU, 88,3% ocorreram em indivíduos 

do gênero feminino e  11,7% de indivíduos do gênero 

masculino, o que condiz com os resultados obtidos no presente 

estudo. (Machado, Wilhelm e Luchese (2017), 

O fato da infecção urinária ser mais frequente no gênero 

feminino está relacionado com fatores intrínsecos do aparelho 

genital feminino, como tamanho da uretra (a uretra feminina é 

menor que a masculina) e exposição maior à colonização de 

microrganismos da flora intestinal. (FONSECA el al., 2016). 

 Infecções em mulheres grávidas são mais frequentes e 

preocupantes, pois nesse período há compressão e diminuição 

da contração da bexiga, aumento da eliminação de glicose na 

urina e da possibilidade de ocorrência de germes (provenientes 
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de outras partes do organismo) nos rins, devido ao aumento da 

circulação sanguínea que normalmente ocorre durante a 

gravidez. Os sintomas variam desde nenhum, no caso da 

bacteriúria assintomática (5 a 10% das grávidas), até febre e 

mal-estar generalizados com pielonefrite aguda, ou seja, na 

pelve renal (1 a 2%), passando por sintomas que se confundem 

com os próprios da gravidez na cistite. Os antimicrobianos e as 

possibilidades profiláticas para as gestantes são restritos, 

principalmente devido à toxicidade e às consequências dessas 

drogas para o feto. (ALMEIDA; ALVES, 2016). 

A Figura 3 demonstra que há predominância de ITUs na 

faixa etária acima de 60 anos. De 981 pacientes com cultura 

positiva, 37% (361) se apresentaram em faixa etária acima de 

60 anos, seguidos dos com idade de 31 a 60 anos com 29% 

(287) e de 16 a 30 anos com 22% (215). Com menor freqüência 

nas faixas etárias de 7 a 15 anos, 6% (54), e de 0 a 6 anos, 6% 

(64). 

 

Figura 3. Infecções urinárias de acordo com a faixa etária. 

 
Fonte: Hemoclin, 2018 
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Em pesquisa de Alves et al. (2018), realizada no Rio de 

Janeiro, de 196 uroculturas avaliadas, houve predominância de 

indivíduos na faixa etária mais elevada, entre 60 e 90 anos, 

corroborando com os dados do presente trabalho. 

A prevalência de ITU em idosos pode estar associada a 

fatores de risco como diabetes mellitus, incontinência e 

retenção urinária. Em mulheres idosas pode estar associada a 

mudanças na microbiota vaginal e à redução de estrogênios, 

que favorecem o crescimento de bactérias Gram-negativas. 

Idosos e crianças abaixo de 6 anos são susceptíveis às ITUs 

em função de alterações em seus sistemas imunológicos, 

(PÓVOA et al., 2019). No presente estudo, houve prevalência 

destas infecções em idosos. 

A Figura 4 demonstra que o microrganismo 

predominantemente isolado em ITUs foi Escherichia coli, 

representando 69% (680) dos resultados, seguido de 

Enterococcus faecalis com 6% (57), Proteus mirabilis com 6% 

(56), Klebsiella oxytoca com 4% (42), Proteus vulgaris com 4% 

(36), Pseudomonas aeruginosa com 4% (35) e Streptococcus 

viridans com 2% (24). 
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Figura 4. Agentes etiológicos de ITUs dos pacientes  

estudados. 

 
Fonte: Hemoclin, 2018 

  

Escherichia coli é uma bactéria comensal presente nos 

intestinos humanos. A proximidade anatômica do ânus com a 

uretra, o principal ponto de entrada dos patógenos urinários, faz 

com que este microrganismo seja uma fonte significativa de 

ITUs. (LIMA, et al., 2017). 

 Bortolotto et al.(2016), em Cascavel-PR, também 

encontrou Escherichia coli como microrganismo mais frequente 

(70,8%), seguido de Klebsiella pneumoniae (10,4%) e 

Staphylococcus aureus (8%). 

Escherichia coli, juntamente com Klebsiella pneumoniae, 

Proteus mirabilis e Enterococcus faecalis são microrganismos 

que residem no intestino humano, o que facilita o acesso à 

bexiga pela curta uretra feminina. (FONSECA el al., 2016). 
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Tabela 1. Resistência das bactérias isoladas em ITUs. 

 Bactérias 

Antibióticos 
E. 

coli 

E. 

faecalis 

Pseudomonas 

spp. 

Staphylococcus 

spp. 

S. 

viridans 

CIP-G 25,4% - - - - 

CFX 27,6% 57,9% - 40,0% 18,5% 

NOR 34,3% 15,8% 20,0% 25,0% - 

PIP 51,0% 84,2% 94,2% 65,0% 74,1% 

NAL 50,7% 82,5% 94,3% 65,0% 48,1% 

CFO 20,1% - - - - 

CAZ 3,2% - 11,4% - - 

CFL 37,0% - - - 55,6% 

COM 0,9% - 8,6% - - 

AMC 20,1% 15,8% 94,2% 10,0% 40,7% 

CRO 10,9% 42,1% 97,1% 30,0% 14,8% 

AMP 79,3% 21,1% - 10,0% 22,2% 

IPM 1,5% - 2,9% - - 

NIT 16,8% 17,5% 94,2% 10,0% 18,5% 

GEN 16,2% - 11,4% 5,0% - 

TET 52,5% 38,6% - 40,0% 33,3% 

SUT 56,2% - - 15,0% - 

CLO 22,5% 10,5% 9,4% 15,0% 11,1% 

ATM 13,8% - - - - 

CIP - 12,3% 17,1% ´20% - 

LEV - 66,7% 17,1% - 3,7% 

PEN - 21,1% - - 22,2% 

RIF - 3,5% - - - 

PPT - - 5,7% - - 

MER - - 8,6% - - 

AT - - 31,4% - - 

AMI - - 8,6% - - 

CTX - - - 35% - 

MFX - - - 5% - 

CLI - - - 20% - 
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AZI - - - 55% - 

AZT - - - 45% - 

OFX - - - - 3,70% 

LNZ - - - - 11,10% 

ERI - - - - 18,50% 

VAN - - - - 11,10% 

Fonte: Hemoclin, 2018 

 

CIP-G: ciprofloxacino/gentamicina, CFX: cefalexina, NOR: norfloxacino, PIP: ácido 

pipemídico, NAL: ácido nalidíxico, CFO: cefoxitina, CAZ: ceftazidima, CFL: cefalotina, 

CPM: cefepime, AMC: amoxicilina/ácido clavulânico, CRO: ceftriaxona, AMP: 

ampicilina, IPM: imipenem, NIT: nitrofurantoína, GEN: gentamicina, TET: tetraciclina, 

SUT: sulfametoxazol/trimetoprim, CLO: cloranfenicol, ATM: aztreonan, CIP: 

ciprofloxacino, LEV: levofloxacino, PEN: penicilina, RIF: rifampicina, PPT: 

tazobactam, MER: meropenem, AT: anfotericina/tetraciclina, AMI: amicacina, CTX: 

cefotaxima, MFX: moxifloxacina, CLI: clindamicina, AZI: azitromicina, OFX: ofloxacin, 

LNZ: linezolida, ERI: eritromicina, VAN: vancomicina.  

 

Escherichia coli foi a bactéria mais isolada no presente 

trabalho. Na Tabela 1, observa-se o perfil de resistência de E. 

coli na urocultura de pacientes com ITU. De 680 antibiogramas 

de E. coli analisados neste trabalho, observou-se maior 

resistência à ampicilina, 79,3% (539), seguido de 

sulfametoxazol/trimetoprim, com 56,2% (382), tetraciclina com 

52,5% (357), piperaciclina com 51% (347), ácido nalidíxico com 

50,7% (345), cefalotina com 39,9% (271), norfloxacina com 

34,3% (233), cefalexina com 27,6% (188), 

ciprofloxacina/gentamicina com 25,4% (173), cloranfenicol com 

22,5% (153), cefoxitina com 20,1% (137), amoxicilina/ácido 

clavulânico com 20,1% (137), nitrofurantoína  com 16,8% (114), 

gentamicina com 16,2% (110), aztreonan com 13,8% (94), 

ceftriaxona com 10,9% (74), ceftazidima com 3,2% (22), 

imipenem com 1,5% (10) e cefepime com 0,9% (6). 
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Ainda na Tabela 1, é possível observar que Enterococcus 

faecalis, que foi o segundo agente etiológico mais isolado no 

presente trabalho, a partir das 57 uroculturas em que foi 

encontrado, houve maior resistência ao ácido pipemídico, com 

84,2% (48), ácido nalidíxico com 82,5% (47), levofloxacino com 

66,7% (38), cefalexina com 57,9% (33), ceftriaxona com 42,1% 

(24), tetraciclina com 38,6% (22), ampicilina com 21,1% (12), 

penicilina com 21,1% (12), nitrofurantoína com 17,5% (10), 

norfloxacino com 15,8% (9), ampicilina/ácido clavulânico com 

15,8% (9), ciprofloxacino com 12,3% (7), cloranfenicol com 

10,5% (6), rifampicina com 3,5% (2) e vancomicina com 0% (0). 

Segundo Augusto et al.(2016), em Fortaleza-CE, cepas 

de Escherichia coli demontraram resistência a 

Sulfametoxazol/trimetoprim de 50%, resultado próximo ao do 

presente trabalho, que foi de 56,2%. Já em relação à 

nitrofurantoína, a resistência apresentada no citado trabalho foi 

de a 3,6%, enquanto que no presente trabalho a resistência foi 

de 16,85%, cerca de 4 vezes maior. O mesmo aconteceu 

quanto à amoxicilina/ácido clavulânico, cuja resistência, 

descrita por Augusto et al.(2016), foi de 5,9%, e no presente 

trabalho, foi de de 20,1%. O uso de nitrofurantoína e 

amoxicilina/ácido clavulânico provavelmente é menor na região 

de Fortaleza-CE  que em Campina Grande-PB, o que pode 

contribuir para as baixas taxas de resistências, ou seja, quanto 

menos um antibiótico é utilizado, menos resistência as bactérias 

desenvolverão  a este antimicrobiano.  

No trabalho de Souza et al.(2017), no Rio Grande do Sul, 

Escherichia coli apresentou resistência ao norfloxacino de 

17,89%, enquanto no presente trabalho foi superior, de 34,3%.  

Para a cefalexina a resistência foi de 42,63%, superior ao do 

nosso trabalho, de 27,6%. A bactéria apresentou maior 
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resistência à cefalexina, de 27,6%, que à associação do β-

lactâmico com o inibidor da β-lactamase, de 20,1%. 

Segundo Miranda, Simões e Teixeira (2016), em 

pesquisa realizada em Itapemirim-ES, para Enterococcus 

faecalis, houve resistência ao ciprofloxacino de 22,61%, 

superior à apresentada na Tabela 1, de 12,3% para o mesmo 

antibiótico. 

Em pesquisa realizada por Carvalho (2015) em hospital 

do Rio Grande do Sul (RS), Enterococcus faecalis apresentou 

resistência ao norfloxacino de 100%, o que difere da presente 

pesquisa, que apresentou 15,8% de resistência. A alta 

resistência ao norfloxacino pode ocorrer pelo fato de ser um 

antibiótico com amplo espectro de ação, sendo amplamente 

utilizado na região. Em estudo realizado por Schell (2017), na 

Argentina, a resistência de Enterococcus faecalis à cefalexina 

foi de 81,8%, superior ao do presente  trabalho, de 57,9%. 

De todas as bactérias descritas na tabela 1, 

Pseudomonas aeruginosa apresentou maior resistência, com 

97,1% (34) para a ceftriaxona, 94,3% (33) para o ácido 

nalidíxico, 94,2% (33) para amoxicilina/ácido clavulânico, 

94,2% (33) para a nitrofurantoína,  94,2% (33) para o ácido 

pipemídico, 31,4% (11) para anfotericina/tetraciclina, 20,0% (7) 

para o norfloxacino, 17,1% (6) para o levofloxacino,  17,1% (6) 

para o ciprofloxacino, 11,4% (4) para ceftazidima, 11,4% (4) 

para gentamicina, 9,4% (5) para o cloranfenicol, 8,6% (3) para 

amicacina, 8,6% (3) para meropenem, 8,6% (3) para o 

cefepime, 5,7% (2) para o tazobactam e 2,9% (1) para 

imipenem. 

Pseudomonas aeruginosa apresenta resistência 

intrínseca mediada por β-lactamases e genes que codificam  

bombas de efluxo. É resistente a cefalosporinas, tetraciclina, 
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cloranfenicol e macrolídeos. Isso justifica a elevada resistência 

observada no trabalho para os β-lactâmicos ceftriaxona (97,1%) 

e amoxicilina/ácido clavulânico (94,2%). O ácido nalidíxico, com 

94,3% de resistência, e o ácido pipemídico, com 94,2%, são 

quinolonas de primeira geração, tendo baixa atividade contra 

Pseudomonas aeruginosa. Para a nitrofurantoína a resistência 

foi de 94,2%,um nitroimidazólico com pouca atividade contra 

Pseudomonas aeruginosa. 

Observa-se, portanto, que o perfil de resistência 

adaptativa das bactérias varia de local para local, o que pode 

estar relacionado, entre outros fatores, com a frequência do uso 

dos antimicrobianos em cada região ou hospital, considerando 

que as quinolonas são os antibióticos de escolha para o 

tratamento das ITUs. 

Segundo Carvalho (2015), as quinolonas são os 

antibióticos mais utilizados para ITUs, como o norfloxacino, 

ciprofloxacino e levofloxacino, mas não é indicado para 

mulheres grávidas, por se depositarem nos ossos e dentes do 

feto e poderem ocasionar insuficiência hepática na mãe. 

O ácido nalidíxico, primeira quinolona descoberta, tem 

atividade principal contra bactérias Gram-negativas e baixa 

permeabilidade tecidual. Atualmente este antimicrobiano está 

em desuso. A adição do átomo de flúor à molécula originou as 

fluorquinolonas, com largo espectro de ação, alta absorção oral, 

baixa ligação às proteínas plasmáticas e longo tempo de meia 

vida, aumentando o tempo de ação desse antibiótico. O volume 

de distribuição apresenta níveis superiores aos plasmáticos no 

rim, próstata, fígado e pulmões. As concentrações das 

quinolonas são superiores às concentrações inibitórias mínimas 

dos germes mais frequentes na urina, fezes e bile. Essas 

características fazem com que  as quinolonas sejam um grupo 
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de antibióticos muito adequado para uso em ITUs. (PAIVA et 

al., 2018). 

 Porém, segundo informações recentes do Food and Drug 

Administration (2018), órgão dos Estados Unidos responsável 

pela segurança quanto ao consumo de medicamentos e 

alimentos, o uso frequente de fluorquinolonas está associado a 

efeitos colaterais em tendões, músculos, articulações, nervos e 

Sistema Nervoso Central e, por isso, deve ser utilizada apenas 

em infecções bacterianas graves, evidenciando o problema da 

sua utilização como fármaco de primeira escolha para ITUs. 

Poucas opções de antibióticos podem ser usadas por 

grávidas: as quinolonas podem ocasionar alterações na 

cartilagem e problemas no crescimento do feto e os 

aminoglicosídeos são nefrotóxicos e ototóxicos. Nesse caso, as 

cefalosporinas são mais indicadas para ITUs em grávidas. 

Os β-lactâmicos em geral são ativos contra os 

coliformes, mas as cefalosporinas atingem nível sérico superior 

e apresentam baixa toxicidade para a gestante e para o feto, 

sendo a cefalexina a cefalosporina mais usada durante a 

gravidez. A nitrofurantoína pode ser utilizada para ITU baixa, 

pois o nível de resistência a esses antibióticos ainda é baixo, 

podendo ser usada durante a gestação. (CARVALHO, 2015). 

Na gravidez, o tratamento farmacoterapêutico em dose 

única não é recomendado, sendo sugerido um tratamento de, 

no mínimo, sete dias. Os medicamentos indicados são 

cefalexina, amoxicilina, ampicilina, ceftriaxona e nitrofurantoína. 

O ciprofloxacino é utilizado apenas em casos graves de 

pielonefrite, devendo ser ministrado em ambiente hospitalar. 

(CARVALHO, 2015). 

Na Figura 5, observou-se que nas UTUs  causadas por 

Escherichia coli, a ausência de piúria foi observada em 46,5% 
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(456), seguida de Enterococcus faecalis com 4,3% (42), 

Proteus mirabilis com 4,3% (41), Klebsiella oxytoca com 3,2% 

(31), Pseudomonas aeruginosa com 2,8% (27), Proteus vulgaris 

com 2,5% (25), Streptococcus viridans com 1,9% (19), 

Staphylococcus saprophyticus com 1,1% (11) e outras bactérias 

com 2,0% (19), que isoladamente não apresentaram 

quantidade significativa.  

 

Figura 5. Relação entre  bactérias x ausência de piúria nas  

ITUs estudadas. 

 
Fonte: Hemoclin, 2018 

 

   Em pesquisa de Oliveira, et al. (2014) em um laboratório 

de análises clínicas em Goiás (GO), das infecções sem piúria, 

a principal bactéria encontrada foi E. coli, com 17,8%. No 

presente trabalho também é possível observar a prevalência da 

E. coli, com 46,5% de casos sem piúria. Na verdade, todas as 

outras bactérias isoladas no presente trabalho também 

surgiram com mais casos sem piúria que com piúria. 

Piúria (presença de piócitos na urina – leucócitos 

degenerados) geralmente surge como resposta do sistema 
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imunológico às bactérias invasoras e é observada por ocasião 

da realização da sedimentoscopia da urina analisada.  

Entretanto, no presente trabalho, em alguns casos, o paciente 

apresentava  bacteriúria sem piúria. 

  A explicação para a ausência de piúria em alguns casos 

de ITUs por E. coli tem fundamento imunológico. A resposta 

imunológica consiste na capacidade de combater as infecções, 

se auto reconhecer e estabelecer harmonia com os 

microrganismos comensais. Na fagocitose, a bactéria se liga ao 

receptor IgG, que apresenta a bactéria ao receptor CD16, 

presentes nos neutrófilos, macrófagos e outras células imunes, 

ocorrendo a fagocitose. E.coli pode se ligar diretamente ao 

CD16 por meio da proteína WzxE, induzindo a sinalização 

inibitória nas células imunes, o que, além de inibir a fagocitose, 

diminui a produção de espécies reativas de oxigênio e citocinas 

inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa. (BEPPLER 

et al., 2016).  

  A frequência elevada de ITUs sem piúria, no presente 

trabalho, é preocupante, pois muitos laboratórios de análises 

clínicas não realizam cultura da urina, notadamente em 

Campina Grande-PB, sendo as ITUs identificadas com base 

apenas na pesquisa de piúria observada na sedimentoscopia. 

Não havendo piúria, haverá um retardo para identificação da 

infecção e para o início do tratamento do paciente. Mais 

preocupante ainda são os casos de pacientes grávidas que, 

dificilmente apresentam a sintomatologia típica das ITUs, e seu 

tratamento pode ser baseado apenas na presença ou ausência 

da piúria na sedimentoscopia urinária. Não sendo constatada 

piúra no exame e, já que são poucos os laboratórios que 

realizam as culturas,  pode haver efetivamente uma ITU e, 

consequentemente, complicações em decorrência da 
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progressão da infecção, como por exemplo, baixo peso e 

anemia nos recém nascidos, paralisia cerebral, retardo mental 

e óbito perinatal, por infecção generalizada,  que ocorrem, 

principalmente, nos casos de pielonefrite. (ALMEIDA; ALVES, 

2016). 

 

Figura 6. Percentual de bacteriúria sem piúria de acordo com a 

faixa etária dos pacientes. 

 
Fonte: Hemoclin, 2018 

 

No gráfico 6, observa-se que, do total de 671 pacientes 

que apresentaram ITUs sem piúria, a maior prevalência ocorreu 

na faixa etária acima de 61 anos, com 35,5% (232), seguida de 

31 a 60 com 30,8% (201), 16 a 30 com 22,2% (145), 0 a 6 com 

5,8% (38) e de 7 a 15 com 5,7% (37). 

De fato, os idosos têm menor capacidade imunológica de 

responder às bactérias causadoras de ITUs, conforme 

demonstrado no gráfico 6 através da menor produção de 

piócitos por pacientes acima de 60 anos. A senescência celular 

ocorre por encurtamento dos telômeros devido à inatividade da 

telomerase, que impedem o reconhecimento de células 

danificadas. As evidências sugerem que os linfócitos podem 
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ativar a expressão da telomerase, evitando a senescência 

celular. O envelhecimento causa redução da expressão da 

telomerase, principalmente nos linfócitos T, diminuindo a 

atividade imune. O decréscimo da produção de linfócitos pode 

ser um dos fatores que explica a ausência de piúria nessa faixa 

etária. (KASAHARA, 2015).   

Finalmente, deve-se ressaltar que as ITUs são infecções 

frequentes que podem se agravar, levando o paciente à infeção 

generalizada e óbito.  Seu tratamento deve ser iniciado, sempre 

que possível, após a realização de diagnóstico microbiológico   

com cultura bacteriana seguida de teste de sensibilidade aos 

antimicrobianos, de forma a nortear correta e eficazmente a 

antibioticoterapia, evitando o uso de antibióticos ineficazes que 

favorecem o surgimento de cepas bacterianas  

multirresistentes. 

 

CONCLUSÕES 

 

  Das amostras analisadas no laboratório em questão, 26% 

apresentaram resultados de urocultura positivos, enquanto 74% 

apresentaram resultados negativos. A predominância das ITUs 

ocorreu em indivíduos do gênero feminino, no total de 82% 

mulheres para apenas 18% de homens.  

  As ITUs foram mais frequentes em indivíduos com idade 

acima de 61 anos, com 37%, havendo alta frequência também 

em pacientes em faixa etária de 31 a 60 anos, com 29%, e de 

16 a 30 anos, com 22%. 

  Das bactérias causadoras de ITUs, Escherichia coli foi 

predominante. Para esta espécie, a resistência foi maior aos 

antibióticos ampicilina, com 79,3% de resistência, e 

sulfametoxazol/trimetoprima com 56,2%. 
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  A ausência de piúria ocorreu com maior freqüência para 

Escherichia coli, com percentual de 46,5% e foi mais freqüente 

na faixa etária acima de 61 anos, com 35,5% dos casos de ITUs 

sem piúria. 
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RESUMO: Sífilis é uma doença causada pelo Treponema 
pallidum, transmitida após relação sexual desprotegida e 
diagnosticada pelo teste VDRL. O objetivo deste estudo é 
descrever a imunopatogenicidade, resistência ao tratamento e 
analisar o panorama tecnológico do tratamento para a sífilis. Foi 
realizada através da busca nas bases Lilacs, periódico CAPES, 
PubMed, priorizando publicações recentes e pesquisa na base 
Derwent para analisar documentos de patentes sobre 
tratamento da doença. A infecção inicia após penetração do T. 
pallidum na pele, ativando células endoteliais, induzindo a 
expressão e regulação positiva de moléculas de adesão 
leucocitária, havendo recrutamento de leucócitos ao local da 
infecção. O tratamento é feito pela administração da benzetacil, 
que interfere na síntese do peptidoglicano, resultando com a 
entrada de água para a célula do micro-organismo, causando 
lise. Devido aos maus usos de antibióticos, entre outros favores, 
há incidência de cepas resistentes, diminuindo efeitos dos 
antimicrobianos, sendo necessário verificar o panomarama 
tecnológico mundial acerca do tratamento da sífilis e diante 
disto, foi encontrada 116 documentos de patentes. Os Estados 
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Unidos foi o país com maior número de depósitos e a empresa 
foi a Allergan. O período com mais pesquisas foi entre 2001-
2010 e o campo tecnológico de destaque foi Ciência médica ou 
veterinária; higiene. Contudo, é necessária ainda mais 
participação de pesquisadores brasileiros para desenvolver e 
analisar moléculas com atividade anti-Treponema. 
Palavras-chave: Treponema pallidum, antimicrobianos, 
inovação tecnológica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A sífilis é uma doença transmissível que interfere 

diretamente na saúde pública do brasileira (BINHARD; et al 

2018). O agente etiológico é o Treponema pallidum, uma 

bactéria Gram-negativa, morfologicamente helicoidal, medindo 

cerca de 0,10 a 0,18µm de diâmetro e 6 a 20µm de 

comprimento (TORTORA, 2017). 

A principal via de transmissão é a via sexual, mas 

também pode ser transmitida por transfusão sanguínea e por 

via vertical, em que a mãe infectada transmite a doença ao feto 

(SARACENI et al., 2017). A doença pode apresentar fases com 

características clínicas distintas, a fase  primária, secundária, 

latente e terciária (BRASIL, 2017).  

Os pacientes na fase primária, entre 10-90 dias após o 

contato, apresenta ferida única, normalmente sem 

sensibilidade, podendo estar acompanhada de ínguas na 

virilha. Na fase secundária, após o período de seis semanas a 

seis meses, o paciente pode apresentar febre, mal estar, dor de 

cabeça, ínguas e manchas sobre o corpo (essas geralmente 

não coçam) e na fase terciária, entre dois a 40 anos, o paciente 

costuma apresentar lesões cutânea, ósseas, cardiovasculares 

e neurológicas, podendo ir a óbito, e na fase latente, 

assintomática, sendo considerada recente se a infecção for até 
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dois anos, e tardia acima de dois anos, podendo ser 

interrompida apresentando sinais e sintomas da fase 

secundária ou terciária (BRASIL, 2018).  

Em 2017, os dados epidemiológicos fornecidos pelo 

Ministério da Saúde indicam em todos os cenários de infecções 

um aumento no número dos casos de sífilis no Brasil, na qual 

foi notificado um número total de 119.800 casos, 31,8% de 

aumento da sífilis adquirida, 16,4% na incidência de sífilis 

congênita, além da alta de 195 para 206 casos de óbitos 

registrados em comparação com o ano anterior. 

Regionalmente, 47,8% dos casos foi na Região Nordeste, 45% 

no Norte, 41% no Centro-Oeste, 34,2% no Sul  e 25,3% no 

Sudeste (BRASIL, 2018). 

É imprescindível detectar inicialmente a sífilis, além de 

aumentar a vigilância de novos casos, pois permitem não 

apenas minimizar as complicações das doenças, mas evitar 

casos subnotificados e permitir ações mais efetivas neste 

sentido (SOUZA; RODRIGUES; GOMES, 2018). 

Contudo, o objetivo do nosso trabalho foi descrever a 

imunopatogenicidade da sífilis, o tratamento e o mecanismo de 

resistência da doença, através das publicações nas bases de 

dados da literatura, além de descrever e analisar o panorama 

mundial e a produção tecnológica de tratamentos para a sífilis, 

com a realização de uma prospecção tecnológica a partir de 

documentos recuperados nas bases de patentes. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma busca na literatura nas bases Lilacs, 

Periódico CAPES, PubMed, com os descritores: “syphilis”, 

“treatment”, “antimicrobial”, “Treponema pallidum”, 
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“mecanismos de resistência”, priorizando os artigos dos últimos 

cinco anos (2015 a 2019), com a finalidade de descrever a 

patologia e a resistência ao tratamento da sífilis. 

Foi feita também uma busca de documentos de patentes, 

realizada pelo Derwent World Patents Index, que corresponde 

a base de dados de patentes da Clarivate Analytics, vinculada 

com a plataforma Web of Science. Importante mencionar que 

esta base de dados é constantemente atualizada, apresentando 

até o presente momento, mais de 70 milhões de documentos, e 

resgata documentos depositados em diferentes bancos de 

patentes, como Japan Patent Office (JPO), European Patent 

Office (EPO), World Intellectual Property Organization (WIPO), 

United States Patent and Trademark Office (USPTO), além de 

outros importantes escritórios de patentes do mundo. 

Foram utilizadas como descritores os termos: “syphilis” 

ou “Treponema pallidum” e “treatment”, e realizada a busca 

através do campo tópico, que resgata documentos de patentes 

cujo descritores estejam no título e/ou resumo e, por último, 

foram analisados todos os documentos existentes desde o 

primeiro depósito até o momento. 

Os critérios analisados individualmente em cada 

documento de patente foi o país, ano de depósito, instituição 

depositante e a classificação internacional de patentes. A 

ausência de documentos recentes pode ser justificada por 

corresponder ao período de sigilo, visto que é uma exigência 

legal que proíbe o acesso a documentos ainda não publicados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A bactéria T. pallidum apresenta pouca quantidade de 

padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), sendo 

as lipoproteínas os principais em sua membrana externa, 
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permitindo que haja a multiplicação local da bactéria, sofrendo 

repetidas ondas de disseminação. Apesar disso, o sistema 

imunológico é ativado, havendo o reconhecimento do patógeno 

pelos macrófagos teciduais e células dendíticas, estas últimas 

apresentam antígenos treponêmicos para as células T virgens, 

nos linfonodos, que após a ativação, estimulam as células B, 

tendo como consequência, o desencadeamento da resposta 

imune inata e adaptativa contra o agente patológico (BRAGA, 

2018). 

As lipoproteínas são responsáveis pelo mecanismo de 

evasão e da ativação do sistema imune. Inicialmente, as células 

endoteliais são ativadas por parte das lipoproteínas, 

aumentando a quimiotaxia, recrutando os leucócitos para o sítio 

da infecção, ativando a fagocitose, células dendríticas e 

macrófagos teciduais.  Contudo, a outra parte de lipoproteínas, 

responsáveis pela evasão, “fogem” dos fagócitos, infiltrando e 

alcançando locais isolados, incluindo a epiderme, o que pode 

ser um aspecto subestimado da resposta inata (PEELING et al., 

2017).  

Em estudo realizado in vitro, foi possível verificar que 

após a penetração do Treponema na pele ou mucosa, ocorre a 

ativação de células endoteliais, pelas lipoproteínas, induzindo a 

expressão novamente e a regulação positiva de moléculas de 

adesão leucocitária (ICAM-1, VCAM-1 e E-selectina pelas 

células endoteliais), e assim, recrutar os leucócitos para o local 

de infecção. As moléculas de adesão são responsáveis pelo 

processo de diapedese, que acontece nas etapas de rolagem, 

aderência e transmigração. As moléculas de adesão são da 

família selectinas mediadoras de adesões rápidas e transitórias, 

envolvidas na rolagem, enquanto que as integrinas, presentes 

na superfície dos leucócitos, integram seus ligantes, aderam 

firmes nas células endoteliais. Após os leucócitos se aderirem 
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na superfície endotelial, ocorre a migração leucocitária, entre as 

células ao nível das junções intercelulares e são atraídos pelas  

quimiocinas que estimulam o direcionamento dos leucócitos a 

seus gradientes químicos (CASAL; ARAÚJO, CORVELO, 2011; 

SUSO et al., 2018).  

Impostante mencionar que na resposta imune humoral, 

ocorre a opsonização do microrganismo, através de alguns 

epítopos, entretanto, não é eficaz na eliminação do agente 

patológico. Portanto, com a evolução da infecção há o aumento, 

gradativamente de anticorpos, dando início ao período de 

latência (PEELING et al., 2017). 

A resposta imune adaptativa-humoral é desencadeada 

quando anticorpos específicos ligam-se à proteínas presentes 

no T. palidum, estimulando o reconhecimento pelo macrófago, 

fagocitando a célula alvo. A resposta adaptativa-celular é 

desencadeada pelas células T previamente ativas, na qual 

estimula a ativação de macrófagos através da produção de IFN-

γ, ampliando a resposta contra o microrganismo. O mecanismo 

de produção de citocinas pró-inflamatórias forma TNF-α, IL-6, 

IL-12 e quimiocinas, como  CXCL10 e CXCL11 pelo macrófago 

ativado, produzindo as células da imunidade adaptativa 

(HAWLEY, 2017). 

Nas lesões primárias e secundárias, há uma aparente 

produção de interferon-γ (IFN-γ) e interleucina-2, que 

respectivamente, ativa os macrófagos e é responsável pela 

proliferação de células T helper (CD4+) e  células T citotóximcs 

(CD8+), os linfócitos TCD8+ atuam na lise celular do 

microrganismo, além da produção de citocinas pró-inflamatórias 

e dano tecidual (XU et al., 2017). 

Quando o diagnóstico confirma a presença do T. 

pallidum no paciente, como forma de cessar a infecção, inicia-

se o tratamento da sífilis, através da administração da penicilina 
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benzatina (benzetacil), que age interferindo na síntese do 

peptidoglicano, um dos componentes que constitui a parede 

celular da bactéria, possibilitando a entrada de água do meio 

extracelular, para o meio intracelular do microrganismo, 

causando a lise celular, destruindo-o (MEDEIROS et al., 2016).  

De acordo com o protocolo clínico das doenças 

sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde, o 

tratamento para a sífilis deve ser feito de acordo com a fase de 

evolução da doença, determinando a quantidade de doses 

ministradas e o exame laboratorial confirmatório do êxito do 

tratamento (BRASIL, 2018).  

Porém, devido aos maus usos de antibióticos, não 

adesão ao tratamento, interações com outros medicamentos, 

podem desencadear o surgimento de micro-organismos 

resistentes, e assim reduzir as opções de fármacos para o 

tratamento de doenças como a sífilis, causando um sério risco 

para a população e um grande problema de saúde pública 

(COSTA, 2016).  

Uma possibilidade de mecanismos de resistência capaz 

de afetar inúmeras classes de antibióticos, é a partir de traços 

genéticos existentes, devido a bactéria produzir enzimas que 

inativam ou degradam o antibiótico. Essas enzimas são 

responsáveis pela inclusão de grupos químicos a sítios 

suscetíveis da molécula de antibiótico, diminuindo a afinidade 

(BLAIR et al., 2015; COSTA, 2016). 

Por isso, é importante continuar estudando novas 

moléculas para o tratamento da sífilis, buscando encontrar 

novos antibióticos para combater o T. pallidum, então como 

forma de verificar as formulações anti-sífilis, foi feita uma busca 

no banco de patentes Derwent World Patents Index, para 

verificar o panorama tecnológico mundial acerca de patentes 

para tratar a sífilis.  
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Inicialmente, foi avaliado o número dos pedidos de 

patentes depositadas na base de dados de acordo com os 

termos utilizados. Foram encontrados muitos depósitos apenas 

com o termo “syphilis” (1915) ou “Treponema pallidum” (700) e, 

quando confrontados com o termo “antimicrobial” e “treatment”, 

reduziu-se o número de depósitos (116 documentos) (Tabela 

1). 

 

Tabela 1 – Número de patentes depositadas envolvendo os 

diferentes termos. 

Descritor Documentos 

“Syphilis” 1915 

“Treponema pallidum” 700 

“Syphilis” e “Treponema pallidum” 191 

“Treponema pallidum” e “treatment” 0 

“Syphilis” e “treatment” 32 

“Syphilis” e “antimicrobial” e “treatment” 116 

Fonte: Autor, 2019. 

 

O período de depósitos de documentos de patentes 

iniciou em 1987, com o primeiro depósito de formulação 

antimicrobiana anti-sífilis. Na década de 90, o número de 

documentos correspondeu a apenas 14,7% do número total de 

documentos encontrados. Já na primeira década do novo 

milênio (de 2001 a 2010), ocorreu significativo aumento de 

depósitos de patentes acerca de tratamento para a sífilis, 

correspondendo a 66,4% do número de documentos, sendo 

destaque o ano de 2008, demonstrando um interesse maior por 

parte dos pesquisadores sobre esse assunto nesta época. Na 

segunda década dos anos 2000, o número de documentos 

resgatados correspondeu a 18,9% do número total de 

depósitos. Na figura 1, pode ser observada detalhadamente a 
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ordem cronológica de documentos de patentes em todo o 

mundo. 

A OMS estimou-se que em 2008, aproximadamente 12 

milhões de pessoas haviam contraído a sífilis e 

aproximadamente 2 milhões seriam gestantes, é um dado 

preocupante visto que esta doença pode causar aborto 

espontâneo, morte neonatal, ou complicações como má 

formação, surdez, cegueira. No Brasil, a sífilis congênita incidiu 

em todo o território nacional, estimando cerca de 4,7 casos por 

mil nascidos vivos (CAZARIN et al., 2018). 

 

Figura 1 – Período de depósito do documento nas bases de 

patentes.  

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

O país majoritário com o número de patentes de 

formulações para tratar a sífilis foi os Estados Unidos, 

correspondendo a 92 documentos (Tabela 2). A Grã-Betânia 

também foi responsável por depositar patentes abordando o 

tratamento da sífilis, correspondendo a 8 documentos, seguido 

da Alemanha, correspondendo a 4 documentos, Organização 
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Europeia de Patentes, correspondendo a 3 documentos, China, 

África do Sul e Organização Mundial de Propriedade Intelectual, 

com 2 documentos depositados, Nova Zelândia, Austrália e 

Canadá, com apenas um documento depositado. 

 

Tabela 2 – País dos depositantes de patentes no banco de 

dados. 

País do depositante Depósitos 

US 92 

GB 8 

DE 4 

EP 3 

WO 2 

CN 2 

ZA 2 

NZ 1 

CA 1 

AU 1 

TOTAL 116 

Legenda: US – Estados Unidos, GB – Grã-Betânia, DE – Alemanha, EP – 

Organização Europeia de Patentes, WO - Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual, CN – China, ZA – África do Sul, NZ – Nova Zelândia, 

CA – Canadá, AU – Austrália. 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Dentre os países que lideram o atual cenário de 

inovações industriais, estão os Estados Unidos, a Alemanha, o 

Japão, além de disputarem o perfil e a configuração de novos 

paradigmas tecnológicos. Importante ressaltar que os Estados 

Unidos apoia-se na estratégia da indústria do futuro, investindo 

nas áreas de biotecnologia, materiais, química e energia, 

visando permanecer liderando a indústria (ARBIX et al., 2017). 

Isto justifica porque os Estados Unidos apareceram com o 
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maior número de documentos resgatados sobre formulações 

para o tratamento da sífilis nesta base de dados. 

Infelizmente, o Brasil não apareceu como depositor de 

patentes com formulações para o tratamento de sífilis, podendo 

ser justificada por se tratar de um país carente de tecnologia e 

longe da fronteira do conhecimento, sendo necessário 

investimento em pesquisa e desenvolvimento para 

contrabalançar a participação do investimento privado, além de 

investimento por parte do setor público em tecnologia e 

inovação para mudar o quadro de estagnação (OECD, 2015). 

O próximo critério analisado nos 116 documentos 

recuperados, foi o tipo de depositante, sendo as empresas o 

depositante majoritário (68%), em seguida, pesquisadores 

independentes (19%), universidades (7%) e por fim, instituto de 

pesquisa (6%). Houve uma diversidade de instituições com 

documentos depositados acerca de formulações com a 

finalidade tratar a sífilis, foram 83 instituições diferentes, porém 

a empresa que mais apresentou documentos no banco de 

dados, foi a empresa farmacêutica global americana Allergan 

INC, com 10 documentos. As empresas Helperby Therapeutics 

LTD e Abbott LAB depositaram 4 documentos, Harvard College 

e Astrazeneca UK LTD depositaram 3 documentos, a Pfizer 

LTD, Millennium Pharm INC, Synta Pharm, Nanobio CORP, 

Tetraphase Pharm INC e o pesquisador Greg e colaboradores, 

depositaram 2 documentos. 73 instituições e pesquisadores 

independentes depositaram apenas uma patente (Figura 2). 
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Figura 2 – Principais instituições depositantes de patentes 

relacionadas a formulações para tratar a sífilis. 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

Por fim, o último critério analisado nos 116 documentos 

recuperados, foi a Classificação Internacional de Patentes 

(CIP), apresentados tendências nas áreas tecnológicas 

concentradas significativamente na Seção A (Necessidades 

Humanas), devido a doença sífilis ser considerada uma doença 

sexualmente transmissível, sendo o tratamento o alvo de 

estudo de pesquisadores para atender as urgências humanas, 

também houve tendência na seção C (Química e metalúrgica) 

e na seção G (Física). 

 A finalidade da CIP é orientar nas buscas de documentos 

de patentes através dos escritórios de propriedade intelectual e 

de outros usuários, para poder criar novos produtos ou 

processos, além de avaliar a ação inventiva dos documentos 

técnicos nos bancos de patentes. As áreas são divididas em 

seções, subdivididas em subseções, classes, subclasses, 
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grupos e subgrupos, organizando as patentes de acordo com 

suas áreas (BRASIL, 2019). 

Os documentos de patentes foram classificados de 

acordo com a figura 3 e definidas no quadro 1 para cada código 

relacionada com a subclasse. A subclasse A61P, refere-se a 

“Atividade terapêutica específica de compostos químicos ou 

preparações medicinais”, foi a subclasse majoritária, seguida da 

classe A61K, que se refere a “Preparações para finalidades 

médicas, odontológicas ou higiênicas”. Importante mencionar 

que a maioria dos documentos apresentaram mais de um CIP, 

fato que explica o total de 2656 códigos para 116 patentes. 

 

Figura 3 – Documentos resgatados classificados de acordo 

com a Classificação Internacional de Patentes. 

 
Fonte: Autor, 2019. 
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Quadro 1 – Identificação dos códigos de classificação de 

patentes dos documentos apresentados em formulações para 

tratar a sífilis. 

Código 

CIP 
Definição 

A61P Atividade terapêutica específica de compostos químicos ou 

preparações medicinais 

A61K Preparações para finalidades médicas, odontológicas ou 

higiênicas 

C07K 

Peptídeos (peptídeos contendo anéis de β-lactama; 

dipeptídeos cíclicos não tendo em sua molécula qualquer 

outra ligação peptídica que não aquela que forma seu anel, 

p. ex. piperazina-2,5-dionas; alcaloides de ergot do tipo 

peptídeo cíclico; proteínas de célula simples, enzimas; 

processos de engenharia genética para obter peptídeos). 

C12N 

Micro-organismos ou enzimas; suas composiçôes (biocidas, 

repelentes ou atrativos de pestes, ou reguladores do 

crescimento de plantas contendo micro-organismos, vírus, 

fungos microbianos, enzimas, fermentados, ou substâncias 

produzidas por, ou extraídas de, micro-organismos ou 

material animal; preparado medicinais; fertilizantes. 

Propagação, conservação, ou manutenção de micro-

organismos; engenharia genética ou de mutações; meios de 

cultura (meios de ensaio microbiológico. 

C07D Compostos heterocíclicos (preparação de compostos 

macromoleculares 

A01N Conservação de corpos de seres humanos ou animais ou 

plantas ou partes dos mesmos; biocidas, p. ex. como 

desinfetantes, como pesticidas ou como herbicidas 

repelentes ou atrativos de pestes; reguladores do 

crescimento de plantas 

C12P Processos de fermentação ou processos que utilizam 

enzimas para sintetizar uma composição ou composto 

químico desejado ou para separar os ópticos de uma mistura 

racêmica 
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C07C Compostos acíclicos ou carbocíclicos (preparação de 

compostos macromoleculares; produção de compostos 

orgânicos por eletrólise ou eletroforese 

G01N Investigação ou análise dos materiais pela determinação de 

suas propriedades químicas ou físicas (processos de 

medição ou teste, outros que não ensaios imunológicos, 

envolvendo enzimas ou micro-organismos 

A61F Filtros implantáveis nos vasos sanguíneos; próteses; 

dispositivos que promovem desobstruçâo ou previnem 

colapso de estruturas tubulares do corpo, p. ex. stents; 

dispositivos ortopédicos, de enfermagem ou 

anticoncepcionais; fomentação; tratamento ou proteção dos 

olhos ou ouvidos; ataduras, curativos ou almofadas 

absorventes; estojos para primeiros socorros (prótese 

dentária) 

C07H Açúcares; seus derivados; nucleosídeos; nucleotídeos; 

ácidos nucleicos (derivados dos ácidos aldônicos ou 

sacarícos; ácidos aldônicos, ácidos sacáricos; cianidrinas; 

glicais; compostos de constituição desconhecida; 

polissacarídeos, seus derivados; DNA ou RNA concernentes 

à engenharia genética, vetores, p. ex. plasmídeos ou seu 

isolamento, preparação ou purificação; indústria do açúcar) 

C12Q Processos de medição ou ensaio envolvendo enzimas, 

ácidos nucleicos ou micro-organismos (imunoensaios); suas 

composições ou seus papéis de teste; processos de 

preparação dessas composições; controle responsivo a 

condições do meio nos processos microbiológicos ou 

enzimáticos 

A61L Métodos ou aparelhos para materiais esterilizares ou objetos 

em geral; desinfecção, esterilização ou desodorização do ar; 

aspectos químicos de ataduras, curativos, almofadas 

absorventes ou artigos cirúrgicos; materiais para ataduras, 

curativos, almofadas absorventes ou artigos surgical 

C07F Compostos acíclicos, carbocíclicos ou heterocíclicos 

contendo outros elementos que não o carbono, o hidrogênio, 

o halogênio, o nitrogênio, o enxofre, o selênio ou o telúrio 

(porfirinas contendo metais; compostos macromoleculares 
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C07J Esteroides (seco-esteroides) 

A01K Pecuária; tratamento de aves, peixes, insetos; piscicultura; 

criação ou reprodução de animais, não incluídos em outro 

local; novas criações de animais 

A01P Atividade de compostos químicos ou preparações biocidas, 

repelentes ou atrativos de pestas ou reguladores de 

crescimento de plantas 

Fonte: Adaptado de Wipo, 2019 

 

De acordo com os documentos apresentados e seus 

respectivos CIPs, sugerem que majoritariamente, as principais 

finalidades das patentes envolvendo formulações para tratar a 

sífilis, compreendendo principalmente interesses 

farmacêuticos, através dos setores Ciência médica ou 

veretinária; Higiene, na qual correspondem ao principal código 

A61P-31, que se refere a “Antiinfecciosos, i.e. antibióticos, 

antissépticos, quimioterapêuticos”, A61K-0, que se refere a 

“Preparações odontológicas”, A61P-29, que se refere a 

“Agentes analgésicos não-centrais, antipiréticos ou anti-

inflamatórios, p. ex. agentes antireumáticos; Fármacos 

antiinflamatórias não-esteroidais”. 

No entanto, foi possível verificar que os estudos acerca 

da doença sífilis apresentaram tratamentos eficazes para 

combater o Treponema pallidum, pois apresentaram um maior 

número de documentos de compostos orgênicos com 

finalidades terapêuticas antibióticas. 

 

CONCLUSÕES  

 

Após penetração na pele, o Treponema pallidum ativa 

células endoteliais, induzindo a expressão e regulação positiva 

de moléculas de adesão leucocitária, havendo recrutamento de 

leucócitos ao local da infecção. O tratamento é feito pela 
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administração da benzetacil, que interfere na síntese do 

peptidoglicano, resultando com a entrada de água para a célula 

do Treponema, causando lise. Devido aos maus usos de 

antibióticos, entre outros favores, há incidência de cepas 

resistentes, diminuindo efeitos dos antimicrobianos, sendo 

necessário continuar pesquisando novas alternativas para 

tratar esta doença. 

Contudo, foi possível verificar após busca na base de 

patentes, o primeiro depósito de formulações para tratar a sífilis 

ocorreu em 1987, sendo a primeira década dos anos 2000, o 

período de maior depósitos de patentes sobre esse tema. 

Majoritariamente, os Estados Unidos foi quem apresentou a 

maior quantidade de documentos, o principal inventor foi a 

empresa Allergan e o campo tecnológico de destaque, de 

acordo com a classificação CIP foi o setor Ciência médica ou 

veterinária; Higiene. 

Porém, diante do cenário de cepas bacterianas de 

Treponema pallidum resistentes, ainda é necessário continuar 

investindo em pesquisas para descobrir moléculas e 

formulações com atividade anti-Treponema, e deve-se 

impulsionar pesquisas no Brasil acerca deste tema, visto que 

não foi encontrada documentos de patentes brasileiras. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ARBIX, Glauco et al. O Brasil e a nova onda de manufatura avançada: o 

que aprender com Alemanha, China e Estados Unidos. Novos Estudos, n. 

109, p. 28-49, 2017. 

BINHARDI, M. F. B. et al. Diagnóstico laboratorial confirmatório da sífilis 

realizado no Instituto Adolfo Lutz de São José do Rio Preto. Arquivos de 

Ciências da Saúde, [S.l.], v. 25, n. 1, p. 6-7, abr. 2018. ISSN 2318-3691. 

Disponível em: 



SÍFILIS: DA IMUNOPATOGENICIDADE À PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

381 
 

<http://www.cienciasdasaude.famerp.br/index.php/racs/article/view/1169> 

Acesso em 26 fevereiro de 2019 

BLAIR, J. M. et al. Molecular Mechanisms of Antibiotic Resistance. Nature, 

v. 13, p. 42- 51, 2015. 

BRAGA, A. O. Aspectos gerais da infecção pela bactéria Treponema 

pallidum: uma revisão. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado). 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Biociências. 

Curso de Bacharelado em Biomedicina. 63fl. Natal – RN, 2018. 

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). 

Patentes. 2019. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em: 20 

set. 2019. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim 

epidemiológico - Sífilis. Brasília: Ministério da Saúde, v. 48, n. 36, 2017. 

disponível em : 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais. Manual Técnico 

para Diagnóstico da Sífilis. Brasília: Ministério da Saúde,  2018. 52 p. 

Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2016/manual-tecnico-

para-diagnostico-da-sifilis> Acesso em 26 de outubro 2019. 

CASAL, C. A. D.; ARAUJO, E. D. C.; CORVELO, T. C. D. O. Aspectos 

imunopatogênicos da sífilis materno-fetal: revisão deliteratura. Rev. para. 

med, 2012. 

CAZARIN, Kleber Tiago Luiz; MACIEL, Marjorie Ester Dias. Incidência de 

Sífilis Congênita no Brasil. Revista Saúde e Desenvolvimento, v. 12, n. 

10, p. 160-172, 2018. 

COSTA, A. L. P. Resistência Bacteriana aos Antibióticos: Uma 

Perspectiva Do Fenômeno Biológico, Suas Consequencias e 

Estratégias De Contenção. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Bacharelado). Universidade Federal do Amapá, Departamento de Ciências 

Biológicas e da Saúde, Curso de Ciências Biológicas. 63 fl. Macapá - AP, 

2016. 

HAWLEY, K.L. et al. IFNγ Enhances CD64-Potentiated Phagocytosis of 

Treponema pallidum Opsonized with Human Syphilitic Serum by Human 

Macrophages. Frontiers In Immunology, v. 8, p.1-18, 2017. 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/13/BE-2017-

038-Boletim-Sifilis-11-2017-publicacao-.pdf. Acesso em 27 de outubro de 

2019. 

http://www.cienciasdasaude.famerp.br/index.php/racs/article/view/1169
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2016/manual-tecnico-para-diagnostico-da-sifilis
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2016/manual-tecnico-para-diagnostico-da-sifilis


SÍFILIS: DA IMUNOPATOGENICIDADE À PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

382 
 

MEDEIROS, L. C. S. Acompanhamento farmacêutico de pacientes em 

tratamento de sífilis com penicilina benzatina em uma unidade da Estratégia 

de Saúde da Família, no município do Rio de Janeiro. Experiências 

Exitosas de Farmacêuticos no SUS, v. 4, n. 4, p. 55-60, 2016. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD 

Science, Technology and Industry Scoreboard 2015. Paris: OECD, 2015. 

Disponível em: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-

industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en#page1. Acesso em: 31 

out. 2019. 

PEELING et al, Syphilis. Nature Reviews Disease Primers, v. 3, n. 17073. 

2017. 

SARACENI, V. et al. Vigilância epidemiológica da transmissão vertical da 

sífilis: dados de seis unidades federativas no Brasil. Revista Panamericana 

de Salud Pública, v. 41, p. e44, 2017. 

SOUZA, O. B. S.; RODRIGUES, R. M.; GOMES, R. M. L. Análise 

epidemiológica de casos notificados de sífilis. Revista da Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica, v. 16, n. 2, p. 94-98, 2018. 

SUSO, M. T. G. et al. Infecciones por treponemas. Sífilis. Medicine-

Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, v. 12, n. 59, p. 

3435-3446, 2018. 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. Porto Alegre: 

Artmed, 12 ed, p. 757-760, 2017.  

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). WIPO IP 

Statistics Data Center, WIPO statistics database base. 2019. Disponível 

em: <https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent>. Acesso em: 31 

out. 2019. 

XU, M. et al. Treponema pallidum flagellins elicit proinflammatory cytokines 

from human monocytes via TLR5 signaling pathway. Immunobiology, v. 

222, n. 5, p. 709-718, 2017.



UTILIZAÇÃO DE TESTES DE SENSIBILIDADE E SUA IMPORTÂNCIA PARA A 

SELEÇÃO DE TERAPIA NO TRATAMENTO DE LISTERIA MONOCYTOGENES   e 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS.  

383 
 

CAPÍTULO 21  
 

UTILIZAÇÃO DE TESTES DE 
SENSIBILIDADE E SUA IMPORTÂNCIA 

PARA A SELEÇÃO DE TERAPIA NO 
TRATAMENTO DE LISTERIA 

MONOCYTOGENES   e STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS.  

 

Maria Gabriella da Silva Albuquerque BORGES¹,  

Júlia Vitória Barbosa DIAS², 

Maria Célia de Faria Maranhão AYRES², 

Adriana Paula Braz de SOUZA³, 
¹,²Graduandas do Curso de Biomedicina, UNINASSAU; ³Professora/Orientadora, UNINASSAU. 

mgabriellaalbuquerque@gmail.com 

 

RESUMO: O conhecimento do fenômeno de resistência 

bacteriana data do início da era microbiana. Com a introdução 

das primeiras substâncias químicas com finalidades 

terapêuticas, observou-se que determinadas populações 

bacterianas expostas a diferentes agentes sobreviviam a 

essa exposição. Os testes de sensibilidade são indicados para 

qualquer organismo responsável por um processo infeccioso, 

que exija terapia antimicrobiana. O presente artigo, tem por 

objetivo, sobressaltar a importância da realização dos testes de 

sensibilidade antibacteriana, frente aos patógenos L.isteria 

monocytogenes e Staphyococcus aureus, bem como, a possível 

eficácia do composto Vancomicina como terapia contra esses 
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patógenos. Foram inoculadas amostras em triplicata: duas de 

teste disco - difusão de Vancomicina, com inóculo de L. 

monocytogenes e S. aureus; e uma placa com método E-test, 

com o inóculo de S. aureus. A amostra de L. monocytogenes, 

apresentou halo de inibição ao composto Vancomicina. A 

amostra com a técnica de disco – difusão, contendo o inóculo 

de Staphylococcus aureus, apresentou halo de inibição na 

presença de Vancomicina. Contudo, a amostra representada 

pela técnica de E – test, não foi possível apresentar um 

resultado fidedigno. A utilização dos testes de sensibilidade é 

imprescindível para a determinação da eficácia de novos 

compostos, através da identificação da concentração 

inibitória mínima. As pesquisas têm buscado investigar novos 

alvos de agentes antimicrobianos.  

Palavras – chave: Testes de Sensibilidade. S. aureus. L.      

Monocytogenes. 

 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento do fenômeno de resistência 

bacteriana data do início da era microbiana. Com a introdução 

das primeiras substâncias químicas com finalidades 

terapêuticas, observou-se que determinadas populações 

bacterianas expostas a diferentes agentes sobreviviam a 

essa exposição (WELLER et al, 2015).  

Fleming, descobridor da penicilina, foi o primeiro a 

observar tal fenômeno em 1929. Hoje se sabe que espécies 

bacterianas podem apresentar duas formas de resistência, a 

natural ou intrínseca e a forma adquirida. A resistência 

https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lam.12516#lam12516-bib-0043
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bacteriana adquirida é sem dúvida a forma mais preocupante, 

essa é descrita em praticamente todas as espécies de 

bactérias e já são conhecidos muitos dos mecanismos 

envolvidos nesses processos. Sabe-se também, que a 

capacidade das bactérias serem resistentes a diferentes 

antibacterianos não é uma propriedade nova ou particular de 

determinada espécie (ESTRELA, 2018). 

O cultivo desses microrganismos é crucial para melhor 

entendimento e discussão acadêmica e científica, revelando 

informações sobre sua precedência, indicando meios 

profiláticos, simples e eficazes (RODRIGUES; WEISSMANN; 

TELLES; MELLO, 2016).  

A classificação fenotípica dos microrganismos 

encontrados, pode ser feita de acordo com a capacidade que 

os mesmos possuem de absorver a coloração de Gram, 

dividindo – os em: Gram-positivos e Gramnegativos. Os 

Gram-positivos são aqueles que possuem parede celular 

composta por um grande número de camadas principalmente 

de peptideoglicano exterior a membrana celular. Já os Gram-

negativos, possuem membrana interna e externa, sendo a 

camada peptideoglicana encontrada no espaço entre elas 

(MADIGAN et al., 2016).   

Segundo HOLANDA (2017), fatores como uso 

empírico de antibacterianos contribuem de forma 

considerável para o surgimento dos fenômenos de 

resistência. As bactérias têm a capacidade de se comunicar 

entre indivíduos da mesma espécie e ou de espécies 

diferentes, em que por meio dessa interação procariota ocorre 

a transferência de elementos genéticos móveis capazes de 
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modificar tanto a sua estrutura celular como levá-la a produzir 

substâncias capazes de neutralizar a ação dos 

antibacterianos.  

Vários são os mecanismos de resistência 

desenvolvidos, entre eles se destacam: a capacidade de 

reduzir purinas, impedindo a penetração do fármaco na célula 

bacteriana; a super expressão de bomba de efluxo, 

promovendo a expulsão do fármaco da célula bacteriana; a 

modificação de estruturas responsáveis pela formação da 

parede celular, como as proteínas ligadoras de penicilina 

(PBPs) e a produção de enzimas capazes de promover a 

hidrólise dos fármacos, como as betalactamases (HOLANDA, 

et al. 2017). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define 

Resistência Antimicrobinana (AMR) como a “capacidade de 

um microrganismo impedir a atuação de um antimicrobiano”. 

Como resultado, os tratamentos tornam-se ineficazes, e as 

infecções, persistentes e até incuráveis. Uma das barreiras 

existentes ao enfrentamento da Resistência Antimicrobinana 

(AMR) é a ausência de inovação - o desenvolvimento de novas 

tecnologias de saúde não tem acompanhado a velocidade da 

adaptação dos microrganismos. A resistência antimicrobiana 

também está relacionada à perda econômica por diminuição 

de produtividade. De acordo com o economista britânico Jim 

O’Neill, até 2050, dez milhões de óbitos anuais serão 

atribuídos à resistência antimicrobiana (OMS, 2018). 

O Staphylococcus aureus é uma bactéria esférica, do 

grupo dos cocos gram-positivos, freqüentemente encontrada 

na pele e nas fossas nasais de pessoas saudáveis. Entretanto 
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pode provocar doenças, que vão desde uma simples infecção 

(espinhas, furúnculos e celulites) até infecções graves 

(pneumonia, meningite, endocardite, síndrome do choque 

tóxico, septicemia e outras) (SCHECHTER; MARANGONI, 

1998). 

As bactérias resistentes aos antimicrobianos podem 

circular entre seres humanos e animais por meio da 

alimentação, da água e do meio ambiente, e sua transmissão 

é influenciada pelo comércio, pelas viagens e pelas migrações 

humana e animal (TORTORA, et al., 2012). 

O gênero Listeria consiste em um grupo de bactérias 

gram-positivas em forma de bastonete com 17 espécies 

conhecidas até o momento (WELLER et al, 2015).  

Entre estes, Listeria monocytogenes é o único que pode 

causar infecções graves em animais e humanos,  Listeria 

ivanovii tem sido relacionado como espécie patogênica 

preferencialmente a ruminantes  (ALLERBERGER; 

WAGNER, 2010 ).  O consumo de alimentos contaminados é 

a principal via de transmissão da listeriose humana epidêmica 

e esporádica (HOLANDA et al, 2017). 

Os testes de sensibilidade são indicados para qualquer 

organismo responsável por um processo infeccioso que exija 

terapia antimicrobiana, quando é impossível predizer a 

sensibilidade desse organismo, mesmo conhecendo a sua 

identificação. Os testes de sensibilidade são indicados com 

maior frequência, quando se acredita que o organismo 

causador pertence a uma espécie capaz de apresentar 

resistência aos agentes antimicrobianos normalmente 

usados. Diversos métodos laboratoriais podem ser utilizados 

https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lam.12516#lam12516-bib-0043
https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lam.12516#lam12516-bib-0001
https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lam.12516#lam12516-bib-0002
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para medir a sensibilidade in vitro das bactérias aos agentes 

antimicrobianos (NCCLS, 2003).  

O Teste de Sensibilidade Antibacteriano (TSA), fornece 

o padrão de susceptibilidade de uma espécie bacteriana 

frente a diferentes classes de antibacterianos. A escolha dos 

antibacterianos está diretamente associada com o tipo de 

organismo isolado. Existem 3 testes recomendados para a 

avaliação do perfil de sensibilidade bacteriano, são eles: 

testes de macrodiluição, E-test e difusão em ágar. As 

técnicas, apresentam como meta, traçar a Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) do fármaco capaz de destruir e/ou de 

impedir o crescimento bacteriano (ANVISA, 2018).  

O presente artigo, tem por objetivo, sobressaltar a 

importância da realização dos testes de sensibilidade 

antibacteriana (técnicas de macrodiluição, E-test e difusão 

em ágar) frente aos patógenos L. monocytogenes e S. 

aureus, bem como, a possível eficácia do composto 

Vancomicina como terapia contra esses patógenos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Foram inoculadas amostras em triplicata: duas de teste 

disco - difusão de Vancomicina, com inóculo de L. 

monocytogenes e S. aureus; e uma placa com método E-test, 

com o inóculo de S. aureus. As amostras foram incubadas a 

uma temperatura de 37ºC, em um período entre 18 - 24 horas 
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e inoculadas até obter uma turvação correspondente a 0,5 da 

escala de Mc Farland, ou seja, aproximadamente 10⁸UFC/ml. 

 

Figura 1. Fluxograma da Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

DISCO DIFUSÃO 

 

Esta técnica consistem em discos de antibióticos, que 

devem ser colocados de forma manual sobre a superfície do 

meio, com auxílio de pinça estéril, respeitando um 

distanciamento de 20mm um do outro. Passado o período de 

incubação, faz-se a medição do diâmetro da zona de inibição 
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do crescimento bacteriano ao redor de cada disco de 

antibiótico, caso esta seja formada (HOLANDA et al., 2017).  

É necessária obter uma turvação correspondente a 0,5 

da escala de Mc Farland. Isto significa que há 

aproximadamente 1,5 x 108    unidades formadoras de colônias 

(UFC)/mL. Independentemente do método de preparação do 

inóculo, antes da inoculação das placas, a turbidez da 

suspensão bacteriana deve ser mensurada com o auxílio de 

um turbidímetro ou de um cartão com listas (PROBAC, 2017). 

 

MACRODILUIÇÃO  

Esta técnica foi uma das primeiras a ser utilizada na 

avaliação da sensibilidade aos agentes antimicrobianos, e 

envolve a preparação de diluições seriadas e logarítmicas de 

antimicrobianos em um meio de cultura líquido, o qual permitirá 

o crescimento bacteriano (ANVISA, 2008).  

 

E-TEST 

O teste E (epsilômetro), é um método de difusão em 

gradiente que determina a sensibilidade e estima a 

concentração inibitória mínima (CIM). A tira plástica, colocada 

na superfície do ágar previamente inoculado com a bactéria-

teste, contém um gradiente crescente de concentração do 

antibiótico (TORTORA, et al., 2012). 

Este método é considerado inóculo independente e 

pode ser facilmente adaptado a diferentes condições que 
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possam favorecer a expressão da resistência bacteriana, e os 

meios e etapas de preparação do inóculo e da semeadura das 

placas são os mesmos utilizados para a técnica de disco-

difusão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A amostra de L. monocytogenes, figura 2, apresentou 

halo de inibição ao composto Vancomicina.  

A L. monocytogenes agente etiológico da listeriose, 

uma infecção grave, veiculada principalmente por alimentos, 

que ocasiona encefalites, septicemias, meningites e abortos 

(DUSSURGET; PIZARRO-CERDA; COSSART, 2004). Todas 

as cepas de L. monocytogenes são consideradas 

patogênicas ao homem, entretanto, há diferenças entre elas 

no potencial de virulência. 

 A dificuldade em eliminar esse microrganismo das 

indústrias é potencializada pelas condições de umidade, 

temperatura e presença de matéria orgânica, que aliadas à 

habilidade do patógeno em produzir biofilmes, podem 

desencadear a colonização de superfícies de equipamentos 

e utensílios (UHITIL et al., 2004). Diferentes fatores de 

virulência e mecanismos de patogenicidade atuam em L. 

monocytogenes , e uma variedade de proteínas de virulência 

foi descrita (LIU et al., 2007 ; De las HERAS et al., 2011 ).  

As cepas de L. monocytogenes são consideradas 

relativamente suscetíveis a uma ampla gama de antibióticos, 

https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lam.12516#lam12516-bib-0025
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embora nas últimas décadas tenha sido relatado um aumento 

geral na incidência de resistência antimicrobiana 

(CONTER et al, 2009; GRANIER et al., 2011; KOVACEVIC et 

al, 2013). 

 

Figura 2. Método Teste de disco - difusão com inóculo de L. 

monocytogenes. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A amostra com a técnica de disco – difusão (figura 3), 

contendo o inóculo de S. aureus, apresentou halo de inibição 

na presença de Vancomicina. Contudo, a amostra 

representada pela técnica de E-test, figura 4, não foi possível 

apresentar resultado fidedigno, no entanto, sabe-se que para 

determinação da sensibilidade é  colocada uma tira plástica na 

superfície do ágar previamente inoculado com a bactéria-

teste, onde o resultado é observado através de um gradiente 

https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lam.12516#lam12516-bib-0008
https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lam.12516#lam12516-bib-0017
https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lam.12516#lam12516-bib-0021
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crescente de concentração do antibiótico que determinará a 

CIM. 

A distribuição de S. aureus é muito ampla, visto que 

essa bactéria é significativamente capaz de resistir à 

dessecação e ao frio, podendo permanecer viável por longos 

períodos em partículas de poeira. Esse microrganismo pode 

ser encontrado no ambiente de circulação do ser humano, 

sendo o próprio homem seu principal reservatório, além de 

estar presente em diversas partes do corpo, como fossas 

nasais, garganta, intestinos e pele (BANNERMAN, et al, 

2003). 

O alto potencial infeccioso do S. aureus não está 

restrito apenas à sua facilidade de multiplicação e 

disseminação nos tecidos, mas também à produção de 

moléculas com grande poder patogênico, que incluem 

enzimas e toxinas (BRAUNWALD, et al, 2002).  

A resistência do S. aureus aos antibióticos tem sido 

desenvolvida por mutações em seus genes ou pela aquisição 

de genes de resistência de outras bactérias da mesma 

espécie. Embora o mecanismo de resistência do S. aureus 

contra a vancomicina não esteja bem esclarecido, acredita-se 

que esteja relacionado com o envolvimento do gene Van, que 

determina a resistência a essa droga em Enterococcus, que, 

provavelmente, é capaz de transmitir essa resistência, por 

meio de plasmídeos para o S. aureus, uma vez que esse 

fenômeno foi observado em laboratório (TIWARI; SEM; 

2006).   

 

Figura 3. Teste de disco - difusão com inóculo de S. aureus. 
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Fonte: Próprio autor.  

 

Figura 4. Método de E-test com inóculo de S. aureus. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

A suscetibilidade de um micro-organismo pode se 

alterar com o tempo, mesmo durante o tratamento com uma 
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droga específica. Assim, o médico precisa conhecer a 

sensibilidade do patógeno antes de iniciar um tratamento. 

Os testes são necessários somente quando a 

suscetibilidade não pode ser prevista ou quando problemas 

de resistência antimicrobiana se desenvolvem. 

 Diversos testes podem ser utilizados para indicar qual é 

o melhor agente quimioterápico para combater um patógeno 

específico. Entretanto, os médicos frequentemente não 

podem esperar pelos resultados de testes de sensibilidade, 

iniciando o tratamento com base em sua melhor estimativa, 

ou palpite, de qual patógeno provavelmente esteja causando 

a doença (TORTORA et al. 2012). Interpretar a categoria de 

sensibilidade de acordo com os critérios estabelecidos no 

documento do M100-S18 (CLSI, 2008). 

O teste de disco-difusão em ágar foi descrito em 1966 

por Bauer e Kirby, é um método simples e confiável. A técnica 

fornece um resultado qualitativo do potencial antibacteriano 

por meio da ausência, presença ou presença reduzida de um 

halo de inibição de crescimento (HOLANDA, et al. 2017). Os 

resultados desses testes auxiliam na seleção da terapia 

antimicrobiana mais adequada. Recomenda-se a realização 

de um controle de qualidade rigoroso, considerando-se que 

um grande número de variáveis pode afetar o teste de disco-

difusão (ANVISA, 2008).   

A técnica de disco difusão, é realizada através da 

avaliação da escala nefelométrica de Mc Farland,  figura 5 e 

6, que é o padrão de turvação para determinar a intensidade 

da multiplicação em meios de cultivo líquidos. O inóculo 
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bacteriano pode ser obtido por meio do método de 

crescimento ou da suspensão direta da colônia. 

 

Figura 5. Escala nefelométrica de Mc Farland 

 
Fonte: PROBAC, 2017. 

 

 

Figura 6. Indicação de referência da turbidez das amostras de 

acordo com a escala de Mc Farland.  

 
Fonte: BARONI, A.; FERNANDES, A. 

 

Os halos de inibição para cada antimicrobiano testado 

são interpretados nas categorias sensível, intermediário ou 

resistente, figura 7, de acordo com os critérios estabelecidos 
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pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI 2006, 

2008). 

 

Figura 7. Interpretação dos halos de inibição.  

 
Legenda: (A) e (D) sensíveis; (B), (C), (E) e (F) resistentes. 

 Fonte: HSP. 

 

As fitas reagentes de E-test identificam 

microrganismos resistentes, as tendências da resistência, e 

bactérias com padrões de resistência clinicamente 

relevantes emergentes, além de modificar os resultados 

categóricos, que são incompatíveis com os mecanismos de 

resistência (BIOMÉRIEUX, 2018). Apesar desta 

metodologia não ser padronizada pelo CLSI, por se tratar de 

um teste comercial, ele é aceito pela Food and Drug 

Administration e pela Sociedade Americana de 
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Microbiologia. Vários estudos demonstram que a CIM 

determinada pelo Etest® apresenta concordância com os 

métodos de ágar-diluição e microdiluição em caldo, 

geralmente apresentando uma variação permitida de ± 1 

diluição (ANVISA, 2008). 

 

Figura 8. Representação do teste de sensibilidade a 

antimicrobianos pela técnica de E-test. 

 
Fonte: LABC – HSP. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que, como a resistência aos antibióticos 

existentes, que possuem ação direcionada a uma amplitude 

limitada de alvos está em constante desenvolvimento, as 

pesquisas têm buscado investigar novos alvos de agentes 

antimicrobianos. A maioria dos antibióticos são produzidos 

por algum microrganismo, mas o interesse agora, consiste, 
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em antibióticos produzidos por plantas e animais, por 

apresentarem uma série de benefícios, entre eles, baixa 

toxicidade. Após os testes, verificou – se que o agente 

infeccioso L. monocytogenes é sensível ao composto 

Vancomicina, no entanto, a estirpe do microrganismo S. 

aureus, se mostrou resistente. A utilização dos testes de 

sensibilidade são imprescindíveis para a determinação da 

eficácia de compostos, através da identificação da 

concentração inibitória mínima. 
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RESUMO:  Staphylococcus aureus é um patógeno causador de 
uma ampla gama de infecções. Além disso, é uma espécie 
formadora de biofilmes, que são altamente resistentes às 
terapias antimicrobianas. O terpinen-4-ol é o constituinte 
majoritário do óleo essencial de Melaleuca alternifolia, o qual é 
historicamente utilizado com finalidade antimicrobiana. O 
objetivo do presente estudo foi avaliar a atividade antibacteriana 
e antibiofilme do terpinen-4-ol sobre linhagens de 
Staphylococcus aureus. Foram utilizadas as linhagens LM-40, 
LM-116, LM-349, LM-232, provenientes de isolados clínicos. As 
metodologias utilizadas foram: determinação da Concentração 
Inibitória Mínima (CIM), Concentração Bactericida Mínima 
(CBM) e da Concentração Inibitória Mínima de detecção de 
Biofilme (CIMB). O terpinen-4-ol apresentou boa atividade 
antibacteriana contra Staphylococcus aureus, apresentando 
CIM de 0,0625% (v/v) contra todas as linhagens utilizadas neste 
estudo. A CBM da substância foi de 0,125% (v/v) e os 
resultados sugerem que o fitoconstituinte atue de modo 
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bactericida. A atividade preliminar do terpinen-4-ol contra 
biofilme formado por S. aureus mostrou boa capacidade 
antibiofilme do terpeno, e a concentração inibitória mínima de 
detecção de biofilme foi de 0,5% (v/v). Embora tenha 
apresentado excelente atividade biológica, são necessários 
mais estudos para confirmar o potencial antibacteriano e 
antibiofilme do terpinen-4-ol, bem como para analisar sua 
eficácia e segurança de uso in vivo, afim de viabilizar seu uso 
na prática clínica.  
Palavras-chave: Terpinen-4-ol. Staphylococcus aureus. 

Biofilme. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Staphylococcus aureus é um patógeno humano 

responsável por uma ampla gama de infecções. Esta espécie é 

uma das principais causadoras de bacteremias e endocardites 

infecciosas, além de causar também infecções osteoarticulares, 

da pele e dos tecidos moles, pleuropulmonares e relacionadas 

a dispositivos médicos (TONG et al., 2015). A resistência de S. 

aureus a antibióticos comumente usados, especialmente aos 

beta-lactâmicos, o surgimento de cepas resistentes à meticilina 

e vancomicina, presença de elementos genéticos móveis 

envolvidos na transmissão de múltiplos genes de resistência a 

antibióticos, bem como uma grande variedade de fatores de 

virulência que S. aureus comumente expressa reforçam a 

ameaça à saúde apresentada por este micro-organismo 

(VENKATESH et al, 2018). 

 Em 2017 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

divulgou uma lista das mais importantes bactérias para as quais 

há necessidade urgente de que sejam desenvolvidos novos 

tratamentos. Os especialistas utilizaram como base para 

construção deste documento critérios como mortalidade, 
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prevalência da resistência e transmissibilidade. A lista foi 

dividida em três níveis de necessidade de desenvolvimento de 

antibióticos:  crítico, alto e médio. Compondo o grupo de alta 

prioridade estão S. aureus resistentes à meticilina e 

vancomicina. A OMS ressalta a importância de que sejam 

descobertos novos fármacos para que tenha-se opções 

terapêuticas a serem usadas em infecções causadas por tais 

micro-organismos resistentes (WHO, 2017). 

 Uma das razões que torna as infecções causadas por S. 

aureus mais delicadas em seu prognóstico e tratamento é a 

habilidade, já extensamente bem descrita na literatura, deste 

micro-organismo formar biofilmes. Geralmente, os biofilmes são 

definidos como uma comunidade de células envolvidas em uma 

matriz exopolimérica ligadas a uma superfície e são 

reconhecidas como sendo mais resistentes à terapia 

antimicrobiana e às defesas do hospedeiro. Os biofilmes 

apresentam um desafio clínico, pois são altamente resistentes 

às terapias antimicrobianas e geralmente ocorrem em áreas do 

corpo que não são facilmente acessíveis para tratamento. 

Staphylococcus aureus, em particular, representa uma grande 

parte dessas infecções relacionadas a biofilmes (PAHARIK; 

HORSWILL, 2016). 

 Há a necessidade de serem desenvolvidos novas 

alternativas terapêuticas a serem utilizadas contra bactérias 

resistentes aos antimicrobianos convencionais. E, nesse 

contexto, as plantas medicinais constituem uma das maiores 

fontes de moléculas bioativas com finalidade antibacteriana e 

antifúngica. Uma das principais vantagens de serem estudadas 

moléculas de origem vegetal, ao que se observa, é o reduzido 

número de possíveis efeitos tóxicos causados por tais 

substâncias (CHANDRA et al., 2017). 
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 Dentre as espécies vegetais com notável atividade 

antimicrobiana Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel 

tem seu uso na medicina tradicional relatado em várias partes 

do mundo como na Ásia, América e Australia. Seu óleo 

essencial era utilizado para preparo de sabões, shampoos e 

outos produtos cosméticos para combater infecções 

superficiais. O óleo essencial de M. alternifolia é conhecido 

como “tea tree oil” e é formado por mais de 100 componentes 

como monoterpenos, sesquiterpenos e compostos aromáticos. 

A substância mais abundante no óleo essencial de tea tree é o 

terpinen-4-ol, o qual está presente neste em uma quantidade 

de, no mínimo, 30% (SHARIFI-RAD et al., 2017). 

 A atividade do terpinen-4-ol tem sido descrita na 

literatura e acredita-se que a substância seja a principal 

responsável pela atividade antibacteriana do óleo essencial de 

M. alternifolia, pois há uma similaridade da eficácia 

antibacteriana do óleo essencial e do composto isolado 

(SHARIFI-RAD et al., 2017; BORDINI et al., 2018; OLIVA et al., 

2018; BRUN et al., 2019). Além da atividade antibacteriana do 

terpinen-4-ol, tem-se observado boa atividade antibiofilme da 

substância, que possui potencial aplicação na prática clínica 

(BORDINI et al., 2018; UNLU et al., 2018; KEREKES et al., 

2019). Entretanto, ainda existem poucos estudos sobre a 

atividade antibiofilme do terpinen-4-ol. 

 Com base no exposto, o objetivo deste trabalho foi 

investigar a ação antibacteriana do terpinen-4-ol contra 

linhagens de Staphylococcus aureus e avaliar, de forma 

preliminar, sua ação contra o biofilme formado por estes micro-

organismos. Desta forma, espera-se contribuir para os estudos 

de atividade antibacteriana da substância e reforçar a 

possibilidade do terpinen-4-ol vir a se tornar um possível 
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medicamento para uso como alternativa de tratamento das 

infecções causadas por S. aureus. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Local de trabalho 

 

Os ensaios laboratoriais referentes a este estudo foram 

realizados no Laboratório de Pesquisa de Atividade 

Antibacteriana e Antifúngica de Produtos Naturais e Sintéticos 

Bioativos do Departamento de Ciências Farmacêuticas (DCF) 

do Centro de Ciências da Saúde (CCS) Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) no período de setembro a novembro de 

2019, sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Edeltrudes de Oliveira 

Lima.  

 

Produtos testados 

  

 Para esta pesquisa foi utilizado o monoterpeno Terpinen-

4-ol (C10H18O), o qual foi adquirido da empresa Sigma-

Aldrich/Merck. A substância foi solubilizada em dimetil-sulfóxido 

(DMSO) a 5% e tween 80 a 2%, completando-se o volume final 

com água destilada esterilizada de forma a se obter uma 

emulsão do produto na concentração inicial de 2% (v/v). 

 

Meios de cultura 

 

 O meio de cultura utilizado para manutenção das 

linhagens de Staphylococcus aureus foi Ágar nutriente (NA) e 

para os ensaios de atividade antibacteriana e antibiofilme foi 

utilizado caldo Brain Heart Infusion (BHI). Ambos os meios de 
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cultura foram adquiridos Difco Laboratories Ltd. USA/France e 

foram preparados conforme as descrições do fabricante, de 

modo duplamente concentrado, sob condições de esterilidade. 

 

Micro-organismos 

 

Foram utilizadas três linhagens de Staphylococcus 

aureus provenientes de isolados clínicos e que pertencem à 

MICOTECA do Laboratório de Pesquisa de Atividade 

Antibacteriana e Antifúngica de Produtos Naturais e Sintéticos 

Bioativos (DCF/CCS/UFPB), denominadas LM-40, LM-116, LM-

349, LM-232. O local de origem do isolamento desses micro-

organismos está descrito na tabela 1. 

As bactérias foram mantidas em ágar nutriente à 

temperatura de 4°C. Para utilização nos ensaios foram feitos 

repiques recentes das cepas e encubados a 35 ± 2°C por 24-

48h. 

 

Tabela 1. Origem de isolamento dos micro-organismos 

utilizados  

S. aureus Origem do isolamento 

LM-40 Secreção nasal 

LM-116 Secreção orofaríngea 

LM-349 Secreção de lesão de pele 

LM-232 Secreção nasal 

Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

 

Inóculo  

 

Para preparação do inóculo, as colônias obtidas das 

culturas de Staphylococcus aureus em meio ágar nutriente 

foram suspensas em solução fisiológica estéril a 0,9% e 
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ajustadas de acordo com o padrão 0,5 da escala de Mc Farland 

para obtenção de 108 UFC/mL (CLSI, 2015; FREIRE et al., 

2014). 

 

Concentração inibitória mínima (CIM) 

 

Os ensaios de atividade antimicrobiana foram realizados 

conforme os protocolos estabelecidos pelo CLSI (2015), com 

modificações. A determinação da CIM do terpinen-4-ol sobre as 

linhagens de Staphylococcus aureus foi realizada através da 

técnica de microdiluição em meio líquido em placa de 

microtitulação (TPP/SWITZERLAND/EUROPA) contendo 96 

poços com fundo em “U”. 

Inicialmente, foram distribuídos 100μL de caldo BHI 

duplamente concentrado nos poços das placas de 

microdiluição. Em seguida, 100μL da emulsão de terpinen-4-ol 

foram dispensados nas cavidades da primeira linha da placa e, 

por meio de uma diluição seriada a uma razão de dois, foram 

obtidas diferentes concentrações. Por fim, foi adicionado 10μL 

das suspensões das cepas bacterianas nas cavidades. 

Também foi realizado o controle de viabilidade dos micro-

organismos, esterilidade do meio de cultura e diluentes. As 

placas preparadas foram assepticamente fechadas e 

submetidas à incubação numa temperatura de 35 ± 2°C por 24 

horas.  

Em seguida foi adicionado 20µL de solução do corante 

resazurina a 0,01% (INLAB), reconhecido como um indicador 

colorimétrico de óxido-redução. Após incubação durante 1-2h, 

foi realizada a leitura. Bactérias viáveis reduziram o corante, 

mudando a coloração do azul para rosa. A CIM para cada 

produto foi definida como a menor concentração capaz de inibir 
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visualmente o crescimento microbiano e/ou verificado pela 

permanência da coloração do corante indicador (ELSHIKH et 

al., 2016). O ensaio foi realizado em triplicata. 

 

Concentração bactericida mínima (CBM) 

 

A determinação da concentração bactericida mínima foi 

feita conforme metodologia estabelecida por Pinheiro et al. 

(2017). Após a leitura da CIM, alíquotas de 10µL dos 

sobrenadantes foram retiradas dos poços das placas de 

microdiluição nas concentrações correspondentes à CIM, 

CIMx2, CIMx4 e CIMx8 de terpinen-4-ol para cada cepa e 

inoculadas em novas placas de microduluição contendo apenas 

meio BHI. As placas foram incubadas a 35 ± 2°C por 24 horas 

e em seguida foi observado o crescimento bacteriano. A CBM 

foi definida como a menor concentração capaz de causar 

completa inibição do crescimento bacteriano. O ensaio foi 

realizado em triplicata. 

 

Concentração inibitória mínima de detecção de biofilme (CIMB) 

 

 A análise preliminar da ação do terpinen-4-ol as sobre 

células sésseis que compõem o biofilme formado por 

Staphylococcus aureus foi feita através do método colorimétrico 

utilizando resazurina como indicador conforme descrito em 

Mahmoudabadi et al. (2014). Todas as quatro cepas usadas no 

ensaio foram consideradas fortes produtoras de biofilme. 

 Para este ensaio foi utilizada placa de microtitulação de 

96 poços (TPP/SWITZERLAND/EUROPA) com fundo em “U”. 

Foram adicionados 100μL de caldo BHI e 10μL dos inóculos 

das suspensões bacterianas, obtendo-se uma concentração 
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final de 107 UFC/mL em cada poço. As placas foram 

assepticamente fechadas e incubadas em estufa bacteriológica 

a 35 ± 2°C por 24 horas.  

Em seguida o conteúdo das placas foi removido e os 

poços foram lavados três vezes com solução fisiológica a 0,9% 

estéril para remoção das células planctônicas. Foram 

realizadas diluições seriadas do fitoconstituinte terpinen-4-ol 

nas concentrações equivalentes à CIMx16 até CIM/16 em meio 

BHI e foram transferidos 100μL de cada concentração do 

monoterpeno para os poços correspondentes na placa onde o 

biofilme foi previamente formado. Paralelamente, foram 

colocados apenas meio BHI em poços correspondentes aos 

controles de formação do biofilme de cada linhagem (controle 

positivo). Além disso, foi realizado o depósito de 100μL de caldo 

BHI em poços sem inóculo previamente colocado (controle 

negativo). Novamente a placa foi assepticamente fechada e 

incubada em estufa bacteriológica a 35 ± 2°C por 24 horas. 

Todas as análises foram feitas em triplicata. 

 Após a incubação, o meio de cada poço da placa foi 

descartado e lavado novamente por três vezes com solução 

fisiológica a 0,9% estéril para evitar qualquer possível 

interferência na ação da resazurina e para remoção de 

possíveis células planctônicas que estivessem presentes nos 

poços. Por fim, adicionou-se 100μL de caldo BHI em todos os 

poços e o indicador resazurina a 0,01% (INLAB).  

A concentração inibitória mínima de detecção de biofilme 

(CIMB) foi definida como a menor concentração do terpinen-4-

ol capaz de impedir mudança da coloração do indicador do azul 

para rosa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Foi observada atividade antibacteriana do terpinen-4-ol 

sobre todas as linhagens de Staphylococcus aureus utilizadas 

neste estudo. Conforme demonstrado na tabela 2, a 

concentração inibitória mínima (CIM) do terpinen-4-ol foi de 

0,0625% (v/v) LM-40, LM-116, LM-349 e LM-232. 

  

Tabela 2. Determinação da Concentração Inibitória Mínima 

(CIM) do terpinen-4-ol sobre linhagens de S. aureus 

S. aureus 
Terpinen-4-ol 

CIM 

LM-40 0,0625% (v/v) 

LM-116 0,0625% (v/v) 

LM-349 0,0625% (v/v) 

LM-232 0,0625% (v/v) 

Fonte: Pesquisa direta. 2019. 
 

 A concentração bactericida mínima (CBM) indica se uma 

substância possivelmente atua de modo bacteriostático ou 

bactericida. A substância é considerada bacteriostática quando 

a proporção entre CIM e CBM é maior do que 1:4. Nesse caso, 

o agente antibacteriano atua apenas retardando ou reduzindo o 

crescimento bacteriano. Quando a proporção entre CIM e CBM 

é menor ou igual a 1:4 é dito que a substância atua de modo 

bactericida, ou seja, matando, de fato, os micro-organismos 

(THWAITES et al., 2018). 

 A concentração bactericida mínima do terpinen-4-ol 

sobre todas as linhagens de S. aureus utilizadas neste estudo 

foi de 0,125% (v/v) (Tabela 3). Quando é feita a relação entre 

CIM e CBM, tem-se que a proporção entre estes dois 
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parâmetros é de 1:2. Portanto, os resultados sugerem que o 

terpinen-4-ol atue de modo bactericida contra S. aureus a partir 

da concentração equivalente à CIMx2. 

 

Tabela 3. Determinação da Concentração Bactericida Mínima 

(CBM) do terpinen-4-ol e classificação do efeito sobre linhagens 

de S. aureus 

S. aureus 
Terpinen-4-ol 

CBM CIM:CBM Efeito 

LM-40 0,125% (v/v) 1:2 Bactericida 

LM-116 0,125% (v/v) 1:2 Bactericida 

LM-349 0,125% (v/v) 1:2 Bactericida 

LM-232 0,125% (v/v) 1:2 Bactericida 

Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

 

 Os resultados das CIMs encontradas neste estudo 

corroboram com os dados encontrados na literatura, que 

mostram que o terpinen-4-ol apresenta atividade contra 

bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, leveduras e fungos 

filamentosos (SHARIFI‐RAD et al., 2017). 

 O terpinen-4-ol é o constituinte majoritário do óleo de 

Melaleuca alternifolia (tea tree oil), estando presente em uma 

concentração de, no mínimo, 30%. Estudos demonstram o 

potencial antibacteriano do óleo de M. alternifolia em sua 

totalidade e também do fitoconstituinte majoritário isoladamente 

(SHARIFI‐RAD et al., 2017). 

 Dentre os recentes estudos de avaliação da atividade 

antibacteriana do óleo essencial de M. alternifolia, Falci et al. 

(2015) avaliaram a atividade antibacteriana do óleo contra 

Staphylococcus aureus e obtiveram CIMs entre 0,1 e 0,2% (v/v). 
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Os valores de CBM encontrado pelos autores foi de 0,4% para 

todas as cepas que utilizaram no estudo. Observando-se, 

assim, que o óleo de M. alternifolia atuou de modo bactericida 

e também bacteriostático, variando conforme a cepa sobre a 

qual este atuou. 

 Zhang et al. (2018) também verificaram atividade do óleo 

essencial de M. alternifolia contra Staphylococcus aureus e 

obtiveram CIM de 2mg/mL e CBM de 2mg/mL. Neste caso a 

proporção entre CIM e CBM foi ainda menor, e o óleo atuou de 

modo bactericida já a partir da CIM. Além disso, os autores 

mostram também o efeito contra Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Penicillium italicum Wehmer, 

Penicillium digitatum Sacc. com CIMs variando entre 8 e 

24mg/mL e, contra todos estes micro-organismos, o óleo foi 

bactericida a partir da CIM. 

 Oliva et al (2018) observou a atividade do óleo essencial 

de M. alternifolia contra Staphylococcus aureus resistentes à 

meticilina (MRSA) e verificaram CIM de 0,5 a 1% com CBM de 

1 a 2%. O estudo mostrou que o óleo teve atividade bactericida 

contra MRSA e também foi capaz de atuar contra outras 

bactérias, incluindo Gram-negativas, sendo algumas 

resistentes a múltiplos antibacterianos. Em outro estudo, 

realizado por Brun et al (2019) também foi determinada a 

capacidade de atuação do óleo essencial de M. alternifolia 

contra MRSA, com CIMs entre 0,5 a 2,5%. 

 Nos últimos anos, outros estudos investigam a ação 

antibacteriana do terpinen-4-ol isoladamente. De modo geral, 

observa-se uma semelhança entre a atividade do óleo 

essencial, que é composto por um conjunto de substâncias 

diferentes, e do terpinen-4-ol, seu fitoconstituinte majoritário. 

Assim, acredita-se que um dos principais responsáveis pela 
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ação antibacteriana do óleo essencial de M. alternifolia seja o 

terpinen-4-ol. 

Thomsen et al. (2013) observaram que o óleo essencial 

de Melaleuca alternifolia apresentou atividade contra cepas de 

Staphylococcus aureus sensíveis e resistentes à meticilina 

(MSSA e MRSA), com CIMs entre 0,25 a 1%. O terpinen-4-ol, 

por sua vez, também apresentou atividade contra ambos os 

tipos de cepas, com CIMs menores, variando entre 0,25 a 0,5%. 

Além disso, o estudo ressalta que o óleo essencial de M. 

alternifolia não induz as cepas a tornarem-se resistentes aos 

agentes antimicrobianos. 

 Unlu et al. (2018) relatam que na concentração de 

2mg/mL o terpinen-4-ol conseguiu atuar contra as 7 cepas de 

S. aureus usadas no estudo. Bordini et al. (2018) investigaram 

o potencial do terpinen-4-ol sobre agentes etiológicos de cáries 

dentárias. O composto apresentou CIM de 0,24% contra 

Streptococcus mutans e CBM de 0,47%. Contra Lactobacillus 

acidophilus a CIM foi de 0,47% e CBM de 0.95%. Em ambos os 

casos o comportamento do fitoconstituinte foi bactericida, em 

uma concentração equivalente a, aproximadamente, CIMx2. 

 Kerekes et al. (2019) verificaram que o terpinen-4-ol foi 

efetivo contra Escherichia coli, Listeria monocytogenes, 

Pseudomonas putida com CIMs entre 2 e 4mg/mL. Como 

explica Carson et al. (2002), acredita-se que a ação 

antibacteriana do terpinen-4-ol seja, provavelmente, devido a 

danos na membrana, perda de íons de potássio e perda do 

controle quimiosmótico. 

  A atividade preliminar para investigar a ação do 

terpinen-4-ol contra o biofilme formado por S. aureus foi 

realizada utilizando o método colorimétrico com o auxílio do 

indicador de viabilidade celular resazurina a 0,01% e os 
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resultados estão descritos na tabela 4. A concentração inibitória 

mínima de detecção de biofilme (CIMB) foi de 0,5% (v/v) contra 

todas as cepas utilizadas neste estudo, que são consideradas 

fortes produtoras de biofilme. Ou seja, a uma concentração de 

0,5%, que equivale a oito vezes o valor de CIM, o terpinen-4-ol 

foi capaz de reduzir o biofilme pré-formado por S. aureus ao 

ponto destas células não serem capazes de serem identificadas 

pelo indicador colorimétrico resazurina.  

   

Tabela 4. Determinação da Concentração inibitória mínima de 

detecção de biofilme (CIMB) do terpinen-4-ol sobre S. aureus 

S. aureus 
Terpinen-4-ol 

CIMB CIM:CIMB 

LM-40 0,5% (v/v) 1:8 

LM-116 0,5% (v/v) 1:8 

LM-349 0,5% (v/v) 1:8 

LM-232 0,5% (v/v) 1:8 

Fonte: Pesquisa direta. 2019. 
 

 Este teste é uma determinação semi-quantitativa da 

capacidade antibiofilme de um composto, para fins de análise 

preliminar. Para uma verificação mais completa da atividade 

antibiofilme do terpinen-4-ol é necessário que sejam realizados 

testes quantitativos de maior precisão, preferencialmente com 

o auxílio de técnicas laboratoriais de imagem. 

 Entretanto, a capacidade do terpinen-4-ol atuar contra 

biofilmes formados por S. aureus tem sido demonstrada 

também por outros autores. Bordini et al. (2018) investigaram a 

capacidade do terpinen-4-ol atuar sobre biofilmes formados por 

patógenos da cavidade bucal como Streptococcus mutans e 

Lactobacillus acidophilus e identificaram uma concentração 
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inibitória mínima para biofilme (CIMB) de 0,24% para S. mutans 

e 0,95% para L. acidophilus. Os autores também observaram 

que o terpinen-4-ol altera a expressão de genes relacionados à 

formação do biofilme e os enfatizam a capacidade terapêutica 

do composto ser usado como uma alternativa para impedir a 

aderência do biofilme bacteriano no material dentário.  

 Unlu et al. (2018) mostraram que a concentração de 

2mg/mL de terpinen-4-ol, além de ter conseguido atuar sobre 

as sete cepas de S. aureus utilizadas no estudo, também teve 

um bom efeito contra o biofilme formado pela espécie. Kerekes 

et al. (2019) também utilizaram S. aureus para investigar a 

capacidade antibiofilme do terpinen-4-ol e verificaram que o 

terpeno inibiu a formação de biofilme por S. aureus mesmo em 

concentrações subinibitórias.  

 Uma importante questão a ser ressaltada sobre a 

atividade antibiofilme do terpinen-4-ol é que a concentração no 

qual a substância foi capaz de atuar contra o biofilme formado 

por S. aureus foi oito vezes maior que a concentração 

equivalente à CIM. Este comportamento já é extensamente 

descrito na literatura, pois as células sésseis do biofilme são 

naturalmente mais tolerantes aos fármacos que as células 

planctônicas (CIOFU et al., 2017).  

 A tolerância das células do biofilme aos fármacos é 

multifatorial. Um dos fatores principais está relacionado à baixa 

capacidade das moléculas bioativas penetrarem no matriz do 

biofilme. Além disso, as bactérias alteram sua atividade 

fisiológica quando passam a compor o biofilme, pois nesse 

microambiente há uma redução nos níveis de oxigênio e 

nutrientes, que induz as células a sofrerem um processo 

adaptativo, reduzindo, por exemplo, sua atividade proliferativa. 

Assim, alguns fármacos que atuam em alvos como o momento 
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da replicação celular ou na síntese da parede celular irão ser 

menos efetivos contra estas células com baixa atividade 

metabólica e proliferativa (CIOFU et al., 2017). Tal fato pode 

explicar a necessidade de uma maior concentração do terpinen-

4-ol para que este atue contra células do biofilme. 

 Infecções crônicas associadas a biofilmes formados por 

S. aureus frequentemente levam a aumentos nos índices de 

morbidade e mortalidade, principalmente quando relacionadas 

a dispositivos médicos de longa permanência (MOORMEIER et 

al., 2017). Novas substâncias com atividade antibiofilme 

possuem grande importância para uso na prática clínica. Nesse 

contexto, o terpinen-4-ol apresenta-se como uma substância 

que pode ser viável para uso contra biofilmes formados por esta 

espécie. Entretanto, são necessários mais estudos para 

confirmar esta atividade, bem como para analisar a eficácia 

antibacteriana e a segurança de uso in vivo.  

 

CONCLUSÕES  

 

 O terpinen-4-ol apresenta boa atividade antibacteriana 

contra Staphylococcus aureus, apresentando CIM de 0,0625% 

(v/v) contra todas as cepas utilizadas neste estudo. A CBM do 

terpinen-4-ol sobre os micro-organismos testados foi de 0,125% 

(v/v) e, portanto, é sugestivo de que a substância possivelmente 

atue de modo bactericida a partir da concentração 

correspondente a duas vezes a CIM. Além disso, a análise 

preliminar da atividade antibiofilme demonstrou bom potencial 

do terpinen-4-ol contra biofilme formado por S. aureus (CIMB = 

0,5% (v/v)). 

 Mais estudos são necessários para investigar mais 

detalhadamente a ação antibacteriana do terpinen-4-ol e 
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também sua capacidade antibiofilme. Caso o composto 

apresente boa eficácia, condições físico-químicas necessárias 

e baixa toxicidade in vivo, há a possibilidade de ser viabilizado 

um novo medicamento a ser utilizado em infecções bacterianas 

e que também possui atividade antibiofilme. 
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